
En hjertesag for frekvenstællere
Af OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå

Der har igennem de sidste år været utallige 
byggebeskrivelser af frekvenstællere i amatørtids
skrifter verden over. Samtidig kappes de forskel
lige firmaer om at oversvømme markedet med 
deres mere eller mindre »kromskinnende« fre
kvenstællere. udstyret med mest mulig komfort 
til »absolut« laveste pris.

Man skal ikke have været radioamatør ret læn
ge, før man opdager værdien af et nojagtigt fre
kvensmålende instrument, og så kommer onsket 
om at anskaffe sig en frekvenstæller helt automa
tisk. Om man så foretrækker at bygge eller kobe 
den lige til stikkontakten, ja det må være op til 
hver enkelt amatør.

De forskellige tællere arbejder i princippet på 
nøjagtig samme måde, og hvad angår det fre
kvensområde som tælleren kan registrere, så for
skyder dette sig hurtigt opad i frekvens. Man kan 
i dag med rimelige økonomiske midler nå op til 
ca. 300 MHz med en følsomhed på ca. 50 mV.

Dette burde kunne tilfredsstille de fleste amatø
rers behov, (idet der desværre ikke er mange der 
har behov for at måle omkring 432 MHz). MEN 
dette alene er IKKE nok!

Hvad gavner det, når vi f.eks. vil måle et signal 
på 200 MHz, 100 mV, med Hz nøjagtighed, når 
de sidste cifre på tælleren viser forkert, og det gør

de. når »hjertet i tælleren«, X-tal ose. ikke er 
frekvensstabil. OZ4RH har i OZ august 1972, side 
295. gennemgået dette grundigt, hvorfor en nær
mere uddybning udelades her.

X-tal ose. skal altså være så stabil som overho
vedet muligt, men som ved alt andet i elektro
nikkens verden, må man også her indgå et kom
promis.

Hvordan klarer man nu at opnå en fin fre
kvensstabilitet med rimelige økonomiske og mate
rielle midler?

Overvejelserne må allerede påbegyndes ved køb 
af X-tallet til ose. Dette punkt springer mange let 
henover, man kober et eller andet tilfældigt uspe
cificeret X-tal på den ønskede frekvens. Dette bør 
man absolut ikke gøre. Nej, man bør allerførst 
overveje om X-tal ose. skal placeres internt i 
frekvenstælleren eller eksternt. Ønsker man at 
placere den internt, må man af hensyn til den ret 
kraftige varme som de integrerede kredsløb ud
vikler, anbringe X-tallet, eller helst hele ose., i en 
eller anden form for thermostatovn.

Det nemmeste, men i øjeblikket dyreste, er at 
købe en såkaldt TCXO, temperaturkompenseret 
X-tal ose., hvor X-tal og ose. er sammenbygget til 
en enhed. Enheden tilføres, afhængig af fabrikat, 
en forsyningsspænding med 10% tolerance, og ar
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bejder i frekvensområdet 5-20 MHz med en nøj
agtighed der er afhængig af følgende faktorer: 
Arbejdstemperaturændring fra - 40 til + 80° C 
ændrer frekvensen max. 4 Hz. Spændingsændring 
max. 0.2 Hz. Belastningsændring 0.06 Hz samt 
frekvensændring som følge af ældning 4 Hz pr. 
år.

En anden mulighed er at købe en thermostat
ovn, hvori kun selve X-tallet anbringes. Ovnen 
opvarmes med et varmelegeme til ca. 75° C og 
holdes indenfor en tolerance af ± 1° C ved 
hjælp af en bimetalkontakt. En sådan kontakt kan 
støje, når den arbejder, hvilket set i sammenhæng 
med, at kun X-tallet kan anbringes under kon
stant temperatur, må siges at være en ulempe.

Den tredje mulighed er at bygge en thermostat- 
ovn og regulere denne ad elektronisk vej. Denne 
løsning synes at være den for amatøren mest 
tiltalende, idet den er økonomisk rimelig, samtidig 
med at man opnår en glidende temperaturstabili
sering. Princippet er, at man tilfører et varme
legeme en effekt, der er proportional med tem
peraturændringen. Dette udføres i praksis ved, 
at man f.eks. anbringer varmelegemet, evt. en 
effekttransistor, og føleren, en NTC-modstand. 
sammen på en metalbox. som er isoleret med 
flamingo. Et eksempel på en sådan opstilling er 
f.eks. vist i OZ august 1973. side 302 af OZ9QE.

Ønsker man at anbringe X-tal ose. eksternt, 
enten fordi ens tæller er fabriksfremstillet, og med 
muiighed for udvendig tilslutning af en sådan, 
eller fordi det ikke er absolut magtpåliggende for 
selvbyggeren at denne er indbygget, så åbner der 
sig mulighed for at bygge en effektiv »kold-ter- 
mostat«, der er opbygget således, at den kun 
nølende følger »udvendige« temperaturændrin
ger.

Princippet for »kold-termostaten« er, at man 
monterer hele ose. med X-tal, i en tykvægget 
metalbox, der igen isoleres med flamingo. Hele 
herligheden anbringes et eller andet sted i shack'et. 
hvor der er en forholdsvis konstant stuetempera
tur, og med forbindelseskabler til selve tælleren. 
En montering af en sådan »kold-termostat« in
ternt i tælleren er en dårlig løsning, på grund af 
tællerens kraftigt varierende varmeafgivelse.

Som det fremgår af ovenstående, er der fordele 
og ulemper ved såvel eksternt som internt mon
teret X-tal ose. Vi sammenfatter:

Fordelen ved intern ose. i ovn er, at hele tælle
ren er i eet kabinet. Ulemperne ved dette er, at 
X-tal ovnen helst skal køre i døgndrift for at hol
de frekvensen stabil, samt at X-tallet ældes hur
tigere ved højere temperatur.

Fordelen ved ekstern ose. i »koldthermostat« er 
en enkel opbygning, mekanisk, tælleren er altid 
straks QRV, og X-tallets ældning er minimal.

Som folge af dette, er en frekvenskorrektur af 
ose. kun sjældent nødvendigt.

Ulempen er så, at man skal have en ekstern box.
Som en sidste vejledning inden man træffer sin 

endelige beslutning om X-tallet skal være til 
»varm« eller »kold« thermostat, vil jeg anfore et 
eksempel på typiske data for et par specificerede 
10 MHz »100 kr.’s« X-taller i AT-snit. koldsvejset, 
heliumsfyldt metalhylster. Grunden til at man bør 
udnytte et X-tal i AT-snit er, at det har den bed
ste temperaturkarakteristik, og at det er i kold
svejset, heliumsfyldt udgave, garanterer for en 
bedre langtidsstabilitet samt et bedre Q. OZ7AQ 
har begået en artikel desangående i OZ august 
1965 side 265.

For X-tallet beregnet til varmtermostat gælder, 
at såfremt dets temperatur ændrer sig ± 5° C i 
forhold til de specificerede 75° C, så ændrer 
frekvensen sig max. ± 5 Hz.

For X-tallet beregnet til stuetemperatur. 25° C, 
gælder, at en temperaturændring fra - 20° C til 
+ 70° C max. giver en frekvensændring på ± 
7 Hz.

Dette var alle facts, så er det op til hver enkelt -!
MEN uanset hvilken form for »emballage« man 

vælger, bortset fra TCXO'en, kan selve den elek
triske opbygning af X-tal ose. være ens. 1 denne 
forbindelse er der et par vigtige ting at tage hojde 
for ved dimensioneringen. Man bør sikre sig. at 
der i den oscillatoropstilling, man vælger, udøves 
så lidt elektrisk belastning på X-tallet som over
hovedet muligt, altså sørge for at ose. svinger 
svagt, dette gavner bl.a. X-tallets langtidsstabilitet. 
Desuden bør man, af hensyn til ose. transistorens 
kapacitive påvirkning af frekvensstabiliteten, væl
ge en konstruktion hvor denne påvirkning er 
minimal. Sluttelig må man påse, at ose. strøm
forsyningen er godt stabiliseret, samt at der ikke 
finder nogen tilbagevirkning sted fra tællerens 
IC’er til ose. At der bør forefindes een eller anden 
form for manuel frekvenskorrektion af ose., næv
nes også for en ordens skyld.

Efter at have tilgodeset alle ovenstående tips, 
og fået fremstillet »alle tiders« mest stabile X-tal 
ose. så melder sig problemet, hvordan får man 
lagt ose. »lige i øjet« frekvensmæssigt? Ja. der er 
flere muligheder, den simpleste form er at nul
støde ose. med een eller anden målestation f.eks. 
WWV. Metoden er enkel men besværlig, og ud
føres derfor sjældent tilstrækkelig ofte. En bedre 
og mere effektiv metode er at lade en målestation, 
frekvensnormalstation, f.eks. Droitwich pa 200 
kHz synkronisere X-tal ose. eller bruge dens signal 
som indlæsning på tælleren og justere ose. efter 
dette.

På grundlag af alle ovennævnte betragtninger, 
har jeg bygget hjertet i min tæller. En 10 MHz
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Fig.1

X-tal ose. med tilhørende frekvensnormalmodta
ger på 245 kHz, Kalundborg.

Diagrammer og ideer er samlet fra QST, Radio 
Communication, UKW-Berichte, X-tal fabrikanter, 
SM5CWB og OZ7AQ.

10 MHz X-tal ose. fig. I er opbygget eksternt 
som selvstændig enhed, og er en almindelig Pier- 
ce-kobling, hvor man i stor udstrækning har mu
lighed for at »aflive« de indre kapaciteter i ose. 
transistoren, der som bekendt er stærkt afhængig 
af såvel temperatur som forsyningsspænding. Det
te udføres i praksis ved at gøre C 1 og C 2 så 
store, sorn det er muligt uden at ose. går ud af 
sving, dette gavner også samtidig X-tallet som før 
omtalt. Alle komponenter, der indgår i ose. fre
kvensbestemmende del, bør selvfølgelig være af

højeste kvalitet. Trimmeren C 3 er en med fræ
sede plader. Typen er f.eks. anvendt af OZ6PN i 
konstruktionen april OZ 1972 side 126, hvor den 
kan »beskues« på et fotografi.

C3 bruges til at finjustere frekvensen. De an
vendte transistorer er af typen BF 224 og har en 
behagelig lille tilbagevirkningskapacitet. Ose. sig
nalet udtages fra T2’s kollektor via et skærmkabel 
til tælleren. Signalet, der overføres, er ren sinus, 
og bliver først til firkantspænding efter at have 
passeret en IC 7400, anbragt i tællerkabinettet, 
som anvendes som buffer, forstærker og impuls
former. Den skematiske montering er vist på fig.
3. Ose. kan tilkobles en synkroniseringsspænding 
fra en frekvensnormalstation. eller som jeg har 
gjort fra et potentiometer anbragt på tællerens

IC 7400. anvendt som buffer, forstærker og 

impulsformer . monteret i tæller, for udv. 10MHz ose 

Fig.3
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forplade. Denne spænding tilføres kapacitetsdio
den BA 124. og man kan således ved at ændre 
potentiometerets indstilling, ændre spændingen 
over kapacitetsdioden, hvilket igen medfører en 
frekvensændring. Spændingerne til såvel potentio
meter som selve ose. er ført i et kabel til tælleren, 
hvor strømforsyningen er anbragt. Printtegning 
og komponentplacering af ose. fremgår af fig. 2. 
Man bemærker, at krystallet er anbragt liggende, 
dette er af hensyn til indbygningsboxens højde.

Ose. printet er indbygget i en »koldtermostat«, 
d.v.s. den er først indbygget i en tykvægget alu
miniumsbox, med et mini-hul for strømforsynings
ledninger. og derefter er herligheden indlagt i en 
flamingokasse med en vægtykkelse på 20 mm.

Ovenstående anstrengelser har givet følgende 
resultater med hensyn til stabilitet. Fra det øjeblik 
jeg sætter strøm på tælleren, og justerer den til 
10 MFIz, og indtil 3 timer efter er ose. drevet 
6 Hz. derefter er der ingen drift at spore.

Frekvensnormalmodtageren, fig. 4. er en simpel 
retmodtager, afstemt til Kalundborg på frekvensen 
245 kHz. Som bekendt har Kalundborg inden for 
det seneste år opnået en så stor frekvensstabilitet, 
at den er blevet anerkendt som frekvensnormal- 
station. hvilket gør. at den på grund af et kraftigt

og konstant signal er betydelig mere velegnet i 
Danmark end Droitwich på 200 kHz. særlig når 
den som i denne konstruktion, kun benyttes som 
indlæsning i tælleren, og ikke som direkte synkro
nisering af X-tal ose.

Modtageren består af eet HF-trin med transi
storen TI, og afstemningskredsene LI. L2 og L3 
afstemt til 245 kHz. Kredsene skal have så stort 
et Q som muligt, idet hele modtagerens selektivi
tet ligger her. Fra L3 føres signalet ind på IC 1, 
der forstærker signalet så kraftigt, at det bliver 
klippet, hvorved der som bekendt opstår et rigt 
udvalg af harmoniske. (Modtageren er ikke vel
egnet til modtagelse af Top 10. HI). Ved nu at 
afstemme L4 til en af disse harmoniske, og for
stærke dette signal op i T2, rendyrke det i L5. kan 
dette signal sendes ind på tælleren og aflæses.

Hvilken harmonisk man ønsker aflæst, er op til 
hver især. jeg har valgt den højeste frekvens, der 
giver sikker trigning af tælleren, den 33' harmo
niske, altså 8085 kHz. Man bør af hensyn til den 
større kalibreringsnøjagtighed, vælge den højest 
mulige frekvens.

Som antenne til modtageren benytter jeg en 
almindelig fritophængt tråd på 10 meter. Ved ind- 
trimning af modtageren er det en lettelse at koble

Print for 10MHz x-tal ose.

Fig. 2. Oscillator,

printudlæg og komponentplacering.

10 MHz sinus ti i 
impulsformer i tae. er
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Frekvensnormal modtager
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TI -TA = BC 107

Fig 6

en midlertidig diodedetektor med LF-forstærker 
på indgangen af IC 1, sætte antenne på, og så 
trimme L1, L2 og L3 til max. signal på Danmarks 
Radios udmærkede program. Herefter fjerner 
man detektoren, kobler tælleren til linken af L5 
med et coaxkabel, og justerer L4 og L5 til den 
ønskede harmoniske, der direkte kan aflæses på 
tælleren. Det kan godt give lidt pusleri med at 
finde den ønskede harmoniske, men det fine ved 
at lege med frekvenstæller er, at man direkte kan 
se om man har ramt rigtigt. Printtegning og kom
ponentplacering af frekvensnormalmodtager 
fremgår af fig. 5. Bemærk at alle tilledninger bor 
være skærmet og afkoblet!

Som omtalt kan modtageren umiddelbart til
kobles tællerens forforstærker og impulsformer. 
Dette kræver dog et evindeligt kabelbytteri. som 
er upraktisk ved en hurtig frekvenskontrol af tæl
leren. Derfor har jeg bygget en speciel og simpel 
forforstærker til modtageren, fig. 6. Forforstærker 
og impulsdanneren er en tro kopi af en kvart 
IC 7400. med eet trins forforstærkning.

Printtegning og komponentplacering for forfor
stærkeren ses på fig. 7.

Printene til såvel modtageren som forforstærke
ren er udlagt, så de passer i en TEKO modul
kasse 4/A, hvori der anbringes et skillerum på 
langs, idet printene bør anbringes elektrisk ad-

Print for forstærker.

input

fra frekvensnormal
modtager.

strømforsyning 
til tæller iC'er

komponentplacering for forstærker og impulsformer
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Strømforsyning

11.5V 25mA

Ti - BC 107

Fig. 8

Print for strømforsyning

Fig. 9. Strømforsyning, print og komponentplacering.

9V -5 m A til 
10MHz x-tal ose.

11.5 V - 25 mA til 

frekvensnor mal mod t
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skilt. Der monteres gennemføringskondensatorer 
til såvel de 4,4 V til tællerens strømforsyning, 
som de 11,5 V til modtagerens strømforsyning, 
alle andre kabler føres i coaxkabel. Disse foran
staltninger gør, at boxen kan indbygges i tællerens 
kabinet, men bør dog anbringes således, at der 
ikke opstår en kraftig opvarmning af transistorer
ne! Dette kan medføre en langsomt hensygnende 
modtager, HI.

Strømforsyning til 10 MHz ose. samt frekvens- 
normalmodtageren har jeg lavet på et særskilt 
print, der også sidder i tællerkabinettet. Forfor
stærkeren til modtageren kører på IC’ernes spæn
ding 4,4 V! Strømforsyningsdiagrammet ses på 
fig. 8 og det tilhørende print samt komponent
placeringen ses på fig. 9.

Jeg vil kraftigt advare imod at anvende IC'ernes 
spænding til 10 MHz ose., idet den er overlejret

med et rigt frekvensspektrum, endvidere må 
spændingen til frekvensjusteringspotmeteret være 
absolut stiv, ingen pulser, HI.

Fig. 10 viser kredsløbenes sammenkobling og 
skulle give en klar fremstilling af virkemåden, der 
er følgende:

Med trykknapomskifteren SI (der er monteret 
på tællerens forplade og har tre skiftekontakter) 
i den viste stilling, arbejder tælleren »normalt«. 
Aktiveres SI, indkobles frekvensnormalmodtage
ren og der udlæses frekvensen 8.085.000 Hz på 
min 8-cifrede tæller, forudsat at X-tal ose. virkelig 
ligger på 10 MHz. Er dette ikke tilfældet, korrige
res denne med potentiometeret »frekvenskorrek
tur« så den »ligger lige i øjet«.

Jeg håber, at denne artikel må være med til at 
»stabilisere hjerteslagene« yderligere i en del fre
kvenstællere.

Er dette tilfældet? Ja, så er målet nået.

Fig. 10. Blokskema for hele systemet.
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Alarm til 7-sekvenstone-udstyr
Af 0OZ3Y, Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør

I august OZ 1973 side 292-298 viste OZ5TG og 
OZ7OF et sekvenstoneudstyr til VHF-kanaltrafik. 
Systemet har en ret stor popularitet, det er derfor 
nærliggende at formode, at den i det følgende om
talte ALARM måske har interesse.

Mange former for alarm finder anvendelse, f.eks. 
dørklokker, summere, ja sågar indmaden fra en 
tyverialarm. Under alle omstændigheder vil det 
være formålstjenligt, at en alarm er indbygget i 
systemet, hvis det skal anvendes til portabelt brug.

Af diagrammet fremgår, at der er tale om en 
RC-generator med en BC 107 transistor, der af
giver en tone på ca. 850 Hz. efterfulgt af 2 volu
menkontroller (permanent indstillede), der via en 
omskifter leder styring til en 2-watts LF-forstær- 
ker. Sidstnævnte består af en integreret kreds med 
betegnelsen TAA 611 B fra »SGS«. Ser man bort 
fra den anvendte miniature-højttaler, fylder hele 
herligheden mindre end 2 tændstikæsker, hvilket

vil sige, at den almindeligvis kan finde en plads i 
bestående udstyr.

Opbygningen er ukritisk, hvilket vil sige, at 
pladsforholdene kan være bestemmende for den 
praktiske udforelse. TAA 611 B, hvis følsomhed 
ligger på 50 mV. kan udstyres fuldt uden ekstra 
forstærkning af oscillatorsignalet. Niveau-omskifte
ren kan være en miniature-vippeomskifter. Dens 
funktioner er folgende: I midterstilling er alarmen 
afbrudt. I den ene yderstilling fås alarm med ca. 
halv styrke, afhængigt af den indstilling, man giver 
det semivariable potmeter. I den anden yderstilling: 
fuld alarm, idet denne stillings volumenkontrol 
indstilles til fuld udstyring af LF-forstærkeren.

Særlige forholdsregler for varmeafledning fra 
TAA 611 B er ikke nødvendige i denne opstilling, 
idet effektafgivelse kun finder sted de få sekunder, 
alarmen lyder.

sekv. nr. 3252727

alarm til 7-tone sekvensudstyr

LF -oscillator LF - forstærker
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DX-antenner - I
Af OZ5KF, Kristian Søholm, Korup, 8410 Rønde

Som overskriften antyder, er der tale om langdi
stanceantenner. I forste afsnit vil jeg omtale et sim
pelt og billigt, men alligevel effektivt system, og i 
næste afsnit skal beskrives et større og mere avan
ceret system.

Før man går i gang med at bygge et antenne
system må man gore sig klart, hvilke krav man vil 
stille til antennerne. Vil man kun køre lokaltrafik, 
samt snuppe en enkelt DX forbindelse i ny og næ 
når forholdene er gode, kan man nøjes med et 
meget simpelt antennesystem. Vil man derimod 
være i stand til at lave forbindelser under stort set 
alle forhold, og bl.a. kunne gøre sig gældende i 
store contester, hvor der er megen konkurrence, 
må man stille ganske anderledes krav til antenner
ne.

Valg af antennetype
1 mit tilfælde var kravene i første omgang ikke så 

store, idet jeg først og fremmest ville lave et billigt 
system, som hurtigt kunne sættes op. Jeg beslut
tede derfor at hænge halvbølgedipoler op til 80. 40. 
20 og 10 meter, samt anvende 40 meter antennen 
på 15 meter. Disse dipoler skulle så langt op som 
muligt for at give en lavvinklet udstråling, og for 
at kunne nøjes med en mast skulle de anbringes 
som omvendte V-antenner. Senere supplerede jeg 
med en GP på 80 og 40 meter.

Skitse over 28,5 m antennemast.

Beskrivelse af mast
Antennemasten har som vist på fig. 1 en total

højde på 28.5 meter. Den består nederst af en so
lid granstamme (diameter ca. 200 mm i bund og ca. 
100 mm i top). Den øverste del består af galvanise
ret stålrør. Der er 3 sæt barduner på masten. Disse 
barduner består af 4.19 mm galvaniseret ståltråd. 
Denne tråd fås i en blød udførelse (brudstyrke ca. 
37 kp/mm2) og i en hård udførelse (60 kp/mm2, 
samme kvalitet som elværkerne anvender). Det ne
derste sæt barduner består af 2 sammensnoede blø
de tråde med en samlet brudstyrke på ca. 1000 kg. 
De øverste 2 sæt består af en enkelt hårdttrukket 
tråd med en brudstyrke på ca. 800 kg. De hårde 
tråde giver sig ikke ud over elasticitetsgrænsen og 
skal således ikke efterspændes, men de knækker 
desværre ret let. Jeg vil derfor anbefale snoede bar
duner som de nederste (man snor dem selv). For at 
undgå resonans i bardunerne har jeg indskudt en 
lille ægisolator for hver 6 meter.

Jeg har i øvrigt forsøgt med lysstabiliseret pla
stik-reb. der er billigt og stærkt, men desværre me
get elastisk. Forsøget sluttede med. at det øverste 
af masten kom ned på en noget bestemt made i 
den meget kraftige efterårssnestorm 1972. hvor et 
stort antal elmaster også knækkede. Alle barduner
ne holdt, men rebet gav sig så meget, at det overste 
af træmasten knækkede. Tynd stålvire eller det 
nye Parafil-reb vil naturligvis være mere velegnet 
til barduner, men prisen er desværre meget hojere.

Af fig. 2 ses hvorledes træstamme og stålror er

Fig. 2. Samling af træsektion og stålsektion.
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samlet. Forsiden, hvor stålrøret er spændt fast med 
13 mm stål bøjler, består af 4 meter INP80 og bag
siden består af et stykke 50x 10 fladjern, som for
oven er svejset forsvarligt fast til INP-stykket.

Trinene på masten
Masten er forsynet med trin, så jeg kan gå op i 

ca. 25 meters højde, hvilket er en meget stor fordel, 
når man skal holde styr på trådene under ophejs- 
ning af antennerne. På træmasten består trinene af 
træklodser, der er sømmet fast med 4" galvanise
rede søm (træstamme og trin har i øvrigt fået 2 
gange »Pinotex«), Trinene er skåret skråt for oven, 
så foden vil glide ind mod masten, hvilket giver en 
betydelig sikrere klatring; især når trinene er belagt 
med is. Af fig. 3 ses trinene på stålrøret. Rundjer
net, der er anvendt er Vi" og det lille stykke U-jern 
ind mod røret er UNP-50.

Bardunankre
Et vigtigt led i konstruktionen er bardunankrene. 

Jeg har gjort en del ud af disse ankre, som det ses 
på fig. 4. Pælene, der er 2,0 meter lange, består af 
1" rundjern, og ca. 20 cm under jordoverfladen er 
der på alle tre pæle fastsvejset ca. 40 cm 60x10 
fladjern. Den midterste pæl består af 2 parallelle 
rundjern, som er fastsvejsede til nogle korte styk
ker rundjern så stængerne sidder lidt fra hinanden. 
Alle pælene er i øvrigt spidsede i enden og de 2 
bageste pæle er efter nedhamringen (som gav sved) Fig. 3. Fotoet viser hvorledes ståltrinene er opbygget og anbragt.

Fig. 4. Bardunanker.
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svejset sammen. Strammeanordningen er simpel 
men effektiv, jeg vil bare anbefale, at man det 
første par meter anvender stålvire for at hindre at 
bardunerne knækker. Jeg vil selv foretage denne 
ændring og desuden skifte de to øverste sæt bardu
ner med samme slags som nederste sæt, idet ma
sten skal belastes mere end den er nu.

På fig. 5 ses toppen af masten. Øverst er anbragt 
1 meter 3/4" stålrør til at fastgøre antennerne i, så 
de bliver holdt ude fra masten.

Dipol antenner
Antennerne er som nævnt omvendte V-dipoler. 

Udgangslængden er ½ teoretisk bølgelængde minus 
2½%. Denne længde passer normalt ganske godt, 
men det kan være nødvendigt at justere på læng
den, især hvis antennerne hænger tæt på hinanden, 
i øvrigt er det bedst ikke at hænge to antenner i 
samme lodrette plan, de skal spredes lidt ud fra 
hinanden. Min metode til justering er at finde det 
sted på båndet, hvor SWR er mindst og derefter 
forkorte eller forlænge antennen efter behov (nu er 
det rart med trin på masten). Antennetråden er 
NKT’s 7x0,7 mm Cu-wire med en brudstyrke på 
105 kg. I enden af tråden sidder en lille ægisolator, 
samt en lang nylonsnor med diameter 2,0-2.5 mm 
og med ca. samme brudstyrke som Cu-wiren. Trå
dene går til skellet af min QTH, så de længste er 
ca. 100 m lange, men de holder udmærket og de er 
billige, lette, samt meget vejrfaste.

I midten af antennerne sidder en Pyrex isolator, 
se fig. 6. Det er vigtigt at lave en ordentlig samling

Fig. 6. Samling af antennetråd og coax-kabel.
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her, så trådene ikke knækker og så coaxkablet ikke 
tager vand. Coax, som har fået vand, er ubrugeligt 
efter nogle få måneder, idet skærmen tæres op. Min 
metode, som ses på billedet hindrer effektivt at 
kablet tager vand, og jeg har ikke været ude for 
knækkede tråde. Samlingen kan laves mere vejrfast 
ved at lodde trådene sammen og ved at indstøbe 
samlemuffen i Araldit eller lignende.

Coax-kablet er NKT’s KAS 75b, der har en im
pedans på 75 ohm og et tab på 7.2 dB/100 m ved 
100 MHz, så det har næsten samme data som 
RG-8 U, der er ca. dobbelt så dyrt.

Kablerne bør fastgøres til masten eller til en 
ståltråd, så de ikke svinger i vinden, hvorved inder- 
tråden kan knække.

Jeg har 3 kabler, idet 80 og 10 m antennen sid
der på samme kabel, og 40 og 15 meter er samme 
tråd. Det er uheldigt at anbringe 80 og 40 meter 
dipolen på samme kabel, idet man da får ekstra 
meget krydsmodulation på disse i forvejen støj
fyldte bånd. Der findes ikke ret mange amatør
modtagere på markedet, som kan sige sig fri for 
krydsmodulation på 40 meter. Jeg kører med TR-4 
og har klaret problemet ved at sætte en attenuator 
foran modtagerdelen. Nogle savner måske baluns 
på mine antenner! Jeg tror ikke baluns kan forbedre 
antennernes effektivitet mærkbart, men måske vil 
de i nogle tilfælde kunne nedsætte uønsket indstrå
ling på LF-udstyr.

Rejsning af mast
Opsætningen, som jeg har klaret alene, er fore

gået ved først at rejse træmasten. Træmasten er 
trukket op med et reb gennem en talje i et træ, og i 
den anden ende af rebet anbragte jeg en traktor, 
men et lille spil eller en talje kunne også være an
vendt. Rørene er bagefter trukket op gennem fast
spændingsbøjlerne ved hjælp af en talje. Det lyder 
let, men der var dog noget arbejde forbundet med 
opsætningen.

GP antenner
Den lodrette antenne, som i starten var 5/8 på 

40 meter og en forlænget 1/4 bølge på 80 meter er 
ganske let at konstruere. Den var ca. 25 meter i 
starten, men er nu en almindelig 1/4 bølge GP til 80 
meter direkte fødet med 75 ohm coax-kabel. Ma
sten består af træ og bambus bortset fra et stykke 
U-jern i samlingen, se fig. 7. Hvis antennen kun 
skal være 20 meter høj, er det ikke nødvendigt med 
U-jernet i samlingen. Bardunerne består af lys
stabiliseret plastreb (klar plastik reb smuldrer ef
ter få måneders sol).

Med hensyn til 2 bånds GP'en, så skal den til
passes med en kapacitet i bunden på 80 meter og 
med en spole i bunden på 40 m. Se i øvrigt OZ7CF’s
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artikel i OZ august 1966. Selve stråleren er 7x0,7 
Cu-wire, anbragt lidt ved siden af masten, se foto.

Radialer
Den del af antennen der er overjorden, er der 

som sagt ingen ben i, værre er det at få gravet de 
1200 meter radialer ned (jeg anvendte en plov så 
meget jeg kunne). Der er ca. 50 radialer omkring 
antennen. De 40 er 20 meter lange, og resten er 40 
meter lange. Ca. 1/4 af radialerne består af Cu-wire 
og resten af galvaniseret jerntråd. Det er nødven
digt med et godt radialsystem for at få en stor virk
ningsgrad på antennen. Hvis man bare stikker et 
ror i jorden og forbinder skærmen af coax-kablet 
dertil, kan man let risikere at virkningsgraden kun 
er ca. 25%, svarende til en jordmodstand på 100 
ohm. hvilket vil sige at 75% af den effekt der når 
frem til antennen bliver til varme i jorden rundt om 
antennen. Disse tal gælder for 1/4 bølge antenne, 
meget værre kan det gå hvis antennen er kortere. 
Ved at anvende 50 radialer kan man opnå en virk
ningsgrad på 80-85%, og ved at gå op til 120 radi-

Fig. 7. Detalje af GP-antenne.
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aler, hvoraf nogle er flere bølgelængder lange, kan 
man opnå godt 90% i virkningsgrad. Man kan altså 
ikke bare købe en kommerciel GP antenne og for
binde den til et 3" søm og så regne med, at man 
har alle tiders DX-antenne. I øvrigt vil en ganske 
kort antenne, helt ned til 0,1 bølgelængde, kun være 
1,5-2,0 dB dårligere end 1/4 bølge lang antenne, 
hvis man har et godt jordplan, jvf. de kraftige sig
naler man ofte får fra maritim mobile stationer.

Resultater
Når man har lavet et antennesystem er det fri

stende at prale med resultaterne. Jeg skal forsøge 
ikke at prale ret meget.

Dipolerne sidder så højt oppe at man får en 
ganske god, d.v.s. lav, udstrålingsvinkel på 10. 15, 
20 og 40 meter, derimod kniber det noget på 80 
meter. Jeg har på 20 meter især fået mange sam
menligningsrapporter på DX, med stationer 
som anvender en standard 3-el. Yagi. Med Yagien 
i 20 meters højde er min dipol ca. 5 dB dårligere, 
men med Yagien i 15 meters højde får jeg med ca. 
samme effekt en lige så god eller bedre rapport, 
hvis det er i dipolens hovedretning. På 10, 15. 20 
og 40 meter har dipolerne stor retningsvirkning, 
hvorimod jeg ikke har konstateret nogen sikker 
retningsvirkning på 80 meter dipolen i 28 meters 
højde, ganske anderledes gik det med dipoler i 50 
meters højde, men mere om det senere.

GP contra dipoler på 80 og 40 meter
En højt anbragt dipol er en ganske god antenne, 

og det er sikkert grunden til, at dipolen på 40 me
ter som regel var 5/8 GP'en overlegen i dipolens 
hovedretninger (det er ikke sjældent sket, at jeg i 
en sen nattetime har været ude og dreje min 40 
meter dipol fra Afrika til Sydamerika), hvad signal
styrke angår. Derimod var den lodrette tit bedst at 
lytte på, fordi den dæmpede de europæiske statio
ner en del. På 80 meter gør et noget lignende for
hold sig gældende, men her er GP'en også tit bedre, 
hvad signalstyrker angår. Man vil kunne få en gan
ske god DX-antenne på 80 meter ved at anbringe 3 
stk. GP'er i hjørnerne af en ligesidet trekant og 
anvende dem to og to. hvorved man kan få 6 ho
vedretninger med et gain på ca. 5 dB over en dipol. 
Desværre er der forbundet et par store ulemper ved 
at anvende lodrette antenner. For det første er der 
langt større chancer for at lave BCI og TVI med en 
lodret antenne end med en højt anbragt vandret an
tenne, og for det andet opsamler de i langt højere 
grad gniststøj fra nabolaget, f.eks. fra et højspæn
dingsnet, og de er fuldstændig ubrugelige til mod
tagning, hvis man har elektrisk regnvejr.

Fig. 8.

Space wave og surface wave der tilsammen giver jordbølgen. 
S: surface wave, a, b, c: space wave.

Vertikal-antenner og jordbølge:
Som bekendt bliver det største antal kortbølge

forbindelser muliggjort p.g.a. reflektioner fra iono
sfæren, men også når der ingen reflektioner er kan 
man lave forbindelser, nemlig via den såkaldte 
jordbolge. Jordbølgen består af to komponenter, 
space uaves (rumbølger) og surface waves (over
fladebølger), se fig. 8. der er lånt fra Radio Com- 
munication Handbook. Ofte vil a og c ophæve 
hinanden således at kun overfladebølgen får betyd
ning. Overfladebolgen udbredes i jordoverfladen, 
jordens ledningsevne vil derfor stærkt påvirke de 
signalstyrker man kan opnå. På fig. 9 ses sammen
hængen mellem jordens ledningsevne og de felt
styrker. man kan opnå. Som det ses. vil havvand i 
en afstand af 200 km give over 40 dB bedre felt
styrke end den bedste jord. 1 den forbindelse kan 
jeg nævne, at det kraftigste amatorsignal. jeg har 
registreret, blev udsendt fra VEONEF/OZ. 
Han sendte 800 watt output fra et skib i Århus 
havn på en lodret antenne, og jeg modtog ham på 
en lodret antenne som stod over havvand ca. 20 
km borte.

Jordbolgen udbredes bedst på langbølge (op til 
10000 km), men på 80 meter vil man få signalstyr
ker, som er 10-15 dB dårligere end vist på fig. 9 
jvf. fig. 10. Som det også ses af fig. 10 giver en 
horisontal antenne ca. 60 dB svagere jordbolge end 
en lodret (ikke så mærkeligt at de lodrette giver for
styrrelser).

Jeg har mange gange, på sommerdage hvor der 
næsten ingen reflektioner var på 80 meter, kunnet 
føre QSO med englændere på den lodrette antenne 
og ikke kunnet ane dem på dipolen. Og det samme 
har været tilfældet med OZ-stationer under black
out. Jeg mener, det er jordbølgen, der gør sig gæl
dende i sådanne tilfælde, der er jo også vand det 
meste af vejen til G-land.

Alt i alt må man sige at en GP og en dipol på 80 
meter på udmærket måde supplerer hinanden.

(fortsættes)
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Fig. 9.

Feltstyrke som funktion af afstand og jordens ledningsevne, for 
2 MHz vertikalt polariseret transmission. Feltstyrkerne er frem
bragt af en perfekt kort lodret antenne, som udstråler en effekt 
på 1 watt.

Fig. 10.

Dæmpningskurver for 1 og 2 MHz jordbølge i relation til »free 
space« signalstyrke i en afstand af 10 miles fra senderen.
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Kontraprint
Af OZ5NU, Niels Mortensen, Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

Kontext (Lat: tankeforbindelse, sammenhæng) el
ler kontraprint er et nyt ord, en ny teknik, som jeg 
betragter som meget bedre end den nuværende - 
fundet ved mange nætters søvnløs kamp med ideen 
og lige så mange dages fritid, men lad mig begynde 
fra en ende af.

Se, i de gode gamle dage, da vi sad og rodede med 
krystalapparater, så kunne det ske. at man manglede 
en forbindelse og den trak man så bare op med en 
blyant, så var den hjemme - og det var jo den første 
form for print!

For ikke så længe siden hjalp jeg Junior med at 
sætte en el. varmebagrude i hans vogn, og da var det

jeg begyndte at tænke nærmere over sagen, her har 
du jo noget der ligner print, bare i omvendt orden!

Til orientering skal jeg lige nævne, at elbagruden 
målte 2 ohm, og det viste sig da også, at der gik 6 amp 
igennem den ved 12 volt, alt i nøje overensstemmelse 
med ohms lov, og da den kunne bære disse ampere 
og blive varm, og dog stadig blive hængende på bag
ruden, så var sagenjo klar, væk med ætseflasker (der 
kun kan være til fare for børn og andre), væk med 
dæklak og printmasker, og start på en frisk!

Det første jeg gjorde var at skaffe mig noget kob
berfolie, det »fik« jeg inde hos Panduro Hobby (Nør
revold), og da de ikke rigtig vidste hvad de ville have

Forbedring af TRIO-510 (og TRIO-LINE 599)
Af OZ7EM, E. Madsen, Sebber centralskole, 9240 Nibe

Af en artikel af DL7RT i det tyske »QRV« 
(nr. 11, 1973) om forbedringer af TRIO-LINE 599 
har jeg klippet nedenstående, der også har gyldig
hed for TRIO 510, som der jo findes en del af i 
OZ-land:

I antennerelæ-afdelingen er der en skønhedsfejl, 
idet tilledningen for måling af relativt output ligger 
direkte på antenne-udgangen, så den også er ind
skudt ved modtagning og derfor dæmper det mod
tagne signal.

Det anbefales at lægge denne tilledning over på 
sendersiden, så modtagerantennen kan holdes 
»ren«.

På diagrammet over TRIO 510 er forbindelsen 
vist i øverste højre hjørne ved siden af enheden 
UC 1404 J. Det er ledningen fra bøsningen mrk. 
»ANT« til dioden 1N60 gennem modstanden R 9 
= 10 k, der skal flyttes fra »ANT« over til øverste 
arm på relæet RL 2-1.

Tegningen her viser det praktiske arrangement 
med ledningen fra modstanden R 9 til antenne
bøsningen. Denne ledning klippes over og føres til 
relæet som vist med den stiplede linie. Derefter er 
de 2 potentiometer-modstande, der skal nedsætte 
outputtet ved sending, inden det føres til måle
enheden for output, kun indskudt ved sending, og 
dæmper altså ikke modtagerantennen.

Rettelse til 144-146 MHz FM-transceiver
OZ marts 1974, side 81, fig- 5: Basismodstanden 

på 470 kOhm i sløjfeforstærkerens sidste trin skal 
forbindes direkte til kollektor på samme transistor 
(ikke til »B«).

2N6515 er en NPN og 2 N6517 er en PNP transi
stor.

Den anvendte transistortype i LF er ukritisk. En
hver »general purpose« kan benyttes.

Da printaftrykkene ikke umiddelbart er anvende
lige (til fotoprint), kan evt. interesserede låne 
originalerne hos mig. OZ8PX
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for det, så kylede de et stykke i hovedet på mig inden 
jeg gik ud af døren, ca. 25 x 30 cm formedels 1 kr., 
nok til lange tider!

Dernæst samlede jeg en masse pertinaxstrimler, 
og nu kommer mit længste og i øvrigt dyreste ekspe
riment - jeg købte noget lim, ja jeg købte meget lim. 
Casco, det duede ikke. Karlsons klister, det duede 
heller ikke, og således prøvede jeg en masse forskel
ligt som jeg næppe nu husker navnene på, men ende
lig faldt jeg over det rigtige - den rigtige lim hedder 
Lyma Pren. Kan du ikke købe den, hvor du bor, så 
prøv, at kikke i telefonbogen under limfabrikker og 
spørg Lyma om nærmeste forhandler!

Lad mig da fortælle dig hvorledes jeg har lavet 
kontraprint, der kun er den omvendte orden, d.v.s. i 
stedet for at ætse kobber af en pertinaxplade, så går 
man den modsatte vej, nemlig lægger kobber på en 
pertinaxplade, og det er stærkere, vel og mærke hvis 
man følger den rigtige procedure, dermed kort sagt, 
at holder det ikke, så har du ikke fulgt proceduren 
nøje!

Proceduren
Man forudsætter at man har ovenomtalte ting til 

sin rådighed, hvorefter man sætter sig ned og tegner 
et diagram på et stykke papir, som man havde tænkt 
sig det skulle være i print.

Dernæst tager man først nogle prøver på nogle 
småstumper pertinax for at »få taget« på det, så 
bliver det senere arbejde pænere. Man tager et i 
størrelse egnet stykke pertinax og dette sliber man 
med et stykke meilemgroft sandpapir på den ene 
side, sådan, at limen rigtig kan få bid i materialet. 
Slib i cirkler, og vær ikke ked af at »Glansen går af 
Set. Gertrud« den skal vi nok få frem igen!

Når du er nået så langt, så klipper du dine kobber
strimler til i ønskede længder med bugtninger og 
drejninger som det skal være efter dit diagram - 
bemærk lige her, at ligesom man ikke gerne laver 
firkantede lapper til, at lappe cykel med, men der
imod runde, af naturlige vedheftelsesgrunde, således 
laver du heller ikke kanter på dine kobberstrimler, 
men runder dem pænt i hjørner og ender. En almin
delig saks er god nok til formålet, men tag hellere 
husets dårligste saks end at blive uvenner med lille
mor over hendes broderesaks, det er nemlig ikke 
sikkert, at saksen egner sig til broderi bagefter, men 
den vil stadigvæk være god til kobberfolie!

Når strimlerne nu er lavet skal de glattes ud hvilket 
lettest gøres med træenden af f.eks. et fileskaft 
el.lign. man kører den runde ende hen over strim
lerne nogle gange indtil de er helt glatte. Dernæst 
slibes de på den flade der skal limes hvilket kan gøres 
med sandpapir eller ståluld - begge dele synes til
fredsstillende her.

Nu kommer det morsomme, man tager en tube 
Lyma Pren Lim (jeg glemte at opgive prisen, jeg gav

1,25 kr. for en lille tube) og der påfører man så både 
kobberfoliet såvelsom pertinaxen lim, og så lader 
man lige luftens ilt gøre sin virkning på limen i et 
halvt minut inden man sætter kobberfolien på perti
naxen- tørretiden er minimum 20 min., men jeg vil 
dog give det 3/4 time idet temperatur og evt. ødselhed 
med limen kan spille ind på tørretiden. Evt. over
skydende lim kan, efter ca. 5 min. forløb, nulres bort 
fra pertinaxen.

Når du nu har lavet et helt print færdigt, så tager du 
en pudseklud og noget brasso og så pudser du ellers 
printet som du ville have pudset lillemors kobbertøj 
og novra hvor det så står flot.

Når du så har boret diverse huller er printet lodde
klart, idet kobberet jo nu er helt rent.

Men så kommer rosinen i pølseenden - Se jeg er jo 
ellers rørmand og for mange af os er det svært, at 
omstille sig til print og til transistorer. Det falder dog 
uhyre nemmere når følgende ting er opfyldt nemlig:
1) Man bruger B-transistorer og kan dermed arbejde 

med transistoren som det var et rør, f.eks. minus 
til stel.

2) Monteringen er ikke på begge sider, så man skal 
arbejde spejlvendt. Man kan montere transisto
rerne ligesom rør, nemlig på den ene side printet, 
og alle komponenter på den anden side (printsi
den), det giver færre fejlmuligheder.

3) Endelig er man fri for alle ætsende væsker i huset. 
Endelig finalen på printet, når man har iloddet alt,

transistorerne sidst, og gennemprøvet konstruktio
nen og fået den til at virke som den skal. da giver man 
printet en gang shellak. Det har 2 missioner, nemlig: 
dels kommer det slebne print nu til at stå pænt i finish 
(også pertinaxen) og dels hindrer man lodninger i at 
korrodere, idet shellakken jo lukker af for luftens ilt.

Yderligere kan siges, at når man sidder og klipper 
med en saks, så er man mere tilbøjelig til at lave lige 
linier og vinkler og dermed gør fejlsøgningsarbejde 
lettere for sig selv, og ikke som man ser i kommerci
elle konstruktioner hvor printet snor sig ud og ind 
imellem hinanden, hvilket vanskeliggør fejlsøgning 
meget og det er ihvertfald ikke lige noget for mig - 
sådant går jeg langt uden om, endelig er den korteste 
vej mellem 2 punkter den lige linie.

Skulle du få lim på fingrene, så kan det tages af 
med benzin, og skulle du være så uheldig, at et 
stykke print slipper fordi du ikke har fulgt procedu
ren tilfulde, så fortvivl ikke, det kan nemlig limes 
igen og en almindelig tøjklemme kan så sættes over 
indtil det er tørt, så skal det nok holde.

Endelig til slut, jeg har haft en 100 W loddepistol 
på printet uden der er sket noget, jeg vil dog ikke 
anbefale den trafik som almindelig.

Held og lykke med kontraprint, som jeg altså har 
fundet på at kalde det- barnet skulle jo have et navn.
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Lidt om TANTAL - KONDENSATORER
af TR

Hvad er Tantal?
• Tantal (eng. tantalum) er et grundstof, et sjæl

dent metal med mange spændende egenskaber. 
Den. vi her er interesseret i, er egenskaberne for 
tantaloxid. der er uhyre anvendeligt som dielektri
kum (isolation) i kondensatorer. Ligesom tilfældet 
er med aluminiumoxid i aluminium-elektrolytkon
densator, kommer der en polariseret kondensator 
ud af det, d.v.s. den ene elektrode skal altid være 
positiv i forhold til den anden.

Hvorfor tantal?
Når tantal-kondensatorer i dag trods højere pris 

er ret ofte anvendt i professionelt og industrielt 
elektronikudstyr, og også er trængt ind i amatørens 
konstruktioner fordi de kan fås og er blevet kendt, 
er de vigtigste grunde:

Små mekaniske dimensioner i forhold til alumi
nium-elektrolytter.

Meget stor lagerholdbarhed og levetid i drift, når 
specifikationerne ikke overskrides.

Meget lav lækstrom. 10-100 gange lavere end 
tilsvarende aluminiumelektrolyts. Selv efter længere 
tids lagring skal Ta-kondensatoren ikke opforme
res, dvs. der går ikke større lækstrom i starten.

Stor stabilitet og væsentlig mindre fremstillings- 
og drifttolerance for kapacitet end for al.-elektro
lyt (± 20% normalt).

Stort temperaturområde, - 55 til + 85. op til 
+ 200 °C efter udførelse.

Udførelse
Ligesom aluminiumelektrolytter fremstilles tan

taler med glat eller ætset folie, hvorpå er dannet 
et tyndt lag oxid, dette folie er anoden. Katoden 
udgøres af en metalfolie i direkte forbindelse med 
elektrolytten, der er opsuget i et lag papir anbragt 
mellem de to folielag. Det hele rulles op og an
bringes i et cylindrisk bæger, som regel med ak
siale tilledninger. Tantaler med våd elektrolyt er 
hermetisk indkapslet, idet elektrolytten er stærkt 
korroderende og ikke må kunne trænge ud under 
nogen omstændighed.

1 en anden udførelse benyttes en sintret anode, 
bestående af tantal-korn presset i cylindrisk form 
omkring en tilledningstråd og opvarmet, så alle 
kornene har elektrisk kontakt til hinanden. Her
efter oxideres overfladen, og elektrolytten opsuges 
i den porøse anode under vacuum. Se fig. 1.

Fig. 1. Tantal med sintret anode, i metalbæger (med våd elek
trolyt).

Der findes sintrede tantaler med våd og med tør 
elektrolyt. Sidstnævnte, der er langt den mest ud
bredte i dag i ikke-militært udstyr, kræver ikke 
hermetisk indkapsling, og er derfor normalt blot 
dyppet i epoxy, der skal beskytte mod indtræn
gende fugt. Katodematerialet kan være Mangan
dioxid.

Impedans
I det følgende holder vi os stort set til egen

skaberne for tantaler med sintret anode og tør 
elektrolyt, indstøbt i epoxy, formen er som vist på 
fig. 3.

Anvendelsen er som afkobling og overførings
kondensator ved lav- og mellemfrekvens op til 
omkring 10 MHz. Typisk forlob af impedansen ses 
på fig. 2.

Spænding
Som ved sædvanlige aluminiumelektrolytter gæl

der. at spændingen skal polariseres korrekt, og den 
angivne spidsspænding må ikke overskrides. Det 
er fordelagtigt at vælge kondensatorens driftspæn
ding noget højere end den maksimalt forekommen
de spænding ved den forekommende anvendelse, 
idet dette forlænger levetiden, især ved forhøjet
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Fig. 2. Typisk impedansforlob for nogle tantalelektrolylter ved 
25° C.

temperatur. Lækstrommen stiger exponentielt (med 
tilnærmelse) med den påtrykte spænding, så også 
her lønner det sig at holde en rigelig sikkerheds
margin.

Strømmen
Ved normale anvendelser påtrykkes tantal-elek

trolytten en jævnspænding, der kan være over
lejret med en vekselspænding, hvis størrelse ikke 
må overskride, hvad der bringer spidsspændingen 
af AC + DC op over normal driftspænding eller 
ned under nul volt. Dette gælder for lave frekven
ser, op til 1 kHz. Herover må man regne med en 
kraftig reduktion i max. AC-spænding. Regn med 
en derating til halv spænding, hver gang frekvensen 
øges til det dobbelte.

Der er her naturligvis den frembragte veksel
strøm. der er skadelig.

Langt farligere er imidlertid de store spidsstrøm
me. der opstår ved pludselig op- og afladning af 
kondensatoren. Mangen er tantal er afgået ved en 
brat død blot ved at blive opladet direkte fra en 
strømforsyning eller afladet med en skruetrækker.

Fig. 3a.

Farvekode for
tantal-ELEKTROLYTKONDENSATORER

Kapacitet Arbejdsspænding, V
l.ste 2.det Multi

Farve ciffer ciffer plikator ERO Philips Mallory
sort 0 x 1  μF 10
brun 1 1 x 10 μF 1,6 6
rød 2 2 4 10
orange 3 3 30 40 15
lyserød 35
gul 4 4 6, 6,3 6,3 20
grøn 5 15, 16 25
blå 6 6 20 35
violet 7 x 0,001 μF 50
grå 8 x 0,01 μF
hvid 9 x 0,1 μF 3 4

Fig. 3b.
Fig. 4.

Ompolarisering
Det sker, at en elektrolytkondensator vendes 

forkert, når den indloddes i opstillingen, hvad 
sker -?

Forholdene for en komponent under fejlforhold 
kan ofte være af større interesse end under nor
male driftsbetingelser, men databladenes oplysnin
ger er som regel ret sparsomme i denne forbin
delse. Nogle steder opgives max. forkert spænding 
til 5-10% af nominel spænding, men erfaringer vi
ser, at en forkert polariset tantal kan fungere helt 
normalt i visse tilfælde - et stykke tid, indtil den 
svigter!

Man kan regne med, at ved overspænding både 
den ene og den anden vej stiger lækstrømmen kraf
tigt til isolationen gennembrydes, og man får en 
effektiv kortslutning.

Typisk tilfælde: En tantal bruges til afkobling af 
strømforsyningsledningen på en printenhed, og der 
er ingen formodstand. Ved normale driftsforhold 
tændes og slukkes for apparatet ved hjælp af en 
netafbryder, og DC-spændingen vokser relativt 
langsomt op og falder endnu langsommere. Vores 
afkobling kan holde næsten evigt under disse for
hold. Men så er der en fejl, DC-ledningen brydes 
ved fralodning eller udtagning af printkortet. Idet 
ledningen sættes til igen eller kortet sættes i, går 
der en ødelæggende stor strøm i afkoblingskon
densatoren. der kortslutter!

Som tommelfingerregel for korrekt dimensione
ring til undgåelse af ovenfor beskrevne gælder, at 
der skal benyttes en formodstand på mindst 3 ohm 
pr. volt. Er man nødt til at bruge mindre mod
stand, må man være forberedt på, at sandsynlig-
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heden for fejl stiger; ved 0,3 ohm pr. volt til det 
6-dobbelte, ved 0,1 ohm pr. volt til det 12-dobbelte.

Det er så fristende at bruge de fikse, små tanta
ler til de obligatoriske afkoblinger i TTL-kredsløb, 
men det er altså sikrere at vælge plastfolie- eller 
keramikkondensatorer her!

Mærkning
Mærkning af kondensatorer foretages heldigvis 

ofte i klart sprog, sådan da, men det synes at have 
været svært for de mange fabrikanter at finde et 
fælles system.

Siger mærkningen f.eks. »68 μF - 16 V«, er der 
jo ikke så meget at tage fejl af, undtagen måske 
polariteten. Her gælder uden undtagelse, at er kon
densatoren i metalhylster, er dette minus, anoden 
er isoleret ved glas- eller plastgennemføring. Men 
der kan også stå f.eks. »156 15«. Kapaciteten næv
nes altid først, her i kode med to betydende cifre 
(15) og en multiplikator (6), hvor 6 betyder x 106 
pF. og kapaciteten er altså 15 μF. Spændingen er 
nævnt sidst, her 15 V. Systemet bruges også til 
andre komponenter. F.eks. betyder »473« på en 
kondensator 47 • 103 pF eller 47 nF.

Værre at hitte ud af er farvekoderne - der er 
nemlig flere systemer. Der er endda fabrikker, der 
har skiftet system på et vist tidspunkt.

De kondensatorer, jeg har været i berøring med, 
har været mærket efter de to metoder i fig. 3 a og 
b. 1 a er hele kondensatoren dyppet i farve 3 gange 
med benene opad. i b er der tre striber på den ene 
side. I begge tilfælde er der en farvet prik. der er 
multiplikator for kapacitetsværdien samt polaritets
nøgle. Bemærk, at i a er + til højre, når prikken 
vender mod en og benene vender nedad, i b er + 
til venstre! Bemærk også, at i a tælles ovenfra og

ned, i b nedefra og op! Endelig skal bemærkes, 
at Texas Instruments Supply Electronic Compo- 
nents katalog for Mallory tantaler angiver omvendt 
rækkefølge af l.ste og 2.det ciffer i b (prikken 
mangler) samt et fjerde system med tre streger og 
to farveprikker.

Farvekoden er angivet i fig. 3, kapaciteten angi
ves entydigt iflg. mine forskellige kilder. For ERO 
og Philips er farvekoden for spænding nogenlunde 
entydig, men helt forskellig fra Mallory’s.

Det skulle dog nok være muligt at bestemme en 
ukendt tantalkondensators kapacitet, selv om far
vernes rækkefølge ikke kendes, idet alle tilsyne
ladende benytter E6-rækken (1,0, 1,5, 2,2, 3,3, 
4,7, 6,8, 10 o.s.v.). Finder man ud af, at kapacite
ten er 74 μF, kan man direkte se, at man har læst 
farverne omvendt.

Måling af kapacitet
Råder man over en målebro (flere har været 

beskrevet i OZ i tidens løb), kan man måle kapa
citeten uden DC-polarisering, når målespændingen 
er passende lav. Det er den som regel.

Er polariteten ukendt, kan den findes ved et op
ladningsforsøg med nominel spænding, et mA-meter 
og begrænsermodstand. Forskellen mellem rigtig og 
forkert polarisering vil være overbevisende, når 
kondensatoren er i orden. aq

Litteratur:

1. Bauelemente der Firmengruppe Roederstein.
2. Miniwatt Data Handbook CM2 04-73. Compo- 

nents and Materials.
3. TI SUPPLY electronic components catalog.
4.Mullin, ABC’s of Capacitors, Foulsham-Sams 

Technical Books, England.

BCI/TVI - Bekæmpelse
Af OZ5NU, Niels Mortensen, Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

Man har efterlyst artikler om forstyrrelse og deres 
bekæmpelse - her er så mit bidrag.

Jeg har længe gået og luret på en forstyrrelse, jeg 
havde fra min Trio transceiver, og som jeg faktisk 
havde haft siden min dipol blev pillet ned (grundet 
knækket feeder) og erstattet med en long wire.

Det viste sig, at selv om der er indbygget et fdter i 
TS510, så dykkede mit gitterdykmeter livligt, når jeg 
nærmede det til netledningen under sending.

De små Greystone-stave til hindring af forstyrrel
ser var i mit tilfælde løsningen - min leverandør var i 
dette tilfælde OZ4SJ. Stavene er således indrettet, at 
man har en stav for lysnet, d. v.s. med et hanstik i den 
ene ende og et hunstik i den anden, altså lige til at 
sætte i serie med stationens strømforsyning - stav
længde 21 cm ligeledes fås stave til at sætte i serie

med højttalerledninger, også med stik der passer til 
højttaler ind og udgang (DIN-stik), filtrenes beteg
nelse er for netlednings vedkommende Greystone 
TVI-BCI Line Filter type F-7211, og for højttalerfil
ters vedkommende Greystone BCI-Filter for Loud- 
speaker line type F-7212. Til stereo 2 filtre, til sidst
nævnte kan dog bemærkes, at de ved mono godt kan 
bruges enkeltvis, som i mit tilfælde indskudt i en 
ekstra højttalerledning.

Men til sagen, først satte jeg en stav i serie med 
netledningen, herefter var der ikke noget dyk at kon
statere i netledningen. Ved prøver med stationen for 
BCI/TVI viste det sig dog, at jeg ikke kunne høre P3, 
Sverige FM, forstyrrelsesfrit, men ellers alt andet. 
Jeg satte da en stav i ledningen ti! ekstrahøjttaleren i 
køkkenet, og miseren var afhjulpet - en Philips
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stereo-modtager, der stod ca. 4 m fra stationen lod 
sig heller ikke påvirke af mit HF-signal.

Det har jo så vist sig i dette tilfælde, at HF-en er 
strøget ind over nettet og over løst løbende led
ninger, måske har andre Trio-ejere også været op
mærksomme på forstyrrelser, der altså kan hidrøre 
fra det indbyggede filter, der- i mit tilfælde-ikke var 
godt nok.

Endelig er en long wire jo ikke det allerbedste at 
køre med, en balanceret dipol havde jo nok været 
mere forstyrrelsesfri.

Rent HF-mæssigt kan FIF snige sig ind 1) over 
lysnettet, 2) via modtagerens antenne, 3) via højtta
lerledningerne. der jo er en hel dipol på en stereora
dio.

Endelig kan man jo betragte en transistor som to 
dioder stablet oven på hinanden og hvis man tænker 
sig en modtager med f.eks. 52 transistorer og 19 
dioder i vil det faktisk sige, at man har 104 plus 19 = 
123 detektormuligheder for FIF. for ikke at tale om 
f.eks. et dårligt sluttende potmeter, der kan virke lige 
så godt som en diode for udefra kommende nærtlig
gende HF-signaler.

Alligevel kommer Greystone-filtrene til deres ret, 
og kan de i påkommende tilfælde ikke hjælpe en, så 
må man søge andre steder, eksempelvis er det jo 
klart, at hvis en nabo bliver forstyrret, så skal han 
have jord på sin modtager, endelig kan det ikke 
hjælpe, at han har rullet antennen sammen bagved 
modtageren, den skal rulles ud og hænges op (sådan 
en sammenrullet antenne kan jo også danne en 
kreds, altså en opsamler!). Endelig kan man komme 
ud for at skulle ændre lidt på antenneretning her og 
der.

Lad mig lige bemærke ang. filtrene, at skruetræk
ker eller andet værktøj ikke er nødvendigt ved mon
teringen, der i øvrigt kun varer få sekunder. Filtrene 
er lige til at tilslutte via sine stik, og til at afmontere 
lige så hurtigt igen. hvis man skal prøve disse på 
anden HF-grej!

Oplysninger om SSTV
Slow Scan Televisions Nets:

20 meter - 14.230 MHz - 19.00 GMT - søndage - 
v/ W9NTP.

80 meter - 3,845 MHz - 05.00 GMT - alle dage - 
v/ W7SALK.

Tidsskrifter:
ATA INTERNATIONAL, udgives af Amateur 

Television Association, dette tidsskrift er tidligere

nævnt, men adressen er nu: ATA, Park Ten Hove 
97. Melle. Belgium.

CQ-TV. udgives af British Amateur Television 
Club og adressen er: l.R. Lever, Esq., General 
Secretary, 1 Abbotts Close, Swanley. Kent 
BR8 8BX. England.

Private Publikationer:
»A Miscellany Of Slow-Scan Circuits«, udgivet 

af C. Grant Dixon. Kyrles Cross, Peterstow, Ross- 
on-Wye, Herefordshire. England.

»Slow Scan Television Monitor«, »Flying Spot 
Scanners«. udgivet af I1LCF. Franco Fanti, Via 
A Dallolio 19. 40139 Bologna. Italy.

Håndbog
Her skal nævnes en guldgrube for alle SSTV- 

interesserede, ligefra begyndere til den erfarne, 
eksperimenterende SSTV-amatør. Bogen er på 248 
sider med alt. hvad hjertet kan begære af SSTV- 
stof. Bogen er skrevet af to meget erfarne folk 
indenfor dette felt nemlig Don C. Miller W9NTP 
og Ralph Taggart WB8DQT.

Af indholdet kan nævnes:
Kap. 1. Basic principles of Slow Scan TV 
Kap. 2. Popular Slow Scan Televisions Circuits 
Kap. 3. Slow Scan Televisions Monitors 
Kap. 4. Flying Spot Scanners 
Kap. 5. Live Vidicon Cameras 
Kap. 6. Color Slow Scan Television 
Kap. 7. Applications of Audio Filters for SSTV 
Kap. 8. Independent Sideband 
Kap. 9. Slow Scan Televisions Test Equipment 
Kap. 10. Miscellaneous Topics 
Kap. 11. Commercial Slow Scan Television 

Equipment

App.: SSTV Bibliography.
Håndbogen er rigt illustreret med diagrammer, 

styklister og masset af fotografier, og for den 
kræsne er der diagrammer af den interessante IC 
NE 565 PLL. Det er vanskeligt specielt af frem
hæve et kapitel frem for et andet, idet håndbogen 
netop berører alle felter indenfor SSTV, og det er 
op til læseren at afgore hvilket område der er det 
mest interessante.

Vy 73 de OZ9FA, Flemming

LITTERATUR - NYT

LOCATOR KORT
Fra Ahrent Flensborgs Boghandel i Ringsted har 

vi modtaget et eksemplar af et engelsk Locator Kort, 
som OZ1D har hjemtaget efter samråd med OZ2UD.
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Sådanne kort benyttes af DX-interesserede 2-meter 
amatører til angivelse af QTH under tester, hvorfor 
det kaldes et QRA Locatorkort - QRA betyder som 
bekendt »Navnet på min station er ...«, og da under
tegnede aldrig har hørt om en amatørstation med 
eget navn. må det jo være en vits. Såvidt vides und
går man dog nu at bruge den famøse betegnelse 
QRA.

Selve kortet er sikkert fortræffeligt, hvis man har 
brug for det. Det omfatter Nordvesteuropa. modsyd 
til I-land, mod øst næsten til Stockholm. For Eng
lændere må Bornholm være civilisationens yderste 
forpost mod øst. Formatet er 54 x 70 cm, men der
udover medfølger et mindre kort på karton. 21 x 29 
cm. der dækker det meste af Europa helt til Afrika og 
Asien. Dettes anden side indeholder en forklaring på 
det benyttede kodesystem. Denne forklaring har 
stået i OZ for mange år siden, og alle yngre amatorer. 
der måtte være interesseret i at anvende systemet, 
må derfor anbefales at anskaffe disse kort. der ialt 
koster kr. 12.50.

Vejen til Sendetilladelsen, 5. udgave, 
udgivet af EDR

Vor forening. EDR. har et virkelig godt aktiv, 
kælenavnet er VTS. der er en forkortelse for 
Vejen til Sendetilladelsen. Denne bog er nu kommet 
i ny. omarbejdet form og skal i den anledning 
præsenteres for OZ’s læsere. De »gamle« amatø
rer. Old Timerne, vil kende 4.de, 3.die. ja måske 
endnu tidligere udgaver. De senest tilkomne med
lemmer af EDR kommer formentlig kun til at stifte 
bekendtskab med denne sidste. 5.te udgave.

For både gamle og unge medlemmer gælder, at 
man på et eller andet tidspunkt kommer i ret tæt 
berøring med VTS. hvis man da ellers ønsker at 
få sendelicens, og det er vel nok en stor del af 
medlemmerne, der nærer dette ønske. VTS har til 
enhver tid tjent det formål at fungere som den 
eneste lærebog på dansk i licensprøvens pensum - 
også i den forstand, at alle de særlige ting. der 
omhandler sendeamatørens forhold til myndigheder 
og omverdenen i øvrigt, kun findes her. Har man 
sagt teknisk prøve for radioamatører, må man også 
sige VTS. Dette gælder uden indskrænkning - selv 
den bedste ingeniøreksamen giver ikke i sig selv 
adgang til licens.

Da jeg for 10 år siden skrev 3.die udgave, skete 
der en ret radikal omarbejdelse af præsentationen 
- omend selve det grundlæggende stof vel egentlig 
ikke kan siges at være undergået de store foran
dringer. Det er jo trods alt de samme grundlove af 
fysisk art. der bliver forklaret. Forandringerne fra 
udgave til udgave vil let komme til at se større ud, 
end de i virkeligheden er, fordi den praktiske tek
nik (der bruges til at forklare tingene med) skifter.

Det er derfor naturligt, at 5.te udgave adskiller 
sig fra 4.de. nogle steder ret mærkbart, nogle ste
der slet ikke. Bogen har nok fornyet sig. men 
kontinuiteten er bevaret - dette sagt til trøst for alle 
dem. der »kun« har den »gamle« udgave (4.de 
udg.). Med lidt læsning i de senere årgange af OZ 
kan man godt skaffe sig den fornødne ekstra viden 
om felt-effekttransistorer. nye licensbestemmelser 
og sikkerhedsforanstaltninger.

Er indholdet således i store træk uden væsentlige 
ændringer, kan man om præsentationen sige, at der 
forklares mere udførligt, omend måske knap så 
dybtgående, sproget er lettere og mere mundret. 
Endelig er tegningerne nydelige, af den kvalitet vi 
er vant til i OZ. og de benyttede typer er mere 
moderne og mere »tekniske«, svarende til bogens 
art. Bogens omslag, der prydes af en gengivelse 
af redaktøren OZ7XG's QTH og antenne, er smag
fuld og professionel (de gamle forsider var rædsels
fulde).

Forfatterne OZ4FS, OZ5AK og OZ9JB samt bo
gens redaktør. OZ7XG, har præsteret et produkt. 
EDR kan være stolt af og som nok skal kunne 
bære traditionen videre det næste tiår. Lad os 
håbe. at mange radiointeresserede i de kommende 
år vil finde vejen til sendetilladelsen gennem VTS.

OZ7AQ

DR-amatører i QTH listen
Som bekendt skal de DR-amatører. der ønsker 

optagelse i QTH listen, selv fremsende anmodning 
herom.

Så. hvis du som DR-amatør ønsker dig optaget i 
listen, send da en meddelelse indeholdende medl.- 
nr. i EDR. DR nummer, samt navn og adresse til 
EDR’s bogholder. Grethe Sigersted. Borgmestervej 
58. 8700 Horsens, inden den I. juni 1974.

HR

Prøve for radioamatører
P & T meddeler følgende:

Siden ændringen af bestemmelserne om amatør
radiostationer pr. 1. marts 1971. hvorved der blev 
givet mulighed for amator-radiosendetilladelse uden
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aflæggelse af prøve i aftelegrafering og høremodtag
ning (kategori D). har der været en mærkbar for
øgelse af antallet af ansøgere til den tekniske ad
gangs-prøve.

Generaldirektoratet har gennem nogen tid over
vejet en ændring af formen for denne tekniske prø
ve, og man har fundet, at det store antal ansøgere 
vil kunne gøre det naturligt og hensigtsmæssigt at 
anvende en smidigere form. hvor man lader ansø
gerne besvare et spørgeskema bl.a. med fortrykte 
alternative svar, blandt hvilke ansøgeren skal an
give og evt. begrunde det rette svar.

Man mener samtidig, at der ved en sådan form 
vil kunne opnås en mere ensartet og retfærdig 
bedømmelse af det store antal ansøgere, og denne 
form vil derfor blive benyttet ved den tekniske 
prøve i foråret 1974.

Hver ansøger vil få udleveret et opgavesæt inde
holdende ca. 20 spørgsmål, der nogenlunde dækker 
de i hæftet »Bestemmelser om amatør-radiostatio
ner, 1. marts 1971«, side 9, anførte afsnit af radio
teknikken. Til besvarelse af opgavesættet vil eksa
minanden få ca. 45 minutter. Opgaveteksterne vil 
i så vid udstrækning som det er muligt svare fuldt 
ud til de sporgsmål, der hidtil er anvendt ved den 
mundtlige eksamination, hvorved der anses at være 
et udmærket sammenligningsgrundlag for afgørelsen 
af. om prøven bestås eller ej. Der vil ikke blive 
forlangt korrekt besvarelse af samtlige sporgsmål. 
men der vil blive lagt vægt på. om besvarelserne 
giver udtryk for forståelse af de pågældende tekni
ske forhold.

Af hensyn til opgavernes kontinuitet og da der 
ved proven vil være ringe muligheder for afveksling 
i de stillede spørgsmål inden for de i bestemmel
serne beskrevne emner, ser man sig desværre ikke 
i stand til at tilbagelevere eksaminanden opgave
teksten efter prøven. Opgavebesvarelserne vil 
blive vurderet i generaldirektoratet, hvorefter an
søgeren skriftligt vil blive underrettet om. hvorvidt 
prøven er bestået.

Det skal understreges, at sværhedsgraden af prø
ven vil ligge på samme niveau som ved de tidligere 
gennemførte mundtlige prøver.

Samtidig med ændringen af prøvernes form vil 
man søge at gennemføre prøver i tiere byer end det 
har været praksis i de senere år. ligesom man vil 
undersøge mulighederne for at henlægge prøverne 
uden for normal arbejdstid.

Det skal tilføjes, at der ikke på nuværende tids
punkt er planer om ændringer vedrørende den 
skriftlige tekniske prøve (A-prøven).

Nærmere meddelelse om tid og sted for afhol
delse af prøverne vil blive tilstillet de enkelte an
søgere med ca. 14 dages varsel.

70 är
Den 11. juni bliver OZ4XL. Svend Lauritsen, 

Hassing, 70 år. Svend indtrådte som medlem af 
EDR i 1945 med medlemsnummer 3134. 1 1946 
erhvervede Svend sendetilladelse, og har siden da 
arbejdet mest på 80 meter, først med en hjemme
bygget AM station, siden med en kommerciel 5 
bånds transceiver. De sidste år er Svend begyndt 
at interessere sig en hel del for 2 meter, og han er 
nu i fuld gang med at bygge sig en station.

4XL har været medlem af lokalafdelingen siden 
dens opretelse i 1967, og har også i en årrække 
været med i bestyrelsen.

Vi her i afdelingen sender dig vore bedste lyk
ønskninger i dagens anledning.

Hurup afdeling

Radio Club Argentino
har udnævnt OZ4XD, Marcelino Jensen, Majbøl 
Alle 26, 2770 Kastrup, til stedlig repræsentant. 
OZ4XD er til rådighed for danske amatører i 
sporgsmål om fremme af samarbejdet mellem LU 
og OZ. q

 SILENT KEY

OZ2VH
Det er vemod, vi ældre amatører har erfaret, at 

H. V. R. Hansen, OZ2VH er afgået ved døden midt 
i april måned. 73 år gammel. Han var i en periode 
en meget aktiv mand indenfor E.D.R. Fra 1936 til 
1941 havde han sæde i hovedbestyrelsen som kas
serer, og her udførte han på sin beskedne måde et 
yderst værdifuldt arbejde. Han var en mand, som 
det helt igennem var en fornøjelse at samarbejde 
med.

OZ2VH begyndte som de fleste andre amatører 
på den tid at bygge krystalapparater og gik som 
senere avanceret radioamatør over til de korte bøl
ger. Han blev medlem af E.D.R. i 1930 og fik 
licensen i 1931. Hvor længe han beholdt sin licens 
og var aktiv, har jeg ikke undersøgt. 1 de senere år 
bortkastede han Hansen-navnet og brugte mellem
navnet Ravnholt.

Igennem årene virkede OZ2VH indenfor Stats
banerne. hvor han stadig steg i graderne. Han blev 
senere trafikinspektør og afsluttede sin karriere som 
stationsforstander i Næstved fra 1959. Med med
lemsnummeret 320 i E.D.R. må han benævnes som 
»old-timer«. I de senere år havde jeg ingen kontakt 
med OZ2VH, men jeg vil altid erindre ham som en
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værdifuld amatør-kollega og et meget fint menne
ske. (Billede og omtale i serien »Danske Hams« 
side 168 i »OZ« 1939).

Helmer Fogedgaard 
Rudkøbing, OZ7F

Aktivitetstesten for april 1974
cw Fone
OZ3QN 264 p OZ6VG/A 846 p
OZ5MN 240 p OZ5JK 784 p
OZ7HX 228 p OZ5JR 768 p
OZ4HW 204 p OZ7XE 742 p
OZ5HK 160 p OZ5HK 720 p
OZ5XT 100 p OZ2YM 704 p
OZ9OI 94 p OZ6TM 664 p

»C« OZ7HX 624 p

OZ3PI 90 p OZ4DZ 608 p
OZ4HW 536 p

SWL OZ6ARC 528 p
OZ-DR 1429 680 p OZ9NY 300 p
OZ-DR 1775 168p OZ8KU 574 p

Det var alt denne gang. Klubstationer tæller 4 point, der var 
flere, der havde glemt dette. På genhør.

OZ8KU

Husk HF-Bulletin-udsendelsen

hver søndag kl. 09.00 D.N.T 
på ca. 3.700 MHz 
Husk konkurrencen.
Se »OZ« april side 143

SAC testen 1973
Vi har fra den norske contestmanager LA5QK modtaget fore

løbige resultatlister for SAC-contesten 1973, og med formod
ning om, at der ikke vil ske større ændringer i dem, skal vi 
bringe dem her, idet vi nødvendigvis må indskrænke os til at 
bringe de danske resultater.

CW-delen. Single operator:

1. OZ1LO 2.754 111 305.694
2. OZ7HT 1.706 78 133.068
3. OZ7YL 1.108 70 77.560
4. OZ6PI 1.111 67 74.437
5. OZ5MN 839 55 46.145
6. OZ2NU 722 61 44.042
7. OZ5ME 662 65 43.030
8. OZ4HW 731 58 42.298
9. OZ2LW 445 44 19.580

10. OZ6XR 375 41 15.375
11. OZ9OI 290 33 9.570
12. OZ3PO 328 28 9.184
13. OZ3QN 358 22 7.876
14. OZ6ZS 141 28 3.948
15. OZ7XG 154 21 3.234

16. OZ3ZR 103 22 2.266
17. OZ8VL 97 15 1.455
18. OZ4OY 103 14 1.442
19. OZ6XT 52 12 624
20. OZ5CI 69 7 483
21. OZ8ND 53 7 371

Multi/Single operatør
1. OZ4HAM 280 28 7.840

Fone-delen. Single opr.
1. OZ5KF 2267 137 310.579
2. OZ6PI 992 87 86.304
3. OZ5EV 846 85 71.910
4. OZ1RH 652 78 50.856
5. OZ7JU 560 65 36.400
6. OZ6XR 454 59 26.786
7. OZ6DT 419 58 24.302
8. OZ4HW 285 41 11.685
9. OZ2NU 241 43 10.363

10. OZ4LX 214 40 8.560
11. OZ4SO 193 33 6.369
12. OZ5ME 146 36 5.256
13. OZ5JK 179 29 5.191
14. OZ3KE 209 22 4.598
15. OZ9HN 106 21 2.226
16. OZ1FDF 71 23 1.633
17. OZ2MQ 68 11 748
18. OZ1XO 98 5 . 490
19. OZ6EI 48 10 480
20. OZ5QU 31 11 341

Checklogs: OZ7KJ - OZ7OP- OZ9MV
Multiopr./Singlestn.

1. OZ7RD 174 38 6.612
2. OZ8QRV 215 30 6.450

Vi har ligeledes modtaget landenes points og deres indbyr
des placering, desuden også de 12 bedste i hver klasse inden- 
og udenfor Skandinavien, men disse resultater vil vi vente 
med at bringe til de officielle lister foreligger. Jeg har forelø
big kun een kommentar til disse lister, og det er, at der blandt 
skandinaviske logs findes checklogs. Det burde ikke være til
fældet. Udover at være en international test, er den også en 
landskamp mellem de skandinaviske lande. Ved at fremsende 
sin log som checklog - i denne situation - afskærer man sin 
egen forening (land) fra at kunne gøre brug af de points, der 
figurerer på checkloggene.

QRP sommer/vinter contests
Arr. af Activity-Group-CW i DL.
Fra DJ7ST, der er QRP-manager for DL-AGCW, har vi mod

taget opfordring om at publicere reglerne for deres årlige 
tests, hvilket hermed sker.

De er specielt udskrevet for single opr.cw med under 10 W 
input, men er også åben for QRO-stationer.
De finder sted:

6/7 juli-74 18.00-15.00 GMT 3, 5, 7. 14, 21 og 28 MHz
11/12 jan.-75 18.00-15.00 GMT 3, 5, 7. 14, 21 + 1,8 el. 28 MHz

5/6 juli-75 18.00-15.00 GMT Udvælg 5 bånd fra 1,8-28 MHz
15 timers aktivitet er tilladt. Hold 6 timers pause i højst 2 

perioder.
Call: CQ QRP test.
Koder: RST plus QSO-nr./input f.eks. /1 til /9. Tilføj »x« 

hvis TX er CO - eller VXO-styret, f.eks. 579005/8x.
QSO's tæller med alle stationer. Eget land = 1 p. Andet land 

på eget kontinent 2 p. DX = 3 p. - Desuden gives tre yderligere 
points for QSO med en anden QRP station. (= 4 til 6 p.). 
Desuden regnes en del handicap-points for QRP-stns. under 
3 W og x-tal styrede.

Multiplikator: Eget kontinent 1. DX = 2 pr. bånd og land i
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overensstemmelse med ARRL's sidste landsliste, derudover 
alle call-distrikter i JA, PY, VE, VK, W og ZS.

ORO-stns: Samme regler, men input ikke begrænset. Benyt 
RST + QSO-nr/QRO og her tæller kun QSO's med QRP- 
statloner. QSO-points = med de points QRP-stationer får for 
QSO. Logs inden 31. juli resp. 15. febr. til Helmut Weber, 
DJ7ST, D-3201 Holle. Kleine Ohe 5. West Germany.

15. All Asian Contest
Foneafdelingen af denne contest finder sted fra kl. 10.00 

GMT d. 15. juni 1974 til kl. 16.00 GMT d. 16. juni 1974.
Bånd: Alle amatørbånd under 30 MHz.
Klasser:

1. Single opr. 1,9 MHz (kun CW)
2. Single opr. 3,5 MHz
3. Single opr. 7,0 MHz
4. Single opr. 14,0 MHz
5. Single opr. 21,0 MHz
6. Single opr. 28.0 MHz
7. Single opr. Multibands
8. Multi opr. Multibands

Input, sendetype og frekvenser i overensstemmelse med 
hver enkelt stations licensbestemmelser.

Ca//: »CQ Contest« for asiater og »CQ all Asian« for alle 
andre.

Kode: RS/T + for OM’stationer /alder 
for YL stationer /00 

Points og multiplikator: Perfekt QSO med asiatisk station 
(undtagen KA) tæller 1 point. Multiplikator er antallet af for
skellige asiatiske prefixer (undtagen KA) på hvert bånd.

Vedrørende JD1 -stationer: JD1-stationer i Ogasawara (Bonin 
og Volcano)øerne hører til Asien. - JD1-stationer i Minamitoti 
Shima (Marcus)øerne hører til Oceanien. Slutsummen er lig 
med summen af QSO-points på alle bånd multipliseret med 
summen af multiplikatorer på alle bånd.

Benyt venligst Summary Sheet som vist bagest i EDR's con
test log. En fremsendt japansk original kan desværre ikke gen
gives tilstrækkeligt godt til at være anvendelig.

Der skrives i øvrigt logs for hvert bånd.
Diplomer i alle klasser. Den højeste scorer i hvert kontinent 

blandt single operatørerne vil modtage en medalje og certifi- 
cat fra Ministeren for Post og Telekommunikation i Japan. 
Den højeste multiopr. stn. i hvert kontinent vil modtage 
en medalje. Alle deltagere i fone-testen vil modtage en erin
dringsnål.

Loggene for denne foneafdeling sendes senest 30 sept. 1974 
til J. A. R. L., box 377, Tokyo Central, Japan. - Resultatet vil 
blive bekendtgjort omkring februar 1975. Landslisten for Asien 
er følgende:
A4X S21 YA
A51 (Bhutan) TA Yl
A6/MP4D U A/UK/U V/UW9-0 YK
A7 UD6/UK6C-D-K. ZC4/5B4
AC3 (Sikkim) UF6/UK6F-0-Q-V 1SP (Spratly Is.)
AC4 (Tibet) UG6/UK6G 4S7
AP (West) UH8/UK8H 4W
BV UI8/UK8I 4X/4Z
BY UJ8/UK8J-R 70
CR9 UL7/UK7 70/VS9K 

(Kamaran Isl.)
EP UM8/UK8M-N. 8Z4
HL/HM VS6 9K2
HS VS9M/8Q6 9M2 (W. Malysia)
HZ/7Z VU 9NI
JA/JE/JF/JG/JH/JR VU (Laccadive Isl.) 9V1
JD1 (Ogasawara Isl.) VU (Andaman & 

Nicobar Is.)
JT XU
JY XV/3W8
MP4B XW8
OD5 XZ

Contest kalender

18. maj 1974 PY-ITU CW
19. maj 1974 PY-ITU fone, se s. 

98 og 99 i 
OZ for marts

6. juni 1974 OE3MC Memorial Contest CW/fone
8.-9. juni 1974 National Field Day CW

15.-16. juni 1974 All Asian DX Contest fone,
se dette nr.

6.-7. juli 1974 Venezuela Indenpend. C. fone,

6.-7. juli 1974 QRP Activity Contest CW,
se dette nr

20.-21. juli 1974 Colombian DX Contest CW/fone
3.-4. aug. 1974 YO-DX-Contest

10.-11. aug. 1974 WAE European DX Contest CW

24.-25. aug. 1974 All Asia Contest
1. sept. 1974 LZ-DX Contest
1.-8. sept. 1974 Brazil-indenpend. week
7.-8. sept. 1974 WAE European DX Contest fone
7.-8. sept. 1974 Labre DX Contest CW

14.-15. sept. 1974 SAC fone (EDR 
arrangør)

14.-15. sept. 1974 Labre DX Contest fone
21.-22. sept. 1974 VK/ZL/OC Contest fone

5.-6. okt. 1974 VK/ZL/OC Contest CW
12.-13. okt. 1974 RSGB 7 MHz Contest CW
19.-20. okt. 1974 WADM DX Contest CW
26.-27. okt. 1974 CQ WW DX Contest fone

2.-3. nov. 1974 RSGB 7 MHz Contest fone
2.-3. nov. 1974 Panama Indenp. Contest fone

10. nov. 1974 OK DX Contest CW
23.-24. nov. 1974 CQ WW DX Contest CW
14.-15. dec. 1974 TOPS 80 m Activity Contest CW
14.-15. dec. 1974 Espana DX Contest CW
22.-23. dec. 1974 HA-DX Contest CW
26. dec. 1974 EDR's Juletest CW/fone

Til denne sidste vil jeg gerne endnu en gang bede om skrift
lige tilkendegivelser til de kommentarer jeg bragte i nr. 2 og 3 
af »OZ« 1974.

I øvrigt vil vi i den udstrækning reglerne tilgår os - give 
nærmere oplysninger om ovennævnte tester - enten her i 
»OZ« eller også i HF-bulletinen søndag morgen, senest ugen 
før i HF-bullen.

OK-DX Contest 1973
Umiddelbart før redaktionsafslutning har vi modtaget resul

taterne fra sidste års OK-DX-Contest. Vi skal herfra gengive 
de danske resultater:

Single operatoralle bånd
1. OZ6XR 139 211 14 2.954
2. OZ2UA 89 141 20 2.820
3. OZ4HW 79 131 16 2.096

Single opr. 3.5 MHz
1. OZ7YL 190 368 5 1.840

Single opr. 14 MHz
1. OZ7JZ 40 50 8 400
2. OZ5ME 26 32 8 256
3. OZ8ND 5 2 9 18

Single opr. 21 MHz
1. OZ6PI 22 24 6 144

Stationsbogen
I marts nr. af »OZ« var mit indlæg om en eventuel fremstil

ling af en stationsbog sat under »Læserenes mening«, idet 
der herved var mulighed for at opnå kontakt med medlemmer, 
der traditionelt ikke er læsere af nærværende spalte. Primært 
hører den dog hjemme under aktiviteterne contester og di
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plomer. Jeg skal derfor herfra erindre om dette indlæg, idet 
jeg stærkt vil understrege, at interesserede tilkendegivelser 
afgivet på båndene eller pr. telefon ikke er tilstrækkelige - de 
skal indsendes skriftligt. Jeg takker for de allerede indgåede 
og også for de mange supplerende forslag, men forventer at 
mange flere af de aktive amatører giver deres mening til kende.

OZ2NU

DIPLOM MANAGER

Diplomet for fransktalende nationer
1. Ovennævnte diplom udstedes af R.E.F. (på initiativ af sek

tionen »Correze Cantal« og for at fremme samarbejdet med 
og mellem de lande, der har fransk som officielt eller hoved
sprog.

2. DNF er en attribut til alle licenserede amatører, som kan 
bekræfte at have gennemført det krævede antal gensidige 
forbindelser eller for lytteramatører at have bekræftelse på 
det krævede antal aflytninger af fransktalende stationer.

3. Gyldighedsperioden starter med f. jan. 1960.
Diplomet fås i tre kasser
Kl. 1: Grunddiplomet.
Kl. 2: Et bånd i de franske farver til anbringelse på diplomet 

efter anvisning.
Kl. 1 fås for forbindelse med mindst 30 fransktalende lande.
Kl. 2 fås for forbindelse med mindst 30 fransktalende lande 

i 6 verdensdele.
Verdensdelene er for DNF: Europa, Africa, Nord Amerika,

Syd Amerika, Asien, Oceanien, Terres Australes og fransk
Antarctic.

Forbindelser med stationen 4U1ITU tæller, såfremt stationen 
i den pågældende periode har været betjent af en operatør 
fra et af landene nævnt ovenfor.

D.N.F. - Manager: René Monteil, F8UM,
Quartier de Beyne. 19300, Egletons, France.

Skemaer for OZ-CCA
Under henvisning til eksempel på erindringslistefor opnåede 

kontakter/QSL til »OZ-CCA« i sidste nr. af »OZ«, bringes det 
hermed til almindelig kendskab for eventuelt interesserede, 
at lister til dette formål kan rekvireres fra undertegnede mod 
fremsendelse af adresseret og frankeret kuvert (A5 eller A4). 
Tryksagsporto tilstrækkeligt.

P.t. rådes der over lister til: WAC - DPF - DLD - WAE - 
OZ-CCA gammelt/nyt - DXCC endorsement.

OZ2NU

Vel hjemvendt fra turen til CT3 vil 6MI og jeg gerne takke 
for den overvældende interesse, der blev vist fra Jer her
hjemme for vor aktivitet fra Madeira. Også tak til Victor, 
OZ5VT, som havde hjulpet med licens og forsynet os med an
dre nyttige papirer, der gjorde det nemt at slippe gennem 
tolden med grejet ved ankomsten. Det giver lyst til at prøve 
noget lignende en anden god gang. Vi loggede i alt 145 for
skellige OZ-stationer, mange på flere bånd. QSL er afsendt

Landene er følgende:
C3 Andorra FO Touamotou et Gambier
CN Marokko FO Marquises
DL5 FFA FO Clipperton
F Frankrig FP St. Pierre & Miquelon
FB8W Croset FR Ile Europa
FB8X Kergulen FR Glorieuses
FB8Y Terre Adele FR Juan de Nova
FB8Z St. Paul et Amsterdam FR Reunion
FC Korsica FR Tromelin
FG Guadeloupe FG St. Martin
FH Comores FU Illes Hebrides
FK Nlle Caledonie FW Wallis et Futuna

et Ile de Pins FY Gyane Fracaise
FK Iles Loyaute, Fuon HB Suisse

Chesterfield HH Haiti
FL T.F.A.I. LX Luxembourgh
FM Martinique OD Libanon
FO Iles de la Societe, ON Belgique

Tahiti TJ Cameroun
FO Iles Australes, Rapa TL Rep. Centr. Afr.
FO Iles Australes, Toubai TN Congo

TR Gabon 5R Madagascar
TT Tchad 5R Bossi-Be
TU Cote d'lvoire 5R Ste Marie
TY Dahomey 5T Mauritanie
TZ Mali 5U Niger
VE2 Canada (Prov. Ontario) 5V Togo
VQ8 Ile Maurica 6W Senegal
XT Haute Volta 7X Algerie
XU Cambodge 7X Sahara
XW Laos 9Q Zaire
3A Monaco 9U Burundi
3V Tunesia 9X Ruanda

Vor 5 bånds vertical på taget over le/ligheden på Madeira. 
Den befandt sig 70 meter over havet og 100 meter fra kysten. 
Samtlige OSO'er blev lavet med denne antenne.

til alle OZ stationer. Vor aktivitet var ligeligt fordelt med CW 
og SSB på alle bånd undtagen 10 meter, hvor vi kun havde en 
enkelt kort åbning til Nordeuropa. Vi havde i alt 1850 QSO'er 
med 76 lande. Condx sydpå var ikke meget bedre, end vi er vant 
til herhjemme for tiden, men solen var også vældig aktiv med 
et par store pletter i de dage.

I første halvdel af april har condx derimod været særdeles 
gode især på 20 meter med fine og lange åbninger til Pacific. 
Hvis du ikke var ude at nyde det gode vejr hele tiden, fik du 
måske kørt nogle nye lande? Blandt de prefixer, som er ble
vet kørt, kan nævnes: KB6, KC6, KJ6, KW6, YJ8, ZK1, 3D2 
og 5WL. Også 10 meter overraskede med en åbning til Austra
lien påskelørdag.
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Vor tidligere skribent af OZ-DX, 6MI har modtaget 5BDXCC 
nr. 322. Et meget fint resultat, især når vi ved Per kun kører 
phone og kom sent med i jagten. Vi ønsker tillykke og fortsat 
held og lykke i DX-arbejdet.

Af de DX-peditioner, der var omtalt i sidste OZ, kom TE9RC 
kun i luften et par timer inden generatoren brændte sammen, 
mens JD1ACH fra Ogasawara var meget aktiv og er hørt med 
meget fine signaler især på 20 meter.

CR8AB fra Portugisisk Timor var en af månedens nyopduk
kede stationer. Rios er iflg. DX News-Sheet QRV på 21.1 SO
ZOO fra 10 GMT og 14.250-30 fra 16 GMT. Han er blevet hørt

og kørt af OZ-stationer på disse frekvenser. QSL går til Box 
177, Dili.

DF1GM er begyndt på en længere tur til det fjerne østen, 
som iflg. CQ-DL skulle bringe ham i luften med følgende calls: 
AP0X, 9N1NW, DF1GM/VU, HS4AV, 9M2XMG, 9M6XMG, 
9M8XMG og CR8AM.

FR7ZL, Guy, vil igen blive QRV fra Tromelin Isl. fra 18. maj 
til 19. juli. Info fra ham selv direkte til 1LO.

Yl - traq. DL7FT, Frank, planlægger en tur hertil i sept.- 
okt. Det forlyder, at det eneste, der holder ham tilbage, skulle 
være hans XYL's tilladelse. Det er op til dig selv at bedømme 
dette rygtes troværdighed. I givet fald vil det i hvert fald blive 
en stor begivenhed.

ZL/A Campbell Isl. ZL4NJ/A er aktiv på 20 - 40 - 80 mtr. 
ZM4FY/A er kørt på 14.200 06 GMT og vil blive der til oktober.

Så er det atter tid at indbyde til generalforsamling og 
DX-møde på hotel Nyborg Strand lørdag den 8. juni kl. 10,30. 
Generalforsamlingen starter kl. 10,45 og efter frokost det egent
lige DX-møde bl.a. med lysbilleder fra Madeira. Tilmelding til 
3PO, 6MI eller 1LO helst inden 31. maj.

Stof til OZ-DX bedes sendt til OZ1LO, Leif Ottosen, Køng, 
4750 Lundby, venligst inden den 16. i måneden. Til slut god 
DX og på gensyn den 8. juni 1974.

0Z1L.0

Generaldirektoratet for Juni 1974
post- og telegrafvæsenet Solplettal: 25

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 13,0 14,0 14,9 15,5 16,2 16,4 15,6 15,6 16,1 14,2 14,6 13,4
New Zealand 17.800 54,1 13,0 14,4 15,6 16,2 12,6 11,6 11,4 12,4 11,8 12,0 14,9 13,4
Filipinerne 9.700 66,4 13,1 15,0 16,8 17,2 17,6 16,8 16,1 16,5 17,7 16,3 14,5 13,4
Sydi. Australien 16.000 85,0 13,1 15,9 18,5 18.8 17,1 12,6 11,3 11,5 13,1 13,6 10,4 13,7
Sumatra 9.300 90,0 13,1 16,0 19,0 19,2 19,6 18,3 16,8 17,6 15,9 14,5 12,6 11,1
Indiske Ocean 10.000 115,9 12,1 15,9 20,2 20,6 21,2 20,3 18,2 19,1 20,1 17,6 14,7 10,4
Madagaskar 8.300 146,0 12,0 13,7 19,3 20,9 21,5 21,9 20,5 21,2 23,2 23,6 20,3 16,4
Syd Afrika 10.100 171,3 8,7 6,4 11,7 21,1 21,0 21,8 21,6 22,0 16,4 10,0 9,0 7,6
Middelhavet 2.200 181,0 10,9 10,2 12,9 15,5 16,4 17,3 16,8 15,1 15,8 17,9 16,6 13,1
Antarktis 13.600 202,5 8,9 9,4 8,7 8,7 16,0 19,9 20,9 20,9 21,1 14,3 9,7 9,0
Kanariske Øer 3.500 226,9 14,5 12,2 14,0 18,3 20,0 18,6 18,9 18,4 19,0 22,5 21,7 17,4
Argentina 11.900 232,4 15,0 12,4 13,7 9,2 11,3 18,7 19,3 18,8 19,2 22,7 22,2 18,0
Peru 11.000 264,1 14,4 11,7 12,2 14,7 13,3 16,0 17,5 17,1 16,5 18,6 20,2 17,4
Vestindien 8.100 289,6 13,6 11,7 11,7 9,3 9,8 14,8 16,7 16,0 15,6 16,4 17,6 16,1
New York 6.100 291,4 13,6 11,7 10,9 10,4 13,1 16,0 15,9 16,0 15,6 16,3 17,1 16,0
Vest Grønland 3.600 313,6 12,7 12,0 12,1 13,1 14,9 15,7 16,2 15,8 15,2 15,4 15,7 14,5
San Fransisco 8.800 324,5 12,7 12,3 12,4 12,5 10,6 10,3 12,1 14,1 15,2 15,1 15,0 14,0
Sydi. Stillehav 16.200 328,6 12,6 12,4 12,5 13,9 15,4 14,4 10,4 10,4 15,1 15,0 14,8 13,8
Hawaii 12.000 356,4 12,6 12,9 13,3 14,4 15,6 16,1 15,2 13,0 14,8 14,4 13,9 13,2

OZ2AK i hans hyggelige shack. Dres har en pipeline til VK 
og ZL. (Foto via 6MI)
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Resultatliste EDR’s martstest 1974

Plac. Call. Antal QSO Længste QSO Points

1. OZ9PZ 60 700 km. 17.707
2. OZ9SW 50 665 km. 17.293
3. OZ1UKW 82 700 km. 16.067
4. OZ5UV/a 42 700 km. 13.790
5. OHØNC 41 625 km. 11.259
6. SM7DBI 45 850 km. 11.105
7. OZ8H/a 45 650 km. 9.351
8. OZ6HY 43 451 km. 6.632
9. OZ5WK 40 360 km. 6.590

10. SM7WT 34 590 km. 6.340
11. OH5NM 18 611 km. 6.012
12. OH3AZW 22 713 km. 5.561
13. OH2NX 35 550 km. 5.173
14. OH3AZS 28 582 km. 4.807
15. OZ2GM 16 620 km. 4.320
16. OH30Z 21 590 km. 4.177
17. OH40B 18 496 km. 4.005
18. OZ7LX 28 394 km. 3.847
19. OH3MA 30 533 km. 3.464
20. OH1AD 16 410 km. 3.405
21. OZ2VM 35 246 km. 3.030
22. OZ8QD 37 250 km. 2.919
23. SM6PF 15 453 km. 2.880
24. SM3FGL 9 492 km. 2.354
25. OZ8YB 26 417 km. 2.182
26. OZ6FL 24 230 km. 2.136
27. SM7CHX 25 465 km. 2.102
28. SM5FHF 12 312 km. 2.036
29. OZ8T 31 222 km. 1.748
30. OZ7XN 35 200 km. 1.708
31. SM0FOB 9 498 km. 1.225
32. OZ1ZY 9 140 km. 670
33. OH3GV 8 132 km. 414
34. OZ8FU 3 60 km. 097

Checklogs: OZ1FF - SM6BZC - OZ9AU - 0Z4BK/a

EDR ønsker tillykke til vinderne, og på genhør i næste 
EDR test i september.

Aktivitetstesten
4. runde i testen gav følgende placeringer:
144 MHz:

1. OZ6HY 32 QSO 94 p
2. OZ7FF 28 QSO 89 p
3. OZ2GM 25 QSO 87 p
4. OZ8QD 36 QSO 69 p
5. OZ6AQ 23 QSO 59 p
6. OZ2VM 31 QSO 56 p
7. OZ9PZ 17 QSO 54 p
8. OZ7XN 20 QSO 40 p
9. OZ1FF 15 QSO 37 p

10. OZ8T 20 QSO 26 p
11. OZ6BT 22.QSO 26 p
12. OZ5FO/a 21 QSO 26 p
13. OZ9AU 13 QSO 26 p
14. OZ8YB 15 QSO 23 p
15. OZ1WN 10 QSO 19 p
16. OZ1ZY 7 QSO 18 p
17. OZ6EDR/a 14 QSO 15 p
18. OZ8QE/a 1 QSO 1 P

432 MHZ:
1. OZ7LX 8 QSO 23 p.
2. OZ1FF 9 QSO 17 p.
3. OZ7FF 9 QSO 14 p.
4. OZ6HY 2 QSO 3 p.
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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.

144 MHz nyt
OZ8SL har kørt følgende:
Aurora: Den 16. marts: LA7BM, OH1IE, OH3YH, UR2BW 

(NT57a), SM4FVD, DK7LP, DJ9DL, 
DK6JL, HB9QQ (EH45e) og 
G30HH (YN79b).
Hørt: GW3ZTH og GI3GXP.

Den 3. april: SM5EFP, SM5AWU, SM3AKW og 
LA4YG.

Den 4. april: SM4COK, OH0AA, LA9DL og LA4YG. 
Tropo: Den 16. marts: DK1FGA (FJ26d).

Den 26. marts: DM3UBM/p (GI53g), SM5FRH og 
SM4AXY.

Den 13. april: SM5COI/5, SK5EW og SM4AWU. 
Ovennævnte forbindelser er lavet med CW.

432 MHz nyt
OZ7LX har kørt følgende stationer den 8. april: G3LQR, 

DC1BX, DC8PN, PA0VZL, PA0LCD, PA0VTW, PA0DBQ, 
PA0FWS og PA0MJK. 7LX anvender 10 W HF og en 46 el. 
J-beam.

OZ1FF har kørt følgende stationer den 8. og 9. april: 
PA0LCD, PA0FWS, DC1BX, G4AGE, G8EPG, PA0JVY, 
PA0DBQ, PA0VTW, OZ9SW, G3LQR og G3NHE.
OZ1FF's station: Transistorsender, SSB, FM og CW 25 W 

RX med 2N5650 som 1. HF 
24 el. antenne 10 m over jorden.
13 m Vi" cellflexkabel.

Beaconsenderen OZ1ALS blev under åbningen hørt i G og 
PA med fine signalstyrker. Den vil i løbet af foråret være ude 
af drift en uges tid, da udgangstrinet skal ændres for at 
undgå ustabilitet. Nærmere tidspunkt vil blive offentliggjort 
i »Amatørnyt« over OZ3REI.

OZ9SW har kørt følgende stationer den 8., 9. og 10. april: 
PAØMSH, PAØNVD, PAØFWS, PAØDBQ, G4AGE, G8EPG, 
PAØRVP, G8DNK, PAØTJK, G4BEL, G4BYV og PAØVV,

Sporadisk E på VHF
Fra OZ8SL har jeg modtaget følgende indlæg: Den spora

diske E-sæson nærmer sig hastigt. Sandsynligheden for Es- 
reflektioner på VHF øges betydeligt i perioden maj-august, 
sammenlignet med resten af året. Især perioden 20.-31. maj 
har statistisk vist sig at være gunstig for Es-udbredelse på 2 
meter. Sidstnævnte er min egen iagttagelse, og er så vidt jeg 
ved ikke bekræftet af andre. Alle DX interesserede 2 m amatø
rer bør ofre 2 m båndet ekstra opmærksomhed i denne peri
ode, især i dagtimerne. Følg også med i hvad der foregår i 
TV - bånd I (kanal 2-4) og FM båndet (88-104 MHz.). Det er 
den sikreste metode til indikering af ES-forekomster. Jeg vil 
endvidere gerne anmode alle VHF amatører om at rapportere 
QSO'er via sporadisk E, eller observationer af signaler der 
formodes at være udbredt via Es, helst med så mange oplys
ninger som muligt, d.v.s. kaldesignaler, QTH, tid i GMT, RST
o.s.v.

Rapporterne bedes venligst sendt direkte til OZ8SL.

LZ1AB Schedule for Es test’s maj 1974:

19. maj: 06.00-19.00 GMT
20.-24. maj: 06.00-10.00 GMT 

14.00-19.00 GMT 
25.-26. maj: 06.00-19.00 GMT
27.-31. maj: 12.00-19.00 GMT

LZ1AB's frekvens: 144,090 MHz. Kontrol kanal: 14,340 MHz.
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Svenske repeatere

Kanal Call Location QTH M.o.h. M.o. j.
Out
put
W

Antenner 
TX RX

Akt.
tone Anm.

RI SK7GM Karlshamn _ 3
R2 SK0FZ Stockholm JT51 j 100 70 30 4 sf. dip. 1750, 

1670 + 
970

1

R2 SK2FS Gällivare — — — — — —. — 3
R2 SK3ET Bollnäs IV42H 435 16 50 4 st. dip. 

el. 2x8 yagi
1750 1

R2 SK3HH Sol lefteä .—. — — — — — —. 3
R2 SK4GN Orebro — — _ — — — —- 3
R2 SK6FQ Göteborg 2 140 2 10 4 st. 

dip.
5/8 1750 1

R2 SK7EE Helsingborg 2 2 2 2 2 2 2 1
R2 SK7FH Nässjö 2 360 2 15 5/8 5/8 1750 2
R4 SK2FV Skellefteå KY15d 160 2 2 2 2 2 2
R4 SK5HE Nyköping — — — — — — — 3
R4 SK6FP Mel lerud 2 150 2 2 2 2 2 1
R5 SKOFO Stockholm JT51 h 35 2 30 4 st. dip. 1750 1
R6 SKIGU Visby JR32a 90 2 20 5/8 5/8 1750 2
R6 SK5FU Uppsala 1 TI 9a 110 2 15 dipol 2 st. 

dip.
1750 1

R6 SK7FJ Karlskrona 2 2 ? 35 5/8 2 st. 
dip.

1750 2

R6 SK7GI Huskvarna HR21 j 345 2 3 dipol dipol 1750 2
R7 SK5HQ Västerås 2 70 2 40 4 st. dip. 1750 2
R7 SK7EP Malmö 2 2 2 1 2 2 2 1
R7 SK7HF Tranås .— — — — — — — 3
R8 SK0DZ Stockhlom 1T 60c 112 60 30 5/8 4 st.

dip.
1750 1

R8 SK2FR Kiruna — - - — — — —• — 3
R8  S4K2GT Umeå KX12a 90 30 35 2 2 2 2
R8 SK2HI Luleå   — — — — — —- •— 3
R8 SK3FG Sundsvall 1 V57a 250 70 65 2 st. 

dip.
4 st. 
dip.

1750 1

R8 SK4GL Falun — — — — — — — 3
R8 SK5HT Linköping — — — — — — — 3
R8 SK6BS Borås 2 300 10 12 HB9CV HB9CV 1750 1
R8 SK7EZ Ystad GP38j 190 40 35 dipol 

2 + 2
4 st. 
dip.

2172, 
1188 + 
1828

1

R8 SK7FL Kalmar 2 65 20 2 4 st, 
dip.

4 st. 
dip.

1750 1

Repeaternyt
Vejrhøj:
Call: OZ3REA 
Ansvarshavende: 0Z8EH 
QTH: Vejrhoj, 4540 Fårevejle st. FP17c 
Station: Storno type CQF611 
Kanal: RO
RX følsomhed: 0,2uV Vi EMK ved 12 dB SINAD 
Nabokanalundertrykkelse: 80 dB 
Opkald: 1750 Hz, 1400/2200 Hz og 7 -toner 
Frekvenssving til brug ved åbning af repeateren:
16F3 eller 36F3 
Output: 25 W 
Output ERP: 50 W
Lineær gennemgang af frekvenssving op til ± 15 kHz. 
Antenner: HY-GAIN model 268, 6,1 dB gain vertikal 
Antennehøjde: 180 m over havet.

Herning:
Repeaterens flytning til R8 er desværre blevet udskudt på 

grund af krystalproblemer; flytningen forventes gennemført i 
løbet af juni måned.

OZ9SW

Kanal

• i n d  ud

R0 145,000 145,600
R1 145,025 145,625
R2 145,050 145,650
R3 145,075 145,675
R4 145,100 145,700
R5 145,125 145,725
R6 145,150 145,750
R7 145,175 145,775
R8 145,200 145,800
R9 145,275 145,825

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

*) Anm.
1=QRV, ord.QTH 
2=Under "indkøring" 
3=QRT
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SARTG aktivitetstest begynder samme dag kl. 19.15 og 
slutter kl. 20.30 DNT. Logs til OZ2CJ. Carl J. Jensen. Mejsners- 
gade 5. 8900 Randers, inden 8 dage efter testens afslutning.

MESTERSKAB I MOBILTEST 1974
(VFO og kanalstationer).
Torsdag den 23. maj, Kristi Himmelfartsdag, afholder de 

Sonderjyske afdelinger mesterskab i mobiltest og alle 2 meter 
amatører er velkomne til at deltage.

MØDESTED:
Thomashus Kro, der ligger ved hovedvej 10 mellem Christi

ansfeld og Haderslev. Testen begynder kl. 10.00 og slutter kl.
11.40, fra kl. 09.00 udleveres der kort og logblade. (Se også 
OZ april).

TESTREGLER:
Testen begynder kl. 10.00 og slutter kl. 11.40, hvorefter der 

er radiotavshed til kl. 12.30. Basisstationen åbner og slutter 
testen på de anførte tidspunkter.

Bånd: 144—146 MHz, opdelt i 81 kanaler — med 25 kHz 
spring - således at 144,000 MHz betegnes kanal 00 og 146,000 
MHz betegnes kanal 80. »Skæve frekvenser« betegnes med 
den nærmestliggende kanal, (som f.eks. 145.583 = 145.575 = 
kanal 63).

Modulation: Alle tilladte modulationsarter.
Antenne: Mobilantenne på vogn.
Basisstation: OZ7HDR PM 145,900 MHz.
Kort: Særkort Haderslev, 1:40.000, deles i 6 lige store felter 

med 1 linie ost-vest og 2 linier nord-syd.
Standpladser: Ved testens start vælges den første stand

plads inden for det tildelte kortfelt. Herefter må der frit skiftes 
standplads inden for hele kortet, dog skal den ny standplads 
være beliggende mindst 5 km i luftlinie fra enhver tidligere 
standplads. Standpladser Detegnes med fortløbende bogsta
ver (A-B-C osv.).

Points:
10 points pr. QSO med mobilstationer

5 points pr. QSO med fast station, (se under bemærk)
25 points pr. standplads, hvorfra der er ført QSO 
50 points pr. kodeord.

OSO: Mellem 2 stationer må QSO føres påny, når blot 1 af 
stationerne har skiftet standplads og dermed bogstav i rap
port. Der skal skiftes kanal efter hver QSO.

Opkald: Der kaldes CQ mobiltest de OZ7NN/mobil/A, hvor 
A er standpladsbetegnelse.

Rapporter: Der udveksles rapporter af typen C 16 23 72 
hvor bogstavet C er standpladsbetegnelse, 16 er afstanden i 
cm fra vestlige kortkant (altså hvor selve korttrykket begynder) 
til standpladsen, 23 er afstanden i cm fra sydlige kortkant til 
standpladsen, 72 er det kanalnummer, hvorpå man har sendt. 
Fra faststationer modtages rapport: R-S-QRA locator.

Kodeord: Fra basisstationen udsendes kodeord, første gang 
kl. 10.20, dernæst kl. 10.40, kl. 11.20 og sidste gang kl. 11.40.

Log: Der føres log på de udleverede logblade. Kodeordene 
indføres i loggen på de pågældende tidspunkter. Deltagerne 
regner selv deres points ud. Loggen afleveres senest kl. 
12.30 ved Thomashus.

Bemærkninger: Points for QSO med fast station tæller kun, 
når stationen forefindes på mere end eet sæt log s. Test-QSO 
via repeater er ikke tilladt.

Der må ikke sendes under kørsel.
Båndgrænserne skal overholdes.

Testledelsens afgørelse af alle spørgsmål er inappelable.
OVERTRÆDELSE AF REGLERNE MEDFØRER DISKVALI
FIKATION.
Præmier: Der er præmier til 1., 2. og 3. plads, både til ob

servator og pilot, hertil går startgebyret ubeskåret. Desuden 
er der af Haderslev afdelingen udsat en vandrepokal (den har 
OZ8AJ haft lov til at glæde sig over det sidste år). Hver delta
ger tildeles det sønderjyske diplom som dokumentation for 
deltagelse.

Husk: Centimetermål.
Startkort å 15.00 kr.
Yderligere spørgsmål angående mobiltesten rettes til 

OZ8BX, Jørgen Mejner, Grønlandsvej 33, 6100 Haderslev. 
Tlf. (04) 52 60 58.

OZ8BX

160-meter
er også et amatørbånd. De danske radioamatørerer ganske 
vist forment adgang til det; men da en del af de modtagere, 
der anvendes af lytter- og senderamatører i dag, kan anvendes 
til modtagning på 160-meterbåndet (1,8-2,0 MHz), er det nok 
værd at ofre lidt plads på omtale af dette specielle frekvens
område.

160-meterbåndet er den sidste rest fra den tid, hvor radio
amatørerne boltrede sig på mellembølgeområdet. Alle de nu
værende amatørbånd ligger på HF, VHF og videre op, mens 
160-meterbåndet ligger i det såkaldte bånd 6, d.v.s. MF-om- 
rådet. (MF = Mellemfrekvens). Derfor adskiller kommunika
tionen på 160-meter sig også fra f.eks. 80-meter, idet udbre
delsesforholdene og de forholdsvis lave effekter umuliggør 
ragchews m.v., som det kendes fra 80-meter.

Umiddelbart, når man lytter hen over båndet, vil det synes 
som om der kun findes »ship-to-shore«-stationer (f.eks. 
Lyngby og Blåvand Radio), men ved nærmere eftersøgning 
kan flere svage CW-signaler identificeres som kommende fra 
OK eller G-stns. Antallet af europæiske lande/områder, der 
har adgang til 160-meterbåndet er ikke særligt stort, idet kun 
følgende lande er QRV: El, DL, G (Herunder: GC, GD, GI, GM, 
GW), HB (HBØ og 4U), OE, OH (OHØ og OJØ), OK, PA, ZB2 
samt 9H. Arsagen til at mange af disse lande kun sjældent hø
res er som regel, at kun smalle frekvensområder er til rådig
hed, f.eks. for Vesttysklands vedkommende kun området 1820
1835 kHz, hvoraf næsten 5 kHz er optaget af en kraftig tysk 
»ship-to-shore«-station. Derimod kan f.eks. stationer fra 
Storbritannien operere i hele området fra 1.8 til 2,0 MHz. For 
at det skulle være nogenlunde overkommeligt at finde en 
amatørstation i området, har jeg her nedenunder opgivet for
skellige frekvensområder, hvor der skulle være mulighed for 
at få »bid«.
Europæiske stns kalder DX: 1824-1830 kHz og 

1851-1861 kHz 
DX-stns kalder CQ: 1800-1810 kHz
ZS-stns kalder CQ: 1930-1970 kHz
JA-stns kalder CQ: 1907-1912 kHz
DL-stns kalder CQ: 1820-1835 kHz

Som omtalt er effekterne ikke store, i Storbritannien er max. 
input 10 W ved telegrafi og 25 W ved fone - i Vesttyskland 
10 W uanset modulationsart. Men selv med disse effekter er 
der afviklet over en håndfuld G - VK-QSO's, så mulighederne 
for DX-jagt eksisterer også på 160-meterbåndet. Måske kan vi 
håbe på, at OZ også engang bliver QRV på 160-meter, hvor det 
endnu er muligt at opleve lidt af den gamle ånd fra radioens
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barndom. Og forresten: Det er en selvfølge at § 9 i bekendt
gørelse om amatør-radiostationer vedrørende tavshedspligt 
overholdes!

DR-amatørerne og QTH-listen
Endnu vides det ikke hvorledes den næste QTH-liste vil 

udkomme, idet man muligvis vil gå over til anvendelse af P&T's 
liste. Selv om dette spørgsmål altså endnu ikke er afklaret, 
bedes alle lytteramatører (DR-amatører), der ønsker optagelse 
i QTH-listen, om at sende medlemsnummer, DR-nummer, navn 
og adresse til bogholderen, Grethe Sigersted, Borgmestervej 
58, 8700 Horsens, inden den 1. juni 1974.

Er du aktiv DR-amatør. bor det være en selvfølge at dit call 
findes i den næste QTH-liste!

2-way communication?
Egentlig burde det ikke være nødvendigt at omtale i bladet 

for en forening, hvis medlemmer beskæftiger sig med emnet 
kommunikation under en eller anden form. Men det er det 
altså alligevel, ikke! Der mangler noget - nemlig kommuni
kationen fra dig til mig! Når den udebliver kan det måske skyl
des følgende årsager: Du læser ikke denne rubrik - Artiklerne 
er komplet ufattelige - Portoen er for høj - Artiklerne er så 
gode, at kommentarer er overflødige - Du er løbet tør for kon
volutter, brevpapir og lign. Desværre kan ingen af disse und
skyldninger accepteres, hvorfor du herved opfordres til at 
skrive et par ord om SWL-spalten, samt den måde stoffet 
behandles på og her igennem give din oprigtige mening til
kende. Samtidig er du selvfølgelig velkommen til at komme 
med forslag til emner, du kunne tænke dig behandlet.

For at skrivetøjet måske hurtigere skal komme frem, træk
kes der lod om tre stks. logbøger blandt indsenderne. — 
Nåhh ... hører jeg fra dig?

Indbydelse til sommerkonkurrence
Da sidste års sommerkonkurrence blev en stor succes, 

gentages spøgen i år, ganske vist under andre former. Del
tagelse i konkurrencen betinger nemlig at man har adgang til 
en modtager - men ellers kan alle medlemmer af EDR deltage.

Spørgsmål ang. konkurrencen, meningstilkendegivelser 
ang. SWL-spalten, andre spørgsmål samt stof sendes til: 
OZ9XM, Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500 Middelfart.

OZ9XM

Det fynske ræveudvalg indbyder igen i år til 
Store Fynske Rævejagt

der afholdes lørdag den 1. og søndag den 2. juni f974.
Mødested: »Æblehavens Camping«, Refsvindinge ca. 8 km. 

fra Nyborg ad hovedvej 8. Her er hyggelige omgivelser, fin 
legeplads til børnene, samt TV-stue.

Kort: A 3816 Ringe (med sidste rettelser).
Frekvens: 1825 kHz.
Call: OZ7RÆV A/U/V.
Sendetider: Lørdag 21.00-00.02.

søndag 09.00-12.02.
Startkort: Sælges på campingpladsen lørdag kl. 19.00. Pris 

20,- kr. for begge jagter.
Instruktion: Der er tvungent fremmøde lørdag kl. 20.15 og 

søndag kl. 08.15.
Jagten køres efter EDR's rævereglement af 1972 med ret

telser og tæller til DM.
Sidste stemplingstid er 5 min. efter hver rævs sidste sende

periodes afslutning.
Efter jagten søndag er der præmieuddeling kl. 14.00. 
Tilmelding til OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17, 

5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
På gensyn 

Det fynske ræveudvalg

Regler:
1) Konkurrencen består i følgende: Hver måned rapporteres 

de prefixes man i løbet af den foregående måned har af
lyttet. (Ved prefixes forstås de to-tre første tal/bogstaver i 
kaldesignalet, f.eks.: G3, GB2, GC3, DJ1, A7, C31 o.s.v.

2) Det er tilladt at medregne det samme prefix 3 gange forud
sat det er aflyttet i alle de tre modulationsarter: Fone, tele
grafi og RTTY. Hvert prefix kan altså medregnes i alt 3 
gange pr. bånd.

3)Konkurrencen er opdelt i to afdelinger:
a) rapporteringer fra et bånd
b) rapporteringer fra flere bånd
Ved a) skal rapporteringen hver måned være fra det samme 
bånd. Under b) kan medregnes rapporteringer fra to eller 
flere bånd. I afdelingerne a) og b) kan amatørbåndene fra 
160-meter til 70 cm benyttes.

4) Der uddeles diplomer og præmier til de bedst placerede i 
hver afdeling.

5)Rapporteringen starter med maj måned, hvilket medfører at 
rapporten over maj måned må være indsendt til undertegne
de inden den 15. juni. Sidste rapportering er oktober må
ned, hvor rapporten må være indsendt senest 15. november.

6)Rapporten kan f.eks. se således ud:
Bånd: Mode: Prefixes:
3.6 CW OZ1, OZ2, G3 osv.
3.6 SSB OZ1, OK1, HA5 osv.
14 CW WB2, CN8, HM2 osv.
14 SSB KL7, WA1, W1 osv.
Der skal altså ikke indsendes logbøger ell. lign., men disse 
kan forlanges tilsendt, såfremt dette måtte være nødvendigt 
for at kontrollere rigtigheden af rapporteringen.

Store Østjyske Mesterskab (SØR) 1974
Tidspunkt: Lørdag/søndag den 15.-16. juni 1974.
Mødested: »Birkhede Campingplads« v/ lejrkontor, Ry st. 
Mødetid: Pligtig instruktion, lørdag kl. 20.15 og søndag kl. 

08.15.
Afslutning: Jagtresultat og præmieuddeling på camping

pladsen, søndag kl. ca. 14.00.
Antal ræve: Tre, benævnt OZ7RÆV/A. . . .U og . . .V. 
Frekvens: 1825 kHz.

Sendetider:
Lørdag, ræv A kl. 21.00, derefter hvert 10. min. til 24.00.
Lørdag, ræv U kl. 21.01, derefter hvert 10. min. til 24.01.
Lørdag, ræv V kl. 21.02, derefter hvert 10. min. til 24.02.
Søndag, ræv A kl. 09.00, derefter hvert 10. min. til 12.00.
Søndag, ræv U kl. 09.01, derefter hvert 10. min. til 12.01.
Søndag, ræv V kl. 09.02, derefter hvert 10. min. til 12.02.

Check in: Indtil 5 min. efter hver rævs sidste udsendelse. 
Kortområde: A 2610 RY (1:40.000).
Regler: »Reglement for rævejægere« udgivet af E.D.R. med 

sidste rettelser pr. 1.1.1974.
Startkort: Sæt å kr. 20,- sælges på mødested fra lørdag kl. 

19.00.
Præmier: De tre bedst placerede hold præmieres. 
Underbringelse: Bl.a. »Birkhede Campingplads«, der er 

reserveret. Campingpladsens telefon er (06) 89 13 55.
Tilmelding: Til OZ3NE, N. J. Eibye, Teglgårdsvej 1, 8270 Høj

bjerg pr. post eller telefon (06) 14 48 10, allerede nu og meget 
gerne inden den 6. juni af hensyn til præmieindkøb.

På gensyn ... for »ARHUSRÆVENE« 
3NE-ibye
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Sønderjysk mesterskab i rævejagt 1974
Kristi Himmelfartsdag den 23. maj 1974.

På de sønderjyske afdelingers vegne inviterer Åbenrå af
deling til den årlige dyst om det sønderjyske mesterskab i 
rævejagt.

På manges opfordring, har vi i år ændret lidt på arrange
mentet!!! Der udlægges 2x3 ræve!!, med et ophold på 1 time. 
Under hensyntagen til de stadig stigende benzinpriser, har vi 
besluttet at begrænse afstanden imellem rævene til ca. 5 km., 
i hver runde.

Kort: Atlasblad 1:40000- særkort Haderslev.
Frekvens: 1 825 kHz.
Startkort: 7 stk, pris 20,- kr.
Mødested: Thomashus kro, ved hovedvej 10, 3 km nord for 

Haderslev, hvor jægerne skal være samlet senest kl. 10.15. 
Jagten frigives kl. 10.30.
Afslutning og præmieuddeling foregår også på mødestedet. 
Jagten: Køres efter EDR's »Reglement for rævejagter-., 

sidste nye udgave, pr. 1/1-74. og er gældene til danmarksme
sterskabet!

Præmier: Vandrepokal til vinderholdets jæger og observatør. 
Pokalerne er ejendom, når de er vundet 3 år i træk, eller 4 
gange i alt. Endvidere er der præmier til de bedste hold, for 
såvel jæger som observatør.
Sendetider:
1. runde.
Ræv 1: 11.00, derefter hvert 10. min. indtil 13.30.
Ræv 2: 11.01, derefter hvert 10. min. indtil 13.31.
Ræv 3: 11.02, derefter hvert 10. min. indtil 13.32..

2. runde.
Ræv 1: 14.30, derefter hvert 10. min. indtil 17.00.
Ræv 2: 14.31, derefter hvert 10. min. indtil 17.01.
Ræv 3: 14.32, derefter hvert 10. min. indtil 17.02.

Tilmelding: Ser vi meget gerne, og ellers på gensyn til en 
dyst om det sonderjyske mesterskab.

P.D.S.A.V. 
OZ5WK, Kalle

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ2WK Kurt Wennich Hansen, 
Kornvænget 25, 2750 Ballerup.
Tit. (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 tirsdag kl. 20.00, hvis intet andet er bemærket.
Morsekursus kl. 19.00.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st.tv.,
2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand.

Den 9. april havde vi besøg af OZ1DT og OZ4SJ, som de
monstrerede og fortalte om SSTV. Det blev en meget vellyk
ket aften, og vi siger mange tak til d’herrer fordi de ville 
komme og underholde os denne aften.

Program:
21. maj: Klubaften.
28. maj: Enten denne aften eller en af de følgende aftener vil 

vi tage ind og se Schouboe museet. Se opslag i klubben.
4. juni: Klubaften, se under 28. maj.

11. juni: fejrer vi ikke fødselsdag, men holder klubaften eller 
tager på besøg som nævnt ovenstående.

18.juni: Ferieafslutning med kaffe og kager. XYL og YL er 
meget velkomne.

15. aug.: Første møde efter ferien. Efter ferien vil vi igen holde 
møde om torsdagen, og såfremt der ikke kommer flere 
oliekriser, vil vi fortsætte om torsdagen i fremtiden.

Molbojagt nr. 1 /74
blev afviklet lørdag den 6. april. 26 jægere og observatører 
fra Ålborg, Randers, Grenå, Kolding og Århus-området, samt 
3 hold ræve havde en hyggelig og vellykket aften.

Bedst placeret blev OZ8FI & OZ7GX (Århus), der nu har fået 
deres navne graveret i pokalen »MIKKEL MOLBO". Tillykke!

På anden og tredje-pladsen fulgte Steen Christensen & 
Erik Nielsen, Kolding, henhv. OZ6EI, OZ4VW & Ulrik, Solbjerg 
(Århus).

Der var »våde præmier« til disse tre hold.
Vi siger tak til deltagerne og ønsker på gensyn ved MOLBO

JAGT nr. 2 /74, der som annonceret i »OZ« side 67 /74 starter 
kl. 19.00 den 5. oktober fra P-pladsen ved Kalø Slotsruin.

OZ3NE

Aktier
Der er udtrukket følgende aktier, som kan indløses ved hen

vendelse til kassereren.
Nr. 34, OZ8HK Nr. 53, Henning
Nr. 37, OZ9UI Nr. 57, OZ4HZ
Nr. 46, OZ8DR Nr. 61.0Z9BD
Nr. 48, Anita Nr. 65, OZ1UJ

Rævejagter:
31. maj: Konkurrencejagt på Giesegårdkortet. Husk tilmelding 

til OZ1NB. Afgift for hele konkurrencen 10,- kr.
14. juni: Konkurrencejagt på Giesegårdkortet.

God jagt.
VY 73 de OZ9JB, Jørgen

Rævejagt i Rostock
Igen i år foreligger der en indbydelse fra DDR til den inter

nationale rævejagt, der afvikles i dagene 8. til 14. juli 1974 
omkring Rostock, i forbindelse med »Østersøugen 1974«. Med 
hensyn til afvikling af dette arrangement henvises til OZ nr. 
9 /71, side 381.

Deltagelse i denne rævejagt, samt kost og logi, er gratis, kun 
rejseomkostningerne for hen- og hjemrejse må deltagerne 
selv betale. Kort sagt en rigtig ferierejse!

Bindende tilmelding bedes foretaget hurtigst muligt, og 
senest den 27. maj 1974 til undertegnede, der også står til 
rådighed med alle oplysninger vedrørende arrangementet.

OZ5WK

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Allé 1, indgang bag Mobil-tanken. 
Møde: Mandage kl. 20. QSL-udlevering 19.30-20.00.
Fung. fmd.: OZ5IH. Dag: 31 80 13. Aften: 91 38 86.
Kass.: OZ4AO, tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Sekr.: OZ1SZ, tlf. GO 4241.

Program:
20. maj: OZ9HP, Peter Hoffmann demonstrerer måleteknik.
27. maj: Klubaften.
10. juni: Foredrag om lavfrekvens, eventuelt med demonstra

tion.
17. juni: Opstillingsmøde. Hvem skal vi opstille til HB?

73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.
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Korrektion:
Da det ikke kan udelukkes, at den i billedteksten side 149, 

OZ april 1974 anførte oplysning om tildeling af en »æresnål« 
til OZ5RO kan opfattes som udnævnelse til æresmedlem, skal 
jeg for en god ordens skyld meddele, at der var tale om en 
»blå nål«, tildelt efter forslag fra Kbhvn.afdelingens besty
relse, jfr. referat af HB mode, OZ januar 1974 side 23. Æres
medlemmer udnævnes ikke af HB, men af GF.

HR

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: Tirsdag kl. 19: Klubaften.

Søndage kl. 10-12: Drop-in.
Fmd.: OZ4DQ. Svend Aage Hansen, tlf. (03) 95 19 58.

Vi er nu kommet så langt hen på foråret, at vi afholder vore 
klubaftener om tirsdagene uden foredrag, men som kammerat
skabsaftener, hvor vi kan diskutere de forskellige ting, der hele 
tiden opstår ved vor hobby.

Vi havde i sidste måned foredrag om bl.a. antenner ved 
OZ7CH, der med tal kunne vise os en masse om antenner, som 
vi ikke alle vidste. Mon ikke en eller anden har fået den tanke, 
at der skulle nogle flere radialer på »vertikalen«, eller at der 
er andre ting der, kan forbedres på antennerne.

Vy 73 de OZ1WY, Mogens

HILLERØD
Fmd.: OZ9RT, Søren Riis Hansen, Holmegaardsvang 10, 
3400 Hillerød.

Mødeaften hos formanden den 22. maj.
Sommertid, pinsefro . . ., haven, det skønne vejr, sommer

ferie osv. Mødeaktiviteten er ikke den helt store. Af samme 
grund vil vi derfor holde SOMMERFERIE til medio august.

Skulle der være interesse for rævejagter, kan disse dog 
arrangeres.

God sommerferie.
Vy 73 de OZ5FX, Freddy

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

I krydset nord for Vordingborg samledes den 3. april 1 dame 
og 23 mand, for samlet at køre til Næstvedsenderen, hvor 
OZ3YN modtog os og fremviste stationen med dens mange 
gøremål.

Det var meget interessant og en tak, OZ8KP og OZ3YN, for 
en hyggelig aften.

Program:
Onsdag, den 22. maj afholdes generalforsamling og auktion 

kl. 19.30 på I & H skolen. OZ7PX Paul har venligst stillet en 
del grej til rådighed, der kommer også andet på auktion, har 
du noget, så tal med OZ5GF, Leif om det.
Dagsorden iflg. lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet
4. Valg af best. medl. og suppl.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes være 
formanden i hænde 8 dage før.

Mød op og vær med til at præge foreningen.
Vy 73 de OZ8XR, H. V.

NÆSTVED
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Fmd.: Robert Leidecker, tlf. (03) 72 51 34.

Vi er nu færdige med vinterens program, hvilket må siges at 
være afviklet på tilfredsstillende måde. Vi har i det forløbne 
halvår været på forskellige virksomhedsbesøg, vi har haft film 
og foredrag omhandlende såvel tekniske som ikke tekniske 
emner; desuden har vi fået startet et par byggeprojekter: 
Rævemodtager, hvor ca. 25 mand deltager, og den af OZ9TM 
beskrevne 2 m modtager fra OZ marts 1974, hvor 10 mand er 
igang. Vi er også ved at have en rævesender klar, så der vil 
også sommeren igennem være aktivitet i klubben. Vores FIF 
station kører f. t. udmærket, og der er lavet mange gode for
bindelser i den senere tid. Ang. klubbens 2 m station står det 
stadig lidt sløjt til, men vi må håbe, at den nye bestyrelse, der 
er valgt når dette læses, vil få løst dette problem, så vi også 
kan give vores røst til kende på 2 m båndet.

Vy 73 de OZ8VN, Vagn

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

NYBORG
Lokale: Flolm Alle 17, Nyborg.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Flolms Alle 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Møde: Torsdag kl. 19.30.

Torsdag den 30. maj 1974 er sidste klubaften før sommer
ferien. Alle ønskes en god ferie - på gensyn til efteråret.

Vy 73 de Inge

Nyborg - Odense afdelinger
Program for rævejagt 1974.
Start:
24. april 1974 kl. 19.30-21.00

1. maj 1974 kl. 19.30-21.00
8. maj 1974 kl. 19.30-21.00

Gældende jagter:
15. maj 1974 kl. 19.30-21.00
22. maj 1974 kl. 19.30-21.00
29. maj 1974 kl. 19.30-21.00

Store fynske jagt 1. juni 1974 og 2. juni 1974
5.

12.

19.
26.

3.

uni 1974 kl. 19.30-21.00 
uni 1974 kl. 19.30-21.00 
uni 1974 kl. 19.30-21.00 
uni 1974 kl. 19.30-21.00 
uli 1974 kl. 19.30-21.00

Lørdag den 6. juli 1974 kl. 15.00 til ? »Skægjagt« med 
medbragt madkurv og diverse. Hvis vejret tillader det, finder 
vi ræven og et godt sted at hygge os.

Herefter holdes sommerferie fra og med 10. juli til og med 
31. juli. Vi starter op igen med
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Gældende jagter:
7. august 1974 kl. 19.30-21.00

14. august 1974 kl. 19.30-21.00
21. august 1974 kl. 19.30-21.00
28. august 1974 kl. 19.30-21.00

4. september 1974 kl. 19.30-21.00
11. september 1974 kl. 19.30-21.00

Rævefest lørdag den 14. september 1974 kl. 16.00- ? med 
rævejagt. Nærmere instruktion kommer.

Og vi fortsætter:
18. september 1974 kl. 19.30-21.00
25. september 1974 kl. 19.30-21.00

2. oktober 1974 kl. 19.30-21.00
9. oktober 1974 kl. 19.30-21.00

16. oktober 1974 kl. 19.30-21.00
23. oktober 1974 kl. 19.30-21.00
30. oktober 1974 kl. 19.30-21.00

Lørdag den 2. november 1974: Skægjagt og afslutning på
Refsvindinge Camping, hvis der er mulighed herfor ellers
løses dette hen ad vejen.

Kortet deles op i 4 dele syd for A 1 og en 5. del nord for 
A 1 og rækkefølgen er således:

Startkort efter den 8. maj 1974, pris pr. kort 0,50 kr.
Den fynske ræveudvalg

ODENSE
Lokale: Sdr. Boulevard 60, kid., Odense.
Fmd.: OZ9IO, Henning Olsen, Degnehøjvej 20,
5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 24 83.

Besøget på Lindøværftet den 25. marts 1974 var meget vel
lykket. Det er utroligt, at det kan lade sig gøre at få samlet 
en supertanker på så kort tid. Radiostationen ombord er et 
helt kapitel for sig. Foruden det mere ordinære CW og fone- 
udstyr, kan der også »køres« fjernskriver, endda med ind
bygget hukommelse, så selv den hurtigste maskinskriver kan 
køre løs. Det må da vist være noget af en fornøjelse at være 
»gnist« et sådant sted.

OZ4WR's redegørelse for HB-arbejdet med den nuværende 
sammensætning af HB gav anledning til eftertanke. Alvorlig 
eftertanke.

Program
20. maj 1974: Klubaften og derefter sommerferie.
Der er planer om at køre en VHF-test på afdelingsbasis i 

løbet af sommeren. Interesserede kan henvende sig til under
tegnede på tlf. nr. 11 92 17.

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: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl, 
tlf. (07) 94 14 85.

Torsdag den 25. april afholdes generalforsamling.
Vy 73 de OZ8VU, Jørgen

STRUER
Lokale: Kirkegade 13-Call: OZ3EDR.
Møde: Torsdag.

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 30. maj 
1974 kl. 19.30 i klublokalet.

Dagsorden iflg. lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af 2 best.medl. + 1 suppl.
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

Obs! Den årlige sommerudflugt går denne gang til Venø i 
Struer Bugt. Datoen bliver den 22. juni. Yderligere oplysnin
ger herom vil fremkomme ved opslag i klubben.

P. b. v. Hjalmar

VIBORG
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Fmd.: OZ8DE, Per Jørn Jensen, Teglmarken 68, 8800 Vi

borg, tlf. forretning 62 62 43. Kass.: OZ4EU, Egon Andersen, 
Hasselvej 3, Hald Ege, 8800 Viborg. Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, 
Granstien 12. Birgittelyst, 8800 Viborg, tlf. 63 84 03.

Der var til generalforsamlingen fremmødt 23.

Ræveudvalget ved OZ8XU meddeler:
Der køres med en ræv.
Kort 1215 SØ Viborg 1:25000 
Kort 1115 SØ Vinderup 1:25000
Første udsendelse kl. 19.30, anden udsendelse kl. 19.50, der
efter udsendelse hvert 10. min. indtil kl. 21.00, 
onsdag den 22. maj kort Vinderup 
onsdag den 12. juni kort Viborg 
onsdag den 26. juni kort Vinderup 
onsdag den 31. juli kort Viborg 
onsdag den 14. august kort Vinderup 
onsdag den 28. august kort Viborg

Vy 73 de OZ5LD, Leo Dam

ÅLBORG
Lokale: ?

Mode: 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.

Da det i skrivende stund ikke vides, hvilke lokaler vi har til 
rådighed efter 1. maj 1974, er der intet program. Klubaftenerne 
vil dog blive holdt, hvis det er muligt.

Rævejagter
Forårets program for pointgivende jagter ser således ud: 
Tirsdagene: 21/5, 4/6, 18/6 og 2/7.
Kort: 1316 IV Hals.

Sendetider: 19.00-19.01, 19.10—19.11 o.s.v. hvert 10. min.
Sidste sending 21.00-21.01.

Startkort: Købes hos OZ3PS.
Sideløbende med disse jagter kan der stadig arrangeres 

træningsjagter, hvis der er interesse for det.
Det var alt for denne gang, men husk Tranumlejren 6.-14. 

juli 1974, se under landsarrangementer.
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 
7100 Vejle. Tlf. (05) 82 68 20.

ESBJERG
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Adr.: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.45
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15.

Program
22. maj: Kendte og ukendte modulationsarters effektivitet.

Foredrag ved OZ7NB.
29. maj: Møde.

5. juni: Auktion. Kun effekter indleveret senest den 29. maj 
1974 kan garanteres medtaget på auktionen.

12. juni: Synteseoscillator i forbindelse med eksisterende 2 m 
transceivere. Foredrag ved OZ1LN.

Vy 73 de OZ5OH, Ole

HERNING
Lokale: Mollegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.
Postbox 1403. giro 54 196.
Fmd.: OZ6KV. Keld Kirkeby, Anne Mariesvej 4, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 55 91.

Den 3/4 afholdt afdelingen sin årlige generalforsamling i 
afdelingens lokaler, Møllegade 14. GF skulle være startet kl. 
19.30, men p.g.a. Licens til Verden i TV, blev starten udsat til 
kl. ca. 20.00. Formanden OZ9PZ bød de 25 fremmødte med
lemmervelkommen og startede GF med pkt. 1, valg af dirigent. 
OZ4RJ blev foreslået, og da der ikke var andre forslag, var 
4RJ valgt.

Inden det videre referat af GF, skal det lige nævnes, at selv 
om 25 fremmødte er godt, kunne vi måske have været endnu 
flere, hvis min lille »husker« var nået ud til tiden, nemlig 
tirsdag 2/4. Det gjorde den bare ikke, for jeg havde ikke 
taget postvæsenet i ed. De bringer skam ikke tryksager ud 
de første 3 dage i en måned, og for den sags skyld heller ikke 
de tre sidste hverdage i måneden, så nu er jeg og andre 
blevet så kloge. Jeg beklager, at »huskeren« kom for sent. 
Skal ikke ske oftere.

Puh-ha det var det, og så videre med GF. OZ4RJ gav 
ordet til formanden 9PZ for beretning. Det var ikke nogen lang 
beretning. 9PZ redegjorde for det forløbne halve år siden 
sidste GF, og konstaterede at der havde været en god aktivi
tet i afdelingen, og at der havde været ganske god tilslutning 
til afdelingens arrangementer. Formanden udtalte sin tak til 
de af afdelingens medlemmer, der havde givet en hånd med 
når dette var påkrævet. Der var ingen bemærkninger fra for
samlingen til formandens beretning, der således blev enstem
mig vedtaget.

Derefter fik kassereren ordet til beretning om afdelingens 
regnskab. 8GI Flemming sagde bl.a., at det havde været et 
godt år for afd. Alle havde betalt kontingent og der var 
blevet lidt højvande i kassen igen. Der var nemlig et overskud 
på 3569,54 kr. Dette pæne overskud er ikke indkomne kon
tingenter alene, men skyldes, at afd. havde haft en del aktivi
teter, der havde skæppet godt i kassen. Der havde bl.a. 
været salget af komponenter og auktionerne. Endvidere var 
der jo kaffekassen; også »sodavannerne« havde givet deres 
bidrag. Kassereren oplæste derefter hovedpunkterne af regn
skabet, og udtrykte sin tak for den støtte der var vist afd. for 
at vi kunne holde skruen i vandet. Regnskabet blev også 
godkendt uden kommentarer.

Punkt 4 på dagsordenen var valg til bestyrelsen. Forman
den OZ9PZ Poul Erik og kassereren OZ8GI Flemming ønskede 
ikke genvalg.

Den nye bestyrelse for Herning afd. OZ8H ser herefter 
således ud:

Til ny formand valgtes OZ6KV Keld, til næstformand OZ9KS 
Knud, til ny kasserer OZ8GW Leif, til sekretær OZ1GX Gunnar 
og til nyt bestyrelsesmedlem OZ8GD Gunnar. Til revisor gen
valgtes OZ2CV Carsten, der ligeledes er suppleant til besty
relsen. Til revisorsuppleant genvalgtes OZ9SW Jørgen.

Punktet indkomne forslag udgik, da der ikke var indkom
men nogen.

Under punktet »Eventuelt« var der som altid livlig debat om 
alt muligt, vi kunne gøre eller ikke gøre. Nogle af de spørgs
mål, der blev taget op under dette punkt, var egentlig velegnet 
til at indsende som forslag til behandling på GF.

Af det der optog sindene mest i diskutionen var bl.a. hvad 
vi skal med en HF-Transceiver. Den bliver jo aldrig brugt, 
sagde nogle. Der var røster, der talte om at sælge den. Der 
var for mange penge begravet i den tingest, sagde andre. 
Apropos penge. Der var nogle få, der ligesom ikke kunne 
tåle, at vi nu var kommet til lidt håndører, men man var dog 
enige om, at de var rare at have.

Et enkelt medlem gav udtryk for, at dette her jo kun var en 
»Kaffeklub«, og at medlemmerne kun kom for at få en slud
der over en kop kaffe eller the. Der var jo ikke anden mulig
hed. Afd. havde ingen værktøjer eller måleinstrumenter af be
tydning. Bestyrelsen svarede, at det savnede værktøj ville blive 
indkøbt efterhånden. Med hensyn til »Kaffeklubben« kunne 
man kun sige, at sådan ville medlemmerne have det. Det var 
i hvert fald bestyrelsens indtryk, at medlemmerne kom for at 
slappe af og få en sludder om dit og dat, over en kop kaffe. 
I det hele taget for at hygge sig en aften eller bare en times 
tid.

GF sluttede kl. ca. 22.30. Der blev snakket videre over 
kaffen og brødet, som i dagens anledning var gratis. Det skal 
lige tilføjes, at det alt i alt var en meget rolig og saglig gene
ralforsamling, og den vel nok roligste i flere år.

Den kommende måneds program ser i øvrigt således ud. 
Vi lægger ud
onsdag den 22/5 med »Nogle af afd. medlemmer fremviser

og fortæller om frekvenstællere og anvendelsen af disse.« 
Onsdag 29/5: »Kaffeklubben« mødes.
Onsdag 5/6: Velkomst til de nye licenser. - Gratis kaffe-! 
Onsdag 12/6: Orientering om rævejagter. - Teori og praksis. 
Onsdag 19/6: Almindelig klubaften.

Til slut kan vi oplyse, at et af sommerens højdepunkter, 
Give afdelingens week-end lejr på Hesselhus Camping, i år 
er fastlagt til week-enden 6.-7. juli. I år er der dog den forskel 
fra tidligere år, at week-enden arrangeres af Herning og Give 
afdelingerne i fællesskab. Reserver allerede dagene nu og sæt 
kryds i kalenderen.

Det var alt for denne gang - av - tor resten, det er sandt. 
- Husk lige rævejagterne - om ikke andet, så for sportens 
skyld - ik’.

Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

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

Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 19.30: Rævejagt - Mødested: Klubhuset.
Tirsdag kl. 20.00: Byggeaften.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
Lørdag kl. 13.30: Morsekursus.
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Månedens arrangement for maj 1974:
Se nærmere i månedsprogrammet.

Kassereren meddeler: Klubben har adskillige komponenter 
til salg, f.eks. Elma-knapper, sorte og grå med 4 eller 6 mm 
hul, bredbåndsdrosler fra Philips og adskilligt andet.

Mangler du komponenter, så tal med OZ5WT en torsdag 
aften, måske kan han hjælpe dig. Han har for resten også 
log-bøger i lodret A4 format.

Vy 73 bestyrelsen

RANDERS
Lokale: Det gamle vandtårn, GI. Hobrovej.
Fmd.: OZ5PE, Alfred Petersen, Sjællandsgade 44,
8900 Randers, tlf. (06) 42 31 76.

Generalforsamlingen den 3. april havde samlet i alt 25 
medlemmer. OZ2CJ blev traditionen tro valgt til dirigent. 
Formanden, OZ3LR aflagde beretning om årets gang og kon
staterede at klubben er i fremgang. EDR prisen blev i år 
tildelt OZ3VQ Niels Røgild for vel gennemført »el-arbejde« i 
tårnet. Kasseren OZ3PJ fremlagde det reviderede regnskab, 
som blev godkendt.

Da vor mange-årige formand OZ3LR, Karlo Lyngby ikke øn
skede genvalg, kom den nye bestyrelse til at se således ud: 

OZ5PE, Alfred Petersen, formand,
OZ1IS, Ove Sørensen, sekretær,
OZ3PJ, Poul Jensen, kasserer,
OZ7BU, Ib Bundgaard, bestyrelsesmedlem,
OZ2CJ, Carl Jensen, bestyrelsesmedlem,
OZ8YR. Vagn Rasmussen, suppleant.
Som bogholder fortsætter OZ2GX, Grethe Røgild, tak for 

det Grethe.
Til medlemmerne bliver der fremsendt nye vedtægter og 

reviderede medlemslister.
Vy 73 de OZ1IS, Ove

RIBE
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: 0Z60C, Ruben Meier, Stadionvej 17, 6760 Ribe.

Efter at man har afholdt den årlige generalforsamling, 
lader det til at der igen kommer skik på tingene. OZ6OC 
blev valgt til formand, afgået var OZ1ZN. OZ8AU blev, på 
grundlag af det fine regnskab, atter genvalgt som kasserer. 
Undertegnede indvilgede i, foruden at være den eneste aktive 
radioamatør i Ribe, at være afdelingens sekretær og dermed 
levere afdelingsnyt til OZ. OZ4GY måtte lade sig vælge til 
suppleant og fik tillige hvervet som »teknisk manager«. Georg 
overtog med et smil posten som revisor og da der ikke til 
generalforsamlingen var fremmødt flere, var der heller ikke 
flere at vælge.

Arbejdet med vores modtager er nu så fremskreden, at der 
under evt., blev drøftet forskellige udveje m.h.t. valg af sen
dertype. Denne skal selvfølgelig i lighed med modtageren, 
bygges på klubaftenerne og vor tekniske manager har lagt 
hovedet i blød.

Vejret arter sig nu så fint, at klubbens »antennepark« står 
for en snarlig udvidelse. På klubaftenerne er der nemlig ble
vet udviklet en ny 10 el. antenne, som skal benyttes til vand
ret trafik. Klubben råder jo i forvejen over en lodret antenne 
til 2 m, og da båndet jo er mere end blot repeatere og kana
ler, forventer vi os meget af den nye antenne.

Vy 73 de OZ7XN, Lars

ÅRHUS
Lokale: Neptunvej 70.
Møde: Hver torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ5FG, Henning Skov, Møllevænget 44,
8362 Hørning, tlf. (06) 92 19 52.
Kass.: OZ8MJ, Karsten Messel, Akacievej 9,
8240 Risskov, tlf. (06) 17 51 81.
Sekr.: OZ7VP. Hans Peter Hansen. Klostergade 20-222, 
8000 Århus C.

Program
16. maj: Kommer en kendt RTTY amatør og holder foredrag.
21. maj: Træningsrævejagt nr. 7.
28. maj: Århus rævejagt nr. 3.
30. maj: Møde på Neptunvej.

4. juni: Træningsrævejagt nr. 8.
6. juni: Møde på Neptunvej.

11. juni: Rævemøde, se X-QTC.
13. juni: Vi møder i forhallen på »Scanticon« i Skåde bakker. 

Vi vil få forevist et kursuscenter med de mest moderne 
audiovisuelle undervisningsmidler, samt eget TV-studie. 
Mød op i god tid før kl. 19.00 til en indholdsrig aften.

15. juni og 16. juni: Store Østjyske Rævejagt, se under »Ræve
jægeren«.

20. juni: Møde på Neptunvej.
25. juni: Århus rævejagt nr. 4.

Vi afholdt ordinær generalforsamling den 4. april 1974 og 
hilser hermed den nye formand, OZ5FG, velkommen.

Der er vældig tilslutning til vore rævejagter, der foregår 
hver tirsdag på Odderkortet med afsluttende møde på Beder 
Cafeteria, butikstorvet. Kunne du tænke dig at deltage, kan 
du jo bare køre ud med modtager og kort eller også møde 
op i Beder. Jagterne starter kl. 20.00 med to ræve hvert 10. 
minut.

Vy 73 de OZ7VP, Hans P.

Hovedbestyrelsesmedl.:

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

KREDSARRANGEMENT
Mesterskab i »Mobiltest 1974«

De sønderjyske afdelinger indbyder hermed til 2 m mester
skab i mobiltest 1974, Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 23. 
maj 1974 kl. 10.00, med start fra Thomashus Kro. Se nærmere 
under mobilamatøren.

OZ8BX

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

Husk: Den første tirsdag i måneden er mobiltestaften. 
Angående Kristi Himmelfarts-test, torsdag den 23. maj 1974: 

Se under »Mobilamatøren«.
En lille udflugt til flyvestation Skrydstrup er ved at blive 

arrangeret. Det bliver nok først i juni, men det hører I nær
mere om.

Generalforsamling skal vi også have plads til i denne 
måned, men da dette blev skrevet, var datoen endnu ikke 
klar, så den er tilgået pr. brev.

Vy 73 de OZ5GK, Kurt
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NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30. 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen, Kastanievej 12,
Havnbjerg, 6430 Nordborg.
Sekr.: OZ2QC, Jørgen Espensen, tlf. (04) 45 62 35.

Program
Torsdag den 16. maj 1974 kl. 19.30 holder Benny Stranntoft 

et foredrag om bromåling.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen

SØNDERBORG
Lokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Fmd.: OZ8DS Erich Hansen, Frederik Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.

Program
21. maj: Vi modes på Sønderborg Teknikum. Tag din mikrofon 

med, helst med .»Dl N-sti k«. OZ8DS demonstrerer, hvorle
des man måler frekvensområde på mikrofoner.

4. juni: Hyggeaften i klublokalet.
Begge aftener kl. 19.30. Vel mødt.

Vy 73 de OZ3GY, Karl-Aage

ÅBENRÅ
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå. Call: OZ6ARC.
Fmd.: OZ6IC. Karl Carstensen, Lyshøj 26, 6383 Rinkenæs, 
tlf. (04) 65 00 23.

Vi er nu i  sommersæsonen og det månedlige klubmode vil 
blive afholdt torsdag den 16. maj 1974.

Rævejagterne
har nu været i gang en måneds tid og listen over, hvem der 
skal ligge ræv skulle være tilgået alle jægerne. Jeg håber, at 
jægerne tager de afsluttende bemærkninger til efterretning. 

Gåjagter: 15/5, 29/5 og 12/6 1974.
Korejagter: 22/5 og 5/6 1974.
Se desuden Kristi Himmelfartsjagten under »Rævejæge

ren«.

Morsekurset
er nu forbi og de 6 der bestod ønskes til lykke. Det var 
OZ1VW. OZ1ABF, OZ5VM, OZ5ZD, OZ8WF og OZ8WY og sam
tidig ønskes de, som går op til den tekniske prøve, held og 
lykke.

Vy 73 de OZ8VVY, Lars

LANDSARRANGEMENTER
Ferie!

Familie-camping! Badeliv!
Naturskønne omgivelser!

Gode Camping-faciliteter! Ham-liv!
ÅLBORG AFDELINGEN 

afholder igen i år STOR SOMMERLEJR 
fra lørdag d. 6.-14. juii 1974.

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

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

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

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

Camping. Der er gode campingforhold på »Tranum camping
plads« og dejlige læforhold.

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

Arrangementer. Der vil blive arrangeret bl.a. rævejagter med 
sommerlejrmesterskab, og ellers vil vi forsøge at arrangere 
efter deltagernes ønsker.

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

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

Campingpladsens priser pr. døgn:
Voksne: 6,- kr.
Børn 4-14 år: 2,- kr.
0-4 år: gratis.
Husk at medbringe gyldigt lejrpas.

Husk! Husk! Husk! Bilkørsel på campingpladsen skal be
grænses, og i langsomt tempo, det er sundt at gå.

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

Lørdag d. 6. juli 1974 kl. ca. 16 starter vi.
Spørg efter os ved indkørselen (ESSO-servicestationen).

På afdelingens vegne 
»Pladshunden«

AMATØRANNONCER
Taksten for amatorannoncer er 20 øre pr. ord. - Mindst 3 kr.- 

Annoncerne sendes direkte til bogholderen senest d. 20. i må
neden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent ind
sendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

Købes: 9 MHz X-tal filter XF9B eller lignende.
OZ3WU, Benny Sørensen, Asset, 6240 Løgumkloster. Tlf. 

lørdag-søndag (04) 74 33 67.

Sælges: 35 W orkesterforstærker med højttalere og Aud 
550 mikrofon (Taischo) meget fin stand.

Købes: Køreklar transceiver 80-40-20-15 eller 2 m eller nyere 
stereo båndoptager.

OZ6LC, Thulevej 12, 9000 Ålborg.

Sælges: PA trin med 2 x RS 337 + tilhørende strømfor
syning, 1.200 V og mange andre spændinger kan afhentes 
(meget tung) for 200,- kr.

OZ7PX, Dragør, tlf. (01) 53 00 30.

Sælges: Marconi modtager 2-20 MHz i 4 områder, AM, 
ESB, CW filter, incl. strømforsyning samt højttaler. Byttes med 
2 m station. •

Peter Gaarde, »Chevron«, Hjortsballevej, 7323 Give.

Sælges: AP 566 (220 V), 4 kanaler bestykket, 500,- kr. 
AP 565 (12 V) 4 kanaler bestykket, 400,- kr.

OZ5ZQ, Hovmarksvej 16, 2920 Charlottenlund. Tlf. (01) 
OR 2825.
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Tidsskrift for amatørradio udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) stiftet 15. 
august 1927. Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes 
2 gange om ugen) Giro 2 21 16.

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 Oisen, 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 Tondering, 

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 Lokken.
Tlf. (08) 88 30 06.

HF Bulletin. OZ2NU, Borge Petersen. Bygaden 3,
9000 Ålborg.

Funktionærer:
Grethe (bogholder) Grethe Sigersted 

Borgmestervej 58. 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktør og ansvarshavende 

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

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

Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof): 
OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.

VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi. Vorgod 0, 
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.

Amatørannoncer sendes til bogholderen, Grethe.

ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.

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

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

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

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

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

Afleveret til postvæsenet den 14. maj 1974.

Alt i amatørudstyr 

ELECTRONIC
Bogfinkevej 7 Kraghave 4800 Nykøbing Fl.
Telefon (03) 83 91 70

Sælges: 70 cm hovedstation AP 666. Er transistoriseret på 
nær tripler-driver (2 x QQE02/5) og PA trin (QQE03/20, som 
giver 25 W ud). Der mangler netledning og mellemkabel til 
de to enheder, er ellers 100% intakt, 850,- kr.

Per Jakobsen, OZ9QR, tlf. (01) 78 80 75.

Bytte: Næsten ny Turner mikrofon 454X haves, 9 MHz 
ESB filter med bærebølgekrystaller ønskes.

OZ8CZ, tlf. (08) 13 29 24.

Sælges: Modtager Drake R4A, 100% i orden og med ekstra 
krystaller er til salg.

C. Kramer, tlf. (08) 31 87 22.

Sælges: STORNO Viking CQM 19-21, 25 kHz med 8 kana
ler, 12 V DC, samt 2 betjeningsbokse og manual. AP 616 
med 4 kanaler + 2 sæt 220 V AC (meget fin stand), diagram 
medfølger. Trio 2200 med 6 kanaler, nikkel batterier og 10,7 
filter monteret. Udtag for VFO (hjemmelavet VFO kan evt. 
medfølge).

OZ6CE, Hedemarksvej 43, Fenster, 8772 Ørting.

Sælges: 1 stk. kommunikationsmodtager model Trio jr 
500s. brugt, men i fejlfri stand, pris 500,- kr.

Skriv til: S. E. Helding. Livornovej 21, 2300 København S.

Grundet manglende tid sælges: HEATHKIT sender SB-401 
m. krystaller, 3.200,- kr. (ubrugt); modtager SB-301 med AM 
& CW x-talfiItre og hojttaler SB-600, 3.000,- kr. 2-meter con
verter SBA-300-4, 150,- kr. Rorvoltmeter IM-18 m. HF-probe 
og 30.000 V-probe, 350,- kr. Alle kits professionelt samlet af 
faglært radiomekaniker. GELOSO HF-enhed til modtager, AF 
2619, incl. ror (6BA6, 12AU7, 6BE6), dreko, antennekreds og 
2 4,6 MHz MF-kredse, 150,- kr. (ubrugt). X-tal til blander 
5055 kHz, 30,- kr. COLLINS mechanical filter 455 kHz, 3,1 
kHz/6 dB, 200,- kr. (ubrugt). GELOSO VFO 4/102 med skala 
og rør, 150.- kr. (ubrugt). Stor MP-skala B201/6, 200,- kr. 
(ubrugt). HY-GAIN 5-bånds antenne m. traps, 400,- kr. (ubrugt). 
BRAUN T-1000 semiprofessionel transistormodtager med net
del TN-1000, 1800,- kr. MP-nøgle, 150,- kr. Stort S-meter 
90x85 mm, 0,5 mA, 50,- kr. Termokorsinstrument 70 mm, 3A 
(til 10 MHz). 25,- kr. Diverse rør, nye eller kun lidt brugte, 
men i orden, bl.a. 826, QE04/10, QQE03/12, 1624, 1625, 
TB2,5/300, RS337, RL12P35 o.m.a. Skriv hvad du søger.

Jagtriffel SAKO »Vixen.. 0.222 Remington m. 150 patroner 
og kikkertsigte (zoom), helt ny, 1.500,- kr.

OZ8MD, Mogens Djernes, Louisehøj 31, 2880 Bagsværd.

Sælges: »Amato 6« forstørrelses-apparat med stilbare ma
sker beregnet til filmstørrelser op til ca. 60x60 mm, samt 
automatisk elektrisk ur, klapramme, ligeledes med stilbare 
masker, højglansplade, rulle m.m. sælges eller byttes med 3 
element beam type TH 3 JR eller lign.

OZ6BF, Bent Frandsen, Samsøgade 38, 9000 Aalborg, tlf. 
(08) 13 70 58.

Sælges: FT 100 B transceiver, alle amatørbånd med 120 W 
CW-AM-SSB, 12-220 V, 2.100,- kr.

Rudy Jensen, Minervavej 15, 9310 Vodskov.
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