
URAFSTEMNINGEN 

272 imod - 554 for

Urafstemningen er bag os, og vi er i fuld gang 
med at forberede valg til repræsentantskabet.

Der skal her bringes en tak til alle, som deltog 
i urafstemningen uden hensyn til, om de stemte for 
eller imod det udsendte vedtægtsforslag.

Selv om enhver bestyrelse - altså også EDR's 
hovedbestyrelse - vil finde, at en valgdeltagelse på 
ca. 25% er for lidt. så må vi dog i EDR konstatere, 
at i denne urafstemning deltog ikke mindre end seks 
gange så mange medlemmer som i hver af de to 
sidste afholdte generalforsamlinger.

De nye vedtægter skal ikke absolut vende op og 
ned på tingene, men kunne vi, sammen med de 
gamle vedtægter, lægge personlig kævl og intriger 
bag os, ville det være en fordel for foreningen. 
De metoder og midler, der især det sidste halve år 
er taget i anvendelse, må og skal af hensyn til 
foreningens eksistens høre op.

For foreningens skyld må vi alle medvirke til, 
at vi nu får et repræsentantskab, som gennem en 
saglig drøftelse vil planlægge det kommende års 
arbejde sammen med den nye hovedbestyrelse -

evt. være med til at prioritere opgaverne ud fra en 
økonomisk og arbejdsmæssig overvejelse.

Den første opgave for den nye hovedbestyrelse 
bliver ansættelse af en hovedredaktør, idet OZ7XG 
efter eget ønske fratræder med dette års udgang.

Men ikke alene ansættelsen er en vigtig sag. Det 
er lige så vigtigt, at foreningens ledelse forstår at 
være en arbejdsgiver, der giver vore »funktionæ
rer« lyst til at bruge tid og kræfter på arbejdet. 
Vi skulle jo nødigt komme ud for hvert år at hore:

»Nu går jeg-jeg har ikke tillid til udviklingen«.
Se, det skal du og jeg tænke på, når vi nu op

stiller kandidater til de kommende valg.
Det første skridt mod et godt repræsentantskab, 

en arbejdende hovedbestyrelse og en dygtig for
mand er:

Opstilling af de rigtige kandidater
og mon ikke vi kan være enige om, at det tjener 
dig, mig og foreningen langt bedre, at vi får op
stillet disse kandidater, end at vi sover nu - og så 
senere råber op om »græsk valg«.

OZ4JA - Jens-Karl
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Squelch og Lavfrekvensforstærker. 
Til VHF-RX fra OZ 3/74
Af OZ9TM, Ole Mastrup, Byhøjen 303, 2720 Vanløse

Som foreløbig afslutning på den tidligere beskrevne 
VHF-modtager bringes her Squelch- og LF- 
enheden.

Enheden indeholder:
Støjforstærker,
Afbryder for LF-gennemgang,
Udgangsforstærker.

LF-signal fra modtagerprint 0/21 kommer ind på 
punkt 4 og går gennem et SQ-potmeter (ext.) ind i 
Ql. denne har til opgave at forstærke stojen selek
tivt, dette gøres ved at anbringe en afstemt kreds i 
kollektoren og udtage signalet samme sted. derfra 
går signalet til en detektor, der afleverer en DC- 
spænding til Q2’s basis. Er der støj nok. bliver Q2’s 
kollektor bragt ned til stel, derved kan der ikke 
komme DC til Q3's gate gennem R 7-6 og man får 
ingen LF-gennemgang i Q3.

Hvis støjen begynder at forsvinde (der kommer en 
station ind), vil detektoren i kke kunne levere DC nok 
til at holde Q2’s kollektor nede, derved får Q3's gate 
DC-spænding gennem R 6-7 og vil så tillade et LF- 

afbryderen benyttes ved blokering signal at gå igennem. Herved får man LF på punkt 5,
Fig 1 dette går videre gennem et ext. LF-potmeter til

punkt 6 og ind i udgangsforstærkeren, IC 1. Denne 
forstærker signalet op til ca. 1,5 W.

R8 1K
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På diagrammet er angivet et punkt A. ved Q2's 
kollektor. dette kan bruges til blokering i forbindelse 
med selektivt udstyr. Hvis man lægger dette punkt 
til stel via en transistor, bliver udgangsforstærkeren 
blokeret, se fig. 1.

+ ved blokering 
Afbryder for blokering

Der er også lavet en SQ-lampeprint.
Dette virker således: Der kommer en station ind, 

dette vil gøre at der kommer ca. 6 volt på punkt A i 
SQ-print. som føres over i SQ-lampeprint. der der
ved får Q1’s kollektor til at gå på stel, derved fårQ2's 
basisforspænding og vil lede. og så lyser lampen.

Har man ikke prøvet at kore mobilt og været i tvivl 
om. hvorvidt en frekvens har været optaget, eller om 
en relæstation er åben. bare fordi man ikke kan høre 
nogen tale??? så er det sagen at have denne lille sag. 
Lampen kan også erstattes med en lysdiode men så 
skal der ca. 470 ohm i serie.

Det skal nævnes til slut. at der er lavet et nyt 
kanalskifteprint til 12 kanaler. Dette kan køre på 
næsten alle frekvenserf.eks. 6 til 20 og 20 til 60 MHz.

Squelch  -  l ampekreds

Fig .3b

K0MP0NENTPIACERIN6 1 1 

FIG A
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DX-antenner II
Af OZ5KF, Kristian Søholm, Korup, 
8410 Rønde

Formål
1 dette afsnit skal beskrives første del af et lidt 

større og mere avanceret system. Antennerne er 
bygget især med henblik på de store contester, 
hvor der er meget stor konkurrence, og hvor an
tennen spiller en afgørende rolle for en god place
ring. Det er meningen, at systemet skal videre ud
bygges, men for øjeblikket er antennerne i brug på 
de 5 HF bånd og med godt resultat.

Oversigt
Kernen i systemet er en 51 m høj stålmast, som 

står med 2 sæt barduner. Øverst sidder en 4 bånds 
qubical quad. Bommen er 43 m over fundamentet, 
og antennen har 4 elementer på 10,15 og 20 m, samt 
2 elementer på 40 m. Antennen er drejelig med en 
home made rotor.

Under den drejelige quad er der en 2 element 
fastsiddende quad til 80 m. Den kan ikke drejes 
indefra, men flyttes på et par timer.

Byggetilladelse
Før man går i gang med at rejse et antennetårn 

af lidt større dimensioner, er det klogt at sikre sig 
en byggetilladelse hos kommunens tekniske for
valtning.

Fremgangsmåden er, at man sender konstruk
tionstegninger (evt. med statiske beregninger) over 
masten til kommunens tekniske forvaltning, med 
oplysninger om hvor masten skal placeres; gerne 
afmærket på et matrikelkort.

Mange vil måske synes, de bor så langt ude på 
landet, at denne fremgangsmåde er overflødig. Hvis 
det drejer sig om et anlæg, der skal stå i en år
række, og hvis man vil sikre sig mod pludselig at 
få besked om at fjerne antennemasten, så er det 
klogt i god tid at sikre sig med en byggetilladelse.

I mit tilfælde var det oplagt at jeg skulle søge om 
byggetilladelse, idet min QTH kun er 3-4 km fra en 
flyveplads, og idet antennetårnet skulle anbringes 
på toppen af en ca. 60 m høj bakke. Tilladelsen 
blev givet uden nogen betingelser (også uden at 
der skulle være lys i toppen), efter at ansøgningen 
havde været til udtalelse hos Luftfartsdirektoratet 
og hos Forsvaret.

Vindbelastning
Mange antennekonstruktører har draget den bitre 

erfaring at vinden ikke er til at spøge med, og 
mange stolte antennekonstruktioner er blevet strakt 
til jorden i en strid nordvestenstorm, evt. kombine

ret med et lag is. Hvis man vil sikre sig mod den 
slags kedelige overraskelser, er det nødvendigt at 
beregne, hvor stærk en konstruktion skal være for 
at kunne modstå vindens pres.

For at kunne tage vinden med i sine beregnin
ger er det nødvendigt at vide noget om, hvor me
get vinden trykker f.eks. på 1 m2 af en udstrakt 
flade vinkelret på vinden. På fig. 1 ses hastigheds
trykkene som funktion af højden overjorden. Som 
det ses skal man tæt på Vesterhavet regne med et
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Fig. 1. Hastighedstrykkets variation med højden. Abscisse: Ha
stighedstrykket q i kplm2. Ordinat: Højde over terrænet z i meter. 
Fra »Vejledning for fastsættelse af vindbelastninger«.

noget større tryk end andre steder i landet. På 
Grønland skulle man være på den sikre side ved at 
lægge ca. 25% til Vesterhavstrykkene.

De viste kurver gælder for maksimale vindhastig
heder, der forekommer med en årlig hyppighed på
0.02. d.v.s. man kan forvente disse vindhastigheder 
1 gang pr. 50 år.

Maksimale vindhastigheder vs med en årlig hyp
pighed s kan i øvrigt beregnes af: vs = v (0.76 -
0.14 logio s), hvor v er værdierne, der svarer til 
fig. 1. Ønsker man f.eks. at finde maksimale vind
hastigheder med en årlig hyppighed på 1 fås ved at 
indsætte s = 1 vs til ca. 76% af de på fig. 1 angivne.

Der er følgende sammenhæng mellem hastigheds
trykket q (kp/m2) og vindhastigheden v (m/s):

For q = 150 kp/m2 fås således v = 49 m/s = 176 
km/time.

Den samlede vindbelastning F i kp på f.eks. en 
cylindrisk stang kan beregnes af: F = c ■ A ■ q.

hvor c er en såkaldt formfaktor, A er arealet i m2 
af stangens projektion på en plan vinkelret på vind
retningen og q er hastighedstrykket.

Formfaktoren c fortæller noget om, hvor let vin
den suser forbi et legeme. Formfaktoren kan nor
malt ikke beregnes, men må findes ved modelfor
søg bl.a. fordi formfaktoren afhænger af vindens 
hastighed, stangens diameter (disse to størrelser

samles i det såkaldte Reynolds tal Re 
af overfladens ruhed.

Jeg skal kort angive de formfaktorer, man har 
mest brug for som antennebygger.

Regnes med en vindhastighed på 50 m/s, hvilket 
svarer til stærk orkan fås følgende værdier:

Glatte stænger og rør med op til 15 cm i diameter 
c = 1.2. Glatte stænger og rør med diameter over 
15 cm c = 0.6. Tov. snor og stålwire c = 1,4. Stæn
ger med kantet tværsnit c = 2,0.

På fig. 2 ses formfaktorer for forskellige bilmo
deller samt for en kugle.

Fig. 2. Formfaktorer for nogle forskellige bilformer, samt for en 
kugle. Fra: Mechanical Engeneers Handbook.

Eksempler på beregning af vindtryk
100 meter 2 mm spunden antennetråd.
A = 100 • 0,002 m2 = 0,2 m2.
F = c • A • q = 1,4 • 0,2 • 150 kp = 42 kp (kp og kg 
kan her bruges i flæng).
5 meter 150 mm glat stålrør 
A = 5 • 0,15 m2 = 0,75 m2.
F = 0,6 • 0,75 • 150 kp = 67,5 kp.

Ved at beregne vindtrykkene på de enkelte dele 
af en konstruktion kan man hurtigt få en god over
slagsberegning over, hvor meget vinden kan trykke 
på en konstruktion. Bor man i et beskyttet område: 
i en skov mellem bakker eller lignende, er der ingen 
grund til at regne med 150 kp/m2. Se i øvrigt: Vej
ledning for fastsættelse af vindbelastninger fra Tek
nisk forlag samt: Mechanical Engeneers Handbook. 
for yderligere oplysninger om vindbelastninger.
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Fig. 3. Fundament og nederste del af gittermast.

Stålmasten
Masten, som er bygget hos E. Rasmussen, er en 

trebenet stålmast, der er ændret lidt; den er oprin
delig bygget til at bære VHF antenner. Masten be
står af 5 sektioner; 4 gittersektioner å ca. 10 meter 
og en toprørsektion på 11 meter. Masten står med 
2 sæt barduner, bestående af 14 mm stålwire med 
en beregnet brudstyrke på 10350 kg. 1 bardunerne 
er indskudt isolatorer for hver 12.40 meter, hvorved 
resonans skulle undgås på de 5 HF bånd. Isola
torerne er fra Porcelainsfabrikken Norden og har 
fabrikationsnummer 5089.

Masten står på en 1" tap, som er svejset på en 
plade, der er nedstøbt i en 1 m3 stor betonblok; se 
fig. 3.

Bardunerne holdes på plads af 3 stk. ca. 4 m3 be
tonblokke (blanding 1:3:5), se fig. 4. Hver blok 
vejer ca. 10.000 kg; for at trække en blok op af 
hullet i bardunernes retning kræves et træk på 15
20.000 kp.

På fig. 5 ses en af de hjemmelavede bardun
strammere. Rundjernet er 1” og ankerjernene i
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blokkene er 30 mm rundjern. Afstanden fra masten 
til bardunklodserne er 15 meter.

Gittersektionerne består af 28 mm rundjern i 
hjørnerne og 14 mm gitre. Afstanden mellem bene
ne er 70 cm og afstanden mellem gitrene er 70 cm. 
Der er anvendt stål 37 eller stål 42, hvilket giver 
et max. bøjningsmoment for gittersektionerne på 
mindst 10.000 kpm.

Toprøret bestod oprindelig af ca. 5 meter 152 mm 
stålrør, men er forlænget til ca. 11 meter ved at 
fastsvejse 6 meter 4" rør inden i 152 mm roret, og 
inden i 4" røret er anbragt 11 meter 2½" rør, 
som er drejeligt. De nederste 5 meter af toproret 
får herved et max. bøjningsmoment på ca. 5.000 
kpm, og de øverste 6 meter af toprøret har et max. 
bøjningsmoment på 500 kpm.

Som det ses, vil en stor belastning helt i top kun 
bøje det øverste toprør, og en for stor belastning 
øverst på det tykke toprør vil bøje dette topror lige 
over gittersektionen, hvorimod gittersektionen i 
begge tilfælde vil holde.

Belastes masten kraftigt tæt på øverste sæt bar
duner kan en bardun naturligvis briste; men dertil

Fig. 4. En af de 3 ca. 4 m3 betonblokke, som holder bardunerne 
på plads.
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Fig. 5. Bardunstrammer bestående af 1" rundjern og 60 • 10 
fladjern.

kræves et tryk vinkelret på masten på ca. 3.300 kg, 
svarende til en vindflade på 22 m2 ved stærk orkan.

Det kan nævnes at nederste bardunsæt er fast
gjort i ca. 18 meters højde og øverste sæt i ca. 39,5 
meters hojde. derved undgår man at f.eks. vinden 
kan sætte masten i svingninger. Der er i øvrigt fo
retaget fuldstændige statiske beregninger over ma
sten, men det vil fore for vidt at komme ind på 
disse beregninger her.

Drejelig antenne
Den drejelige quad har som nævnt 4 elementer til 

10, 15, 20 meter og 2elementer full size til 40 meter.
Beskrivelsen skal deles op i: Bom og fastgørelse 

til mast, spredere og barduner, elektriske forhold, 
fastgørelse af antennetråd. vindbelastning og op
sætning.

Bom og fastgørelse til mast
Selve bommen, der er 7,5 meter lang, består af 

koldtvalsede. kvadratiske hulprofiler (kvadratrør) 
i SM kvalitet (Stål 42). De midterste 4 meter er 
7 0 - 7 0 - 3  mm (max. bøjningsmoment 725 kpm). 
og i hver ende af dette rør sidder 2 meter 6 0 - 6 0 - 3  
mm kvadratror (max. bøjningsmoment 520 kpm), 
som er skudt 25 cm ind i det stykke rør og fast
boltet; se fig. 6. Bommen er yderligere forlænget 
med 2,60 meter stålrør i hver ende. Disse rørstyk
ker fastholder nogle barduner.

Bommen er efter omhyggelig rensning malet 6 
gange. Først 2 lag rustbeskyttende grundmaling 
(blymønje), derpå 2 lag vejrbestandig dækmaling, 
og til sidst 2 lag aluminiummaling. Denne behand-

Fig. 6. På fotoet ses, hvorledes bommen er opbygget, samt hvorledes ophejsningen af de store elementer blev foretaget.
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Fig. 7. Fotoet viser det kraftige leje omkring det tykke toprør, 
samt den fjedrende forbindelse til det roterbare tynde toprør.

ling ser ud til at holde godt, på nær de steder, 
hvor bommen blev skrammet under montering og 
opsætning.

Midt på bommen sidder fastboltet 90 cm 80 • 80 • 
3 mm firkantrør, som igen er fastboltet til 80 cm 
150 • 10 fladjern. Midt på dette fladjern er fast
boltet 2 bøjler bestående af 40 • 8 mm fladjern, 
der sammen med en stålring omkring toproret dan
ner et solidt leje, der er let at montere og afmonte
re, se fig. 7. Dette leje sidder ca. 3 meter over git
tersektionen, eller 43 meter over fundamentet. For
bindelsen til det tynde toprør. som er drejeligt, 
ses øverst på fig. 7. Den består af 2 stk. 1½" 
stålrør. Ved denne sammenkobling opnås en fjed
rende virkning, hvilket giver en blødere igangsæt
ning. Antennen vejer 120-130 kg, så det er heldigt 
at få trukket igangsætning og stop lidt ud. og un
der en storm vil rotoren ikke blive belastet så kraf
tigt som ellers.

Spredere og barduner
Sprederne er bambusstænger, som er behandlet 

med Pinotex og Al-maling, der ikke er elektrisk 
ledende. Alle bambusstængerne er fastgjort til 
bommen via fastsvejsede vinkeljernstykker, og 
stængerne bliver holdt på plads af to spamdbånd 
pr. stang. Stængerne til de små sæt elementer i mid
ten er fastgjort på 30 cm 8 0 • 8 0 • 3  mm kvadrat
rør, som er skudt ind over bommen, således at 
disse elementer let kan afmonteres. Det kneb at 
finde bambusstænger, som var lange nok til 40 me
ter sprederne, der kræves 7,81 til 40 meter reflek
toren, derfor er den første meter 3 0 • 3 0 • 3  vin
keljern, se fig. 8. Der er barduner på alle spreder-

Fig. 8. Detalje af konstruktionen som bl.a. viser bardunanbringelse.
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Fig. 9. Quaden på plads i fuld højde. Bardunerne skimtes og bommen til 80 meter quaden ses nederst.

ne, 1 sæt til de små spredere og to sæt til hver af 
de store spredere. Til de små spredere er anvendt 3 
mm flettet nylon med hjerte, og til de store er 
anvendt 4 mm. Af tabel 1 (side 205) kan ses brud
styrker for flettet nylon fra Randers Reb. Nylon er 
temmelig vejrfast. hvad plastic ikke er. Det har dog 
én kedelig egenskab, idet det trækker sig sammen 
i sol og tort vejr, så man skal undgå at stramme 
bardunerne for meget.

På fig. 8 og 9 ses, hvorledes bardunerne er an
bragt. Det er vigtigt at anbringe bardunerne rigtigt 
på stængerne. På de lange stænger sidder inderste 
sæt ca. 4,40 meter ude og yderste sæt ca. 6,00 me
ter ude. Begge sæt barduner er fæstnet til bomfor
længelsen 2,60 meter ude, og tilsvarende inde på 
bommen til den anden side. Er bomforlængelsen 
for lille, og sættes yderste sæt barduner for langt 
ude, klapper stængerne sammen i storm (jeg taler 
af bitter erfaring). Med den viste opstilling er an
tennen temmelig stabil.

En bedre konstruktion kunne laves af glasfiber
stænger, bl.a. fordi bambusstængerne tager vand i 
fugtigt vejr, og en efterfølgende frost gør dem skø

re. Desuden rådner glasfiberstænger som bekendt 
ikke.

Elektriske forhold:
Elektrisk set er quaden ganske ordinær; det er jo 

efterhånden en meget gennemprøvet antennetype.
Jeg har anvendt formlerne fra W6SAI’s: Cubical 

Quad bog. Quaden har lukkede elementer uden 
stubs eller lignende (se K60PZ's artikel i OZ nov. 
1970).
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På alle fire bånd er der minimum SWR meget tæt 
på de beregnede frekvenser. Jeg føder direkte med 
75 ohm coax (NKT’s KAS 75b); men det er menin
gen at forsøge med gamma match på 15 meter, 
idet SWR ikke er så lavt på dette bånd. som man 
kunne ønske (antennen arbejder dog udmærket). 
På de andre 3 bånd er SWR derimod ganske lavt. 
så der vil sikkert ikke opnås nogen væsentlig for
bedring ved at anvende gamma match.

Der er ca. 90 meter fra senderen til antennen, 
og der går et kabel op til en relæboks, som skifter 
imellem de fire antenner.

Gain og front to back er i øvrigt, efter hvad jeg 
kan erfare, på højde med, hvad man kan forvente 
(4 element quad godt 10 dB gain og 2 element godt 
7 dB gain over dipol), derimod er antennehøjden 
under nogle forhold for stor, hvilket giver for lav
vinklet en udstråling; men mere herom senere.

Fastgørelse af antennetråd
Fastgørelsen af antenntreådene kræver nogen op

mærksomhed. idet antennens levetid vil være stærkt 
påvirket af dette forhold.

For det første: Bor aldrig huller i bambusstæn- 
gerne, det svækker stængerne unødigt. For det an
det: Bind aldrig trådene direkte fast til stængerne, 
idet antennetråden da ville knække ret hurtigt.

Min metode er vist på fig. 10. Som det ses kan 
hele trådrammen give sig uden Cu-tråden skal bøjes 
i hjørnerne, og desuden har jeg ved 40 og 20 meter 
antennerne forstærket hjørnerne med et stykke an
tennetråd viklet om den anden tråd. Nylonsnoren 
der er anvendt er 3 mm med hjerte; snoren med 
hjerte er stivere end den uden hjerte, hvilket giver 
en hårdere knude, som holder bedre. Antennetrå
den er NKT’s 7 • 0,7 mm Cu-wire, som ved rig
tig behandling er udmærket til formålet.

Vindbelastning
Mon et sådant monstrum nu også kan holde i en 

storm, vil mange måske spørge? Det er et nærlig
gende spørgsmål, og jeg har da også regnet på an
tennen, og fundet ud af, at den skulle kunne holde 
til en ganske god storm, hvad den også allerede 
har bevist et par gange; men det skal indrømmes, 
at der er lavet et par ændringer siden den kom op 
første gang, og selve antennen er så klart det sva
geste led i systemet.

Jeg vil ikke gå i detaljer med beregninger, men 
nævne, at bommen kan holde til knap 200 kp side
tryk i hver side ved yderste sæt elementer før den 
bøjer på midten. Der er anvendt ca. 270 meter 2 
mm Cu-tråd og ca. 200 meter 4 mm nylonwire. 
Bambusstængernes middeldiameter er ca. 3 cm. 
Hvis antennen vender siden til en orkan, som gi
ver 150 kp/m2, vil totalbelastningen på antennen 
være 500-600 kp, men ca. 200 kp på hver af de

Fig. 10. Fastgøres antennetråden som vist. knækker tråden ikke.

yderste elementer. Hvis der så samtidig kommer is 
(som nu sikkert vil blive rystet af), vil bommen 
måske bøje. Drejes antennen på langs af vindret
ningen. vil totalbelastningen være ca. den samme 
som før: men bommen vil ikke blive belastet nær så 
meget, hvorimod sprederne vil få større belastning. 
I begge tilfælde vil toprør og mast let kunne holde. 
Brudsikkerheden på såvel stålmast som stålwire er 
over 3, hvilket er i overkanten af, hvad der stilles 
af krav til kommercielle masteanlæg.

Ophejsning af antenne
På grund af mastens barduner er ophejsningen 

noget besværlig, idet antennen skal holdes et godt 
stykke ude fra masten.

Alle elementer er samlet på jorden, og på fig. 11 
ses, hvorledes de store elementer var anbragt mens 
de blev samlet. På fig. 6 ses, hvorledes et af de 
store elementer hejses på plads. Det skal nævnes, 
at hele samlingen, montering og ophejsning er fore
taget af undertegnede alene.

Af billedet skulle det tydeligt fremgå, hvorledes
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Fig. 11. De store elementer var bundet til en pæl imedens alle trådene blev anbragt.

sammenkoblingen foregår. Der er i øvrigt ikke stør
re problemer forbundet med sammenkoblingen 
medmindre det er kraftigt blæsevejr.

På fig. 12 ses, hvorledes selve ophejsningen fore
går. I 46 meters højde sidder en talje med et nylon
tov (brudstyrke 2000 kp), som bliver trukket af vin
den på fig. 13. Tovet er forbundet til antennebom
men via et stykke stålwire, som er fæstnet til to 
punkter på bommen. Til venstre i billedet ses det 
tov som trækker antennen ud fra masten. Dette tov 
styres af en anden vinde, som står ca. 55 meter fra 
masten. Med dette system kan jeg alene hejse 
antennen op og ned; men det er et strengt arbejde 
bl.a. fordi vinderne ikke har tilstrækkelig udveks
ling. Jeg har klaret en ophejsning under en kuling; 
men det gør jeg ikke mere. derimod er der normalt 
ingen problemer i stille vejr.

80 meter quad
Om 80 meter quaden er der ikke meget at sige. 

Den er beregnet på normal vis; men reflektoren er 
forsynet med stub, bl.a. for at kunne vende strå
lingsretningen, hvilket dog ikke har givet særlig 
gode resultater.

Quaden er en såkaldt »Diamond shaped« quad. 
De 2 øverste hjørner bliver holdt på plads af en 
ca. 10 meter lang stålbom bestående af 30 • 30 • 3 
mm kvadratrør, der sidder i 36.5 meters højde. An
tennen bliver så ellers holdt på plads af nogle lange 
3 mm nylonsnore, og den bliver fodet for oven; di
rekte med 75 ohm coax.

Antennen hænger ret lavt målt i bølgelængder; 
men den er alle andre tidligere antenner klart over
legen under næsten alle forhold. Den giver i hoved
retningen et godt gain over en dipol, og den er

vældig god som modtagerantenne, idet den p.g.a. 
sin retningsvirkning dæmper meget EU QRM. På 
et par timer kan jeg ændre retning for antennen," 
og den beamer skiftevis mod Nord- og Sydamerika.

Lynbeskyttelse
Stålmasten er via 30 mm2 kobber forbundet til 

en ca. 0,5 m2 svær jernplade, som er nedgravet i 
ca. 1 meters dybde, og desuden fortsætter Cu- 
wiren i ca. 40 cm dybde til jordledningen fra statio
nen. hvilket bevirker, at stålmast og sender-modta
ger stel hele tiden har samme potentiale.

Stålmasten burde jordforbindes med mindst 50 
mm2 Cu; men ellers skulle systemet give en effek
tiv beskyttelse mod lynnedslag i senderen, hvis an
tennekablet afmonteres under tordenvejr. Samtidig 
vil den høje stålmast sikkert virke som en effektiv 
lynafleder for huset, det har jeg i hvert fald forkla
ret XYL.

Rotor
De drejelige quads drejes af en »home made« ro

tor, som består af en 0.75 HK 3-faset motor, der 
trækker et snekkedrev, som låser fra antennesiden. 
Efter snekkedrevet sidder to kraftige tandhjul, så
ledes at omdrejningstiden bliver ca. 20 sek., hvilket 
er temmelig hurtigt; men det kører udmærket. Ro
toren er meget stærk, den kan præstere et drej
ningsmoment på ca. 180 kpm (15.000 inch • Ibs). 
En »Ham M« kan til sammenligning præstere et 
drejningsmoment på 11,4 kpm. Antennen drejer 
ubesværet i storm og den bliver stående i den øn
skede stilling.

Der er ingen indikator på rotoren, jeg klarer mig 
med optisk sigt; når det er mørkt ved hjælp af en
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Fig. 12. Ophejsning af den færdige antenne. Man er spændt på om rebene nu også holder.
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Fig. 13. En af de to vinder, som blev benyttet til ophejsningen.

projektør i toppen af masten. Men det er meningen 
at anvende to selsynmotorer som indikator.

Resultater
Det er meningen senere at sammenligne de op

nåede resultater med nogle udbredelsesteorier.

Diameter Med hjerte Uden hjerte
i mm
2.0 50 125
2.5 90 150
3.0 140 180
4.0 230 275
5.0 360 410

Tabel I. Brudstyrke i kp for flettet nylonsnor fra Randers Reb.

Rettelser til frekvenstælleren, OZ maj 1974

På fig. 4, side 159, mangler betegnelsen L: på 
spolen i drain på T1.

På komponentplaceringstegningen på side 159 er 
der fejlagtigt anført, at elektrolytkondensatoren 
over og under IC1 er på 1 nF, den skal være på 
1 μF.

Spoledata for frekvensnormalmodtageren side 
159, fig. 4, er følgende:

L1, L2 og L3 har 120 vindinger, F 2 jern, 
resonansfrekvens 245 kHz.

L4 har 10 vindinger, F 10 jern, resonansfrekvens
8.085 MHz.

L5 har 20 vindinger, F 10 jern, resonansfrekvens
8.085 MHz.

L5's link har 4 vindinger.
L1, L2 og L3 er viklet med litzetråd, resten med 

0,7 mm laktråd.
Alle spoier er viklet i Neosid-dåser.

OZ5WK
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Test af Belcom Liner 2, 2 m SSB transceiver
Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge

Denne 2 m SSB transceiver er stillet til rådighed af mike, powerledning, mobilbøjle og MOMS), 2875,-
forhandleren: OZ1RH, P. Preben-Hansen, Marievej kr. Transceiveren er lagervare.
21, 2740 Skovlunde. Tlf. (01) 94 99 32. Pris: (incl.

Data for modtageren
1. Frekvensområde:

145,250-145,490 MHz, muligheder for ændringer 
indenfor 2 m, se tekst.

2. Modulation: USB samt CW.
3. Følsomhed: ca. 0,4 μV for 10 dB SN/N, (0,8 μV 

EMK). Squelch-tærskel: 0,25 μV. Nedlukket 
squelch: 110 μV,

4. Båndbredde: 2,4 kHz ved 6 dB, 4,2 kHz ved 60 
dB.

5. Spuriousdæmpning: MF-gennemslag - 70 dB 
(28,5 MHz). Spejlfrekvensdæmpning 114 dB 
(88,235 MHz). Ved fo = 145,40 MHz. Spurious
dæmpning i området 100-200 MHz fremgår af 
tabel I.

6. Intermodulationsdæmpning: Bedre end 41 dB. 
(Efter 3-signalmetoden, spacing 100 kHz, fo = 
145,250 MHz).

7. AGC-karakteristik: LF-output flader ud ved ca.
15 μV, herfra til 350 mV er LF-output ændring ca. 
5 dB. HF-ændringen svarer til ca. 87 dB.

8. Frekvensstabilitet: Det første kvarter, 28
Hz/time, herefter lidt bedre! (For konstant input
spænding og temperatur).

206

9. Specielle data: a. Indstillingsnøgagtighed: Bedre 
end 1,5 kHz. På frekvenser delelige med 10, 
bedre end 200 Hz. b. Indbygget højttaler, samt 
RIT som kan variere modtagerfrekvensen + 1,8 
og -R 2,6 kHz. c. Tilslutningsmuligheder: Udven
dig højttaler, (mere end 4 Ω). Indbygget noise
blanker.

Data for senderen
1. Frekvensområde: Som modtager.
2. Modulationsmåder: USB (og CW, se tekst).
3. Input/output: Et input til hele spillen på ca. 25 W

gav et output på 8 W ved maks. fløjt. Output i
teststilling (væltet balanceret modulator) var ca. 
6 W. Henholdsvis 5,5 og 6,3 W på laveste og 
højeste frekvens. Forsyningsspænding 13 V, ca. 
2 A. 

4. Bærebølgedæmpning: > 60 dB. Sidebånds
dæmpning (1 kHz): > 75 dB.

5. Frekvensstabilitet: Som modtager.
6. Outputimpedans: 50 ohm.
7. Specielle data: Indbygget PWR-meter, kalibre

ring se tekst. Nødvendig forsyningsspænding: 
11-16 V, 2 A skala opbygget over kanaler med 10
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kHz spring + VXO, der kan variere disse kanaler 
ca. ± 6 kHz, muliggør anvendelse til mobilbrug. 
Nærmere ang. ændringsmuligheder mv. for 
skala, se tekst.

Ovenstående data, som jeg har målt på spillen, 
bliver behandlet senere. Nemlig efter gennemgangen 
af virkemåden, som måske kan være meget rar at 
kende til. når man skal gå lidt mere i dybden i de 
forskellige data.

Modtageren
Er en dobbeltsuper med første MF på ca. 28 MHz, 

og anden på 7,8 MHz.

Senderen
Består af en filterexciter på 7,8 MHz, en blander til 

ca. 28 MHz, som så tilsidst blandes op til antenne
frekvensen (145 MHz).

Blokdiagrammet
For ikke at skulle i gang med en alt for udvandet 

forklaring om blokdiagrammet har jeg fikset lidt op 
på dette i fig. 1, så det blot skulle være at følge pilene. 
En pil for modtageren, og to for senderen.

Specielle ting ved blokdiagrammet 
Noise blanker

Efter anden RX-mixer TR 15 føres 7,8 MHz- 
signalet gennem 2 dioder, disse leder normalt, v.h.a. 
en positiv styrespænding fra noise blanker. Kommer 
der nu en støjpuls, ensrettes denne i noise blanker 
(TR 16), og styrespændingen til de 2 dioder lukker 
disse, indtil støjpulsen er væk.

Squelch
Squelchen i denne spille føler på AGC'en. Fabrik

ken opgiver, at squelchen er beregnet til, hvis man 
skal stå stand-by i længere tid, og ikke vil høre på 
baggrundssuset imens. Når så først en station kom
mer ind, bør man skrue squelchen væk, og køre med 
stationen på normal vis. Dette virker udmærket.

F rek venskonvertionen
Hvis man vil vide hvilke krystaller der bliver brugt 

hvor, skal man blot slå op i manualen, hvor der er et 
udmærket skema, som er lige til at gå ind i.

Eksempel herfra: Hvordan danner vi en antenne
frekvens på 145,250 MHz?

», OSC TR 26 7,7985 MHz
2. ose TR 29- 8,8965 MHz 

+ 3. ose TR 28 - 11,8050 MHz 
= »syntese-frekvens« efter TR 30 20,7015 MHz

28,500 MHz
+ 4. ose TR 32 (38,9166 MHz • 3) = 116,7498 MHz 
= ant frekvens 145,2498 MHz

De sidste 200 Hz er blot et spørgsmål om at »nul
stille« VXO’en, så passer pengene.

Lidt om de målte modtagerdata
Ad punkt 1. Frekvensområde: Hele 250 kHz om

rådet kan flyttes ved at ændre 4. oscillators frekvens.
Hvis man ønsker 4 »kanaler« flyttet til et andet 50 

kHz område (4 gange 10 kHz + 5 kHz i hver side), 
skal man blot ændre et af x-tallerne i 3. ose, hvilket 
også er beskrevet i manualen.

Vil man udvide til flere 250 kHz områder, skulle 
der være en mulighed for at tilføje en omskifter på 
bagpladen, da 4. ose sidder lige ved denne. Nu er der 
jo ikke SSB og CW i hele 2 m-området, så mon ikke 
250 kHz skulle kunne gøre det?

Ad punkt 3. Følsomhed: Fabrikken lover 0,3 μV 
for 10 dB SN/N, det skal da også nok passe. De 0,4 
/xV jeg målte, var på en af yderfrekvenserne. HF- 
trinnet og første blander er i øvrigt med dobbelt-gate 
mos-fet.

Ad punkt 4. Båndbredde: Shape factor 6:60 dB på 
1,75, her er ikke noget at komme efter.

Ad punkt 7. AGC-karakteristik: I begyndelsen 
troede jeg, den var gruelig gal med AGC'en. for 
signalerne skulle op over S-9, før jeg kunne høre 
nogen virkning af denne. Det viste sig ved må
lingerne, at S-9 svarede til 7 μV, så er der jo ikke 
noget at sige til det. Heldigvis kan S-meter følsom
heden justeres.

Her må jeg hellere skynde mig lidt at indskyde, at 
jeg ikke til dato har målt mere end ét S-meter. der 
holdt ca. 6 dB pr. S-grad, og det var på en hjemme
bygget RX. Ikke for at »rakke ned« på Belcom Line
ren, men for at benytte lejligheden til at slå en pind 
igennem alle de fine dB-målinger, jeg har hørt mange 
lave med deres S-meter. Hvis ikke fabrikken ud
trykkelig opgiver hvor meget S-meteret er kalibreret 
til, er det et Signalstyrkemeter, hvor kun én ting er 
nogenlunde sikkert, nemlig at mere signal giver mere 
viserudslag.

Nå, - tilbage til Belcommen:
Den dynamiske virkning af AGC'en er en anden 

sag; jeg har fået flere mindre chock ved stationen, 
når en kraftig station har efterfulgt en svag. Jeg har 
en idé om at det kan skyldes, at det er så fantastisk 
små signaler der skal til før de kan læses på 2 m. 
båndet, hvor det er en let sag at finde en frekvens 
uden QRM. (Dermed ikke sagt, at der ikke kan være 
nogen QRM der hvor man gerne ville køre. men det 
er jo en helt anden sag).

En sidste årsag kan jo være spillens enorme LF- 
udgangseffekt på over 4 watt, LF er der i hvert fald 
nok af. Nå, - til gengæld er AGC'en så i praksis, 
umulig at overstyre.

Lidt om de målte senderdata:
Ad punkt 2. Modulationsmåder: Det er egentlig
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Blokdiagram over Belcom Liner 2. Én pil markerer signalvejen i 
modtageren, mens 2 pile viser senderens signalvej. Tallene rundt 
omkring er omtrentlige frekvenser i MHz.
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lidt snyd at sige, at spillen kan kore CW, den er ikke 
beregnet til det, men jeg har kort CW med stationen, 
og fået T-9 rapporter - uden at gøre andet end at 
skubbe »TEST« knappen ind og nøgle PTT.

Ad punkt 3. Input/output: Fabrikkens opgivne 10 
W gælder ved 13.8 V, at jeg har målt mindre skyldes 
nok, at jeg kun brugte 13 V.

Ad punkt 4. Bærebølge - og sidebåndsdæmpning: 
Krystalfilterets flankestejlhed har vel nok en stor del 
af skylden for begge disse tal, men det ændrer jo ikke 
noget på. at tallene er meget fine. Noget der vidner 
om. at man har bestræbt sig på at lave noget godt 
kram.

Ad punkt 7. Specielle data: a. PWR-meter: Man 
skal nok være lidt forsigtig med at lægge for meget i 
dette meters visning, det viser for det første kun det 
samme, så længe spillen er belastet med samme im
pedans. For det andet var meteret på testeksempla
ret noget optimistisk ved 50 ohm belastning, hvor det 
viste ca. 33% for meget. Det kan justeres, men det 
primære i dette meters funktion er vel at se, om alt 
virker, som det plejer. Til det formål er meteret jo 
UFB.

b. Skala: »Kanalerne« er nummereret sådan, at 
»kanal« 26 er 145,260 MHz, - 27 er 145,270 MHz 
o.s.v. Herimellem har vi så VXO’en, som er kalibre
ret med 2 kHz-punkter til de ± 6 kHz. Det er muligt 
at dreje knappen ud over disse punkter og opnå + 9 
og - 15 kHz, men her er skalaen meget ulineær, så 
hvis man vil kende sin frekvens nogenlunde, må man 
skifte »kanal«, og få VXO-knappen indenfor sit ka
librerede område.

Nu er der jo fremkommet en ny båndplan. hvor
efter SSB skal ned i den lave ende af båndet. Dette 
skulle ikke være noget problem, da man jo kan flytte 
hele området ved at skifte ét x-tal. Selve skalaen 
skulle der også være mulighed for at opdrive, da. i 
hvert fald nogle. Belcom linere er født med frekven
sområdet 144.100 til 144,340 MHz, med deraf føl
gende skala fra »kanal« 10 til 34 (OZ1RH er i færd 
med at skaffe sådanne hjem. så fremtidigt leverede 
stationer skulle blive med sidst nævnte område).

Subjektive data
Lidt mere løst om Belcom-sagen.

Finish
Jeg kunne nøjes med at skrive UFB, men det ville 

nok være for letkøbt. Mekanisk er det en meget solid 
kasse med vinkeljernsforstærkning, og indeni er 
VHF-delene opbygget i små moduler, mens alt under 
28 MHz sidder på ét stort print.

Den side af sagen virker gennemført. Se i øvrigt 
billederne.

Manualen
Et værk, på »nydansk« kaldet OWNER’S GU

IDE.
Kun én ting virkede lidt afskrækkende på mig; 

nemlig en side med overskriften Trouble shooting 
(fejlfinding). Foruden et skema over symptomer ved 
ukorrekt tilslutning af PWR, ANT og MIKE samt 
lukket squelch-kontrol er der lidt tekst, der lader 
forstå, at er det ikke en af disse ting der er galt, må 
man til forhandleren.

Dette kan man selvfølgelig bare se stort på, men 
lige da jeg læste det, kom jeg til at tænke på en 
brugsvejledning for noget underholdningselektronik 
(Radio. TV, båndoptager, walkie talkie mm).

Forpladen
Se billedet. Trykknapperne til venstre er henholds

vis: on/off, noise blanker og test stilling. I midten 
har vi føromtalte »kanalvælger«, der sammen med 
den øverste venstre af de fire knapper til højre 
(VXO), virker som skala. RIT'en sidder nedenunder 
og har »off«-stilling i den ene ende.

Yderst til højre sidder squelch- og LF- 
kontrollerne. altså absolut ikke flere kontroller end 
nødvendigt - dejlig let betjening.

Sende/modtage-omskiftning
Antenneskiftet er fuldelektronisk, men spæn

dingerne bliver skiftet v.h.a. et relæ, som så igen 
bliver aktiveret af PTT-knappen på mikrofonen. 
VOX er der altså ikke noget af, men det er jo heller 
ingen nødvendighed. Jeg savnede det i hvert fald 
ikke.

TVI/BCI
Ja, - det er vel snart ved at være en dårlig vittig

hed, at jeg ikke konstaterer noget TVI/BCI. mulig
heden foreligger jo altid, når man sender noget ud i 
luften, enten det så er 1 kW. eller lq. W fra en lokal
oscillator.

Dét. det egentlig drejer sig om her. må være uøn
skede udstrålinger fra senderen. Da jeg ikke er i 
stand til at måle disse, kan jeg kun konstatere, at der 
sidder lige så mange filtre i udgangen af denne spille, 
som på andre transistor-VHF-sendere.

ON THE AIR
Alle der har prøvet det, ved hvor meget mere 

effektivt SSB er på 2 m. Med disse 10 W, og en halo 
ant. (vandret rundstråler), var jeg i stand til at snakke 
med Jylland meget tit fra min tidligere QTH i Balle
rup.

På forespørgsel om det udsendtes kvalitet, fik jeg 
kun positive svar, alt lød som det skulle.
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Konklusion
Her foreligger en nem måde at blive QRV på 2 m 

SSB på. Spillens størrelse (ca. 17 cm bred), gør den 
også velegnet til field day. eller ferie QTH. samt 
selvfølgelig mobilbrug.

Det eneste, jeg egentlig har hæftet mig ved, er 
AGC'ens dynamiske virkning, men det skulle nu 
ikke afholde mig fra at kobe spillen.

Til slut vil jeg så citere (og medgå) slutningen af en 
anmeldelse af Belcom lineren i 6 m-udgave (kaldet 
SB 50) i 73 Magazine (USA).

WAØABI slutter: Does it sound as if 1 like the SB 
50? It should. because I do.

Frit oversat: (Lyder det som om jeg kan lide Bel
com lineren? Det skal det, for det gør jeg).

Spuriousdtempninger i Belcom Lineren i områdel 100- til 200 MHz 
Dampninger på over 80 dB er ikke medtaget. Fo = 145.400 MHz.

Frekvens Dæmpning
(MHz) (dB)
144.122 72
144,763 76
145,226 65
145,328 63
145,474 57
145,610 74
145,851 68
145,892 73
146,077 64
146,117 74
147,725 67
150.651 69

Dæmpeled med 
PIN-dioder

I Miniwatt Bulletin for oktober 73 har vi fundet 
denne udgave af et pi-dæmpeled (fig. 2). Til mange 
anvendelser er det af betydning, at et variabelt 
dæmpeled har konstant impedans ved varierende 
dæmpning. Det kan opnås på den viste måde, hvor 
strømmen i seriedioden bliver større, samtidig med 
at strømmen i de to shuntdioder Di og D3 for
mindskes, når spændingen på BC238’s basis bliver 
mere positiv. Ved nedregulering af spændingen fal
der strømmen i D2 til nogle få mikroampere, 
hvorved HF-modstanden stiger til flere kiloohm. 
Modstandsnetværket afpasses, så shuntdioderne 
her trækker fuld strøm (ca. 10 mA). hvorved mod
standen falder til nogle få ohm, se fig. 1.

PIN-dioden har den egenskab, at den for signa
ler over en vis grænsefrekvens optræder som en 
ohmsk modstand. Det viste dæmpeled er beregnet 
til AGC-regulering af modtagere, der skal kunne 
tåle store indgangssignaler uden at lave kryds- og 
intermodulation. Det er velegnet til indsætning i 
VHF- eller UHF-modtagerens 50 ohms antenneled
ning, men da ensretning indtræder gradvis, er det 
anvendeligt på HF-båndene også.

aq

Fig. 1. Dynamisk modstand som 
funktion af diodestrømmen i 
lederetningen.

Fig. 2. Dæmpningsled, opbygget af PIN-dioder, som del af AGC 
kredsløbet i tuner indgang.
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En QRP transceiver
Af OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmusen, Krokusvej 10, 2970 Hørsholm

I løbet af de sidste 5-6 år er der dukket en række 
artikler op om små QRP-stationer. Særlig den ame
rikanske litteratur har været præget af beskrivelser 
af sendere i 0.5-5 watts klassen.

Der er sikkert mange grunde til, at interessen for 
QRP-stationerne er blusset op. Når man først har 
rundet de 200 lande til DXCC med de sædvanlige 
200-500 watt, så er det ved at være klart, at de næ
ste hundrede lande kan nås, blot man er tilstrække
ligt udholdende. Der er ingen tekniske problemer. 
Med 1 watt eller mindre begynder det igen at blive 
sværere at få QSO hver gang man kalder.

En anden grund til interessen for QRP ligger 
utvivlsomt i det forhold, at halvlederteknikken nu 
er så fremskreden, at man kan bygge en komplet 
CW-transceiver i en cigarkasse, og endelig er der 
et forhold, som jeg selv langsomt har indset; en 
QRP-transceiver er så tilpas simpel, at projektet 
har en rimelig chance for at blive færdigt - før eller 
senere.

Denne artikel har to formål, dels at beskrive en 
CW-transceiver, som jeg i 1½ års tid har rodet 
med, dels at omtale nogle tekniske problemer i 
forbindelse med konstruktionen, som opstod, og 
som jeg mener at have løst.

T ransceiver-princippet
Princippet i denne transceiver er det samme, 

som anvendes i de populære CW-transceivere HW 
7 og PM 2.

Senderen består af en oscillator, efterfulgt af en 
buffer/dobler-kæde og afsluttet med et PA-trin.

Modtageren er baseret på synkrodyn-princippet, 
d.v.s. en super, der blander direkte til LF (se 
6NF’s artikel OZ nr. 9. 1968).

Fig . l

Hele modtagerens forstærkning ligger i LF-for- 
stærkeren, der så til gengæld har 100-120 dB for
stærkning.

Det klares med et par integrerede kredse!
Det er denne modtagertype. der er det teknisk 

elegante i konstruktionen.
Her ud over findes der i transceiveren en række 

»uden-om«-kredsløb, som nøglesystem, antenne
relæ og medhør.

Selvfølgeligt får man intet gratis, den simple 
modtager har ingen »single-signal« facilitet. Man 
hører stationerne på begge sider af nulstød. Al 
selektivitet ligger i LF-forstærkeren, og derfor kan 
det knibe med at få et meget skarpt band-pass (se 
dog W1CER. QST jan. 1974). Til gengæld kan 
man med passende brug af modkobling få en LF- 
karakteristik, der langt overgår de fleste kommer
cielle modtagere, jeg har prøvet.

Videre er der følsomheden. Modtageren indehol
der kun én produktdetektor plus LF, modtageren 
er ikke højfølsom, men dog så følsom, at man lige 
kan ane antennestøjen, når antennen sættes på.

Nu er spørgsmålet om tilstrækkelig følsomhed 
lidt vanskeligt i relation til en QRP-station, fordi 
man næppe nogensinde kan få forbindelse med de 
meget svage stationer. Men jeg har f.eks. ikke haft 
noget problem med at høre VK og ZL på 14 MHz.

Endelig er der krydsmodulationen. Modtageren 
er ikke meget andet end en stor LF-forstærker på 
godt og ondt. Hvis naboamatøren er meget kraftig, 
opfører modtageren sig som en Hi-Fi-forstærker. 
Kraftige kommercielle stationer kan også overstyre 
detektoren, hvilket man til en vis grad kan løse 
ved ekstra forkredsselektivitet og specielle detek
torkoblinger.

Alt sammen problemer, som er små i sammen
ligning med fornøjelsen ved at kore med QRP- 
transceiveren.

Senderen
Senderen består af oscillator, buffer, dobler og 

PA.
Oscillatoren og buffer-kredsløbet er helt traditio

nelle. Oscillatoren svinger på 7 MHz. Af hensyn 
til frekvensstabiliteten anvendes overalt sølvglim- 
mer-kondensatorer og lufttrimmere. Spolen vikles 
på en toroid-kerne. Stabiliteten er bedre end 500 
Hz både indendørs og anvepdt i fri luft (blot trans
ceiveren står i skygge). Oscillatorkredsløbet er for
synet med et modtager-forstemningskredsløb, der 
giver ca. ± 5 kHz variation. Denne facilitet er tem-
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melig uundværlig, fordi sender og modtager altid 
følges nøjagtigt ad.

Bufferens buffervirkning er ikke imponerende 
på grund af transistorens indre kapacitet, men 
trinnet tilvejebringer den lave udgangsimpedans, 
der er nødvendig for at styre dobleren.

Dobler og PA-trin voldte betydelige problemer og 
hovedbrud, sandsynligvis forårsaget af parametrisk 
oscillation.

Det anbefales at læse 7AQ's artikel i OZ nr. 9
1966 og WlCER’s artikel i QST nr. 11-1971 flere 
gange.

Doblertrinet forspændes svagt i lederetningen for 
at øge output, der er ca. 50 mW.

Mellem emitter og jord sidder en 3 ohm mod
stand, som tjener til at give lidt modkobling og 
dermed stabilisere trinnet. I såvel basis- som kol
lektortilledningerne er indskudt en ferritperle for at 
modvirke UHF-parasitter.

Det viste sig vigtigt at holde indgangsimpedansen 
i doblertrinnet lav for at undgå parametrisk oscil
lation og samtidig opnå en rimelig virkningsgrad.

Udgangstrinnet var uden sammenligning det van
skeligste trin at få til at virke. Problemet var dels 
de flere gange omtalte parametriske oscillationer, 
dels vanskeligheder med at få en fornuftig tilpasning 
mellem udgangstrinnet og antennen.

De parametriske oscillationer blev først fjernet, 
da der blev anbragt en 150 pF kondensator direkte 
fra kollektor til stel på udgangstransistoren.

Derfindes flere egnede transistorerf.eks. 2N3553. 
2N3866 og 2N4427, som alle fungerer udmærket.

HF-droslen er på ca. 40 μH viklet på en toroid
kerne. Droslen skal have lav DC-modstand.

Det er min erfaring, at udgangskredsen bør have 
et lavt belastet Q på ca. 3-5 for at begrænse ten
densen til parametrisk oscillation. Beregningen af 
kredsen sker lettest ved at opfatte den som to L-led 
ryg-mod-ryg, som vist på figur 4.

C - CA + C b

Fig. 4. Princippet i beregning af udgangskredsen.

Man kan ved beregningen se bort fra indflydelsen 
fra Cpar.

Da Cpar har en impedans på arbejdsfrekvensen,

der er af samme størrelsesorden som udgangsim
pedansen, må virkningen af denne kondensator 
korrigeres i L4. Da spolerne er viklet på toroid-ker
ner, kan selvinduktionen kun varieres ved at vikle 
vindinger af og på. Det er derfor lettere at vikle 
spolen en smule for lille og derefter vikle en lille 
spole på en af tilledningerne, som kan forsynes 
med en justerbar jern/ferrit-kerne.

Med ca. 50 mW styring kan udgangstrinnet udsty
res til ca. 1 watt input og ca. 0.8 watt output.

Nøglingen af senderen sker i doblerens og ud
gangstrinnets kollektorspænding, transistoren AC 
153 anvendes som nøgletransistor. Dioden Di sør
ger for. at de to kredsløb er uafhængige af hinan
den. hvilket er nødvendigt for at få en pæn tegn
form. med rund for- og bagkant.

Antennen skiftes med et Siemens minirelæ, som 
knap nok er hurtigt nok til at skifte, inden senderen 
starter. Et reedrelæ ville utvivlsomt være det rig
tige til den helt ideelle break-in.

Modtageren
Indgangskredsen i modtageren består af et dob

belt band-pass-filter, som er nødvendigt for at eli
minere krydsmodulation fra 15 MHz-radiofonistatio- 
ner.

Detektoren er en MOSFET RCA 40673 i et tra
ditionelt kredsløb.

Oscillator-injektionen tages fra en dobler. Op
rindelig kørte modtageren uden denne dobler, men 
dels var der for megen støj fra oscillatoren, og dels 
var injektionen for lav, hvilket gav anledning til 
krydsmodulation. Med en peak-værdi på 1-2 volt 
kører produktdetektoren fortræffeligt, og med til
syneladende størst følsomhed.

Detektoren efterfølges af to integrerede LF- 
forstærkere.

Den første er en RCA CA3055, hvor to af de tre 
40 dB-forstærkere anvendes.

Modtagerens frekvensgang bestemmes primært af 
modkoblingen af det forste trin. Afskæringsfrekven
sen er ca. 200 Hz og ved 5 kHz er forstærkningen 
mere end 60 dB nede. Det er en CW modtager! SSB 
kan dog læses.

De to forste LF-trin blokeres ved sending. Nøgle
transistoren BF 115 sørger for korrekt timing og 
varighed. Størrelsen af kondensatoren i tidskonstan
ten kan varieres under hensyn til individuelle øn
sker. Jeg har dog haft vanskeligt ved at undgå med
hørsklik ved hurtigt break-in.

Udgangsforstærkeren er en LM 380 fra National 
Semiconductors, der kan give et par watt LF ud.

Denne forstærker er primært valgt, for at mod
tageren skal kunne trække en højttaler.

På grund af akustisk tilbagekobling er der dog en 
grænse for, hvor megen glæde man kan have af den 
store LF-effekt. Den akustiske tilbagekobling hid
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rører fra mikrofoni i detektorens indgangskreds 
(ikke fra oscillatoren). Det er ikke generende; men 
jeg har heller ikke kunnet finde nogen måde at und
gå det.

Afstemningen af indgangskredsene er temmelig 
kritisk. Jeg vil anbefale at anvende lufttrimmere, 
idet de fleste keramiske trimmere er for ustabile og 
støjende.

For at begrænse mikrofonien skal spolerne i 
udgangskredsen vikles omhyggeligt, således at ker
nen ikke kan bevæge sig i spolen.

For at undgå motor-boating og brum er det nød
vendigt at anvende en effektiv afkobling af forsy
ningsspændingen.

Denne afkobling tjener endvidere til at forhindre 
LF-tilbagekobling og dermed selvsving.

Det er vigtigt at udføre opbygningen af LF-for- 
stærkeren omhyggeligt, hvis selvsving skal undgås. 
Forstærkningen er af størrelsesordenen 100-110 dB, 
så der skal ikke så meget til, før det går galt. 
De anvendte IC’s har en ret høj øvre grænsefre
kvens, hvorfor det er nødvendigt at have 1-10 nF 
afkoblinger i indgangene for at undgå støj fra 
parasitter i området 50-100 kHz.

For at lette sendingen er transceiveren forsynet 
med en lille sidetone-oscillator. der svinger omkring 
500 Hz.

Opbygning
Denne konstruktion egner sig fortræffeligt til op

bygning på trykte kredsløb; men desværre egner 
jeg mig ikke til at lave dem.

1 stedet har jeg opbygget transceiveren af en 
række små moduler, der er baseret pa dobbeltsidet 
glasfiber-printplade.

Kobberbelægningen anvendes som jord, mens 
alle »varme« forbindelser føres mellem isolerede 
loddespyd.

Proceduren er meget simpel og egner sig fortrin
ligt til eksperimenter, fordi man let kan fjerne og 
udskifte komponenter. Fremgangsmåden er stort 
set følgende:

Først bestemmes den omtrentlige komponent
placering, specielt alle varme forbindelser og lod- 
depunkter. Dernæst mærkes pladen op, og der bo
res huller så store (små), at loddespyddet netop kan 
presses ned. Inden spydene placeres, bores kobber
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belægningen væk omkring hullet på begge sider af 
printet.

Når alle spyd er anbragt, får de en klat araldit 
på begge sider, og »printet« bages ved 125° i 10 
minutter, til limen er tor.

Herefter kan monteringen begynde.
I HF-kredsløbene er det hensigtsmæssigt at bore 

nogle ekstra huller gennem printpladen således, at 
kobberbelægningerne kan forbindes til hinanden 
flere steder. Herved undgås »svævende« stel.

Fremgangsmåden er hurtig og dejlig renlig, og så 
slipper man for at skulle gennemtænke hele kreds
løbet i detailler, inden monteringen kan begynde.

Jeg vil anbefale, at man benytter dobbeltsidet 
glasfiber-printplade alle steder, dels er det let at 
arbejde med, og dels skærmer det effektivt.

Om opbygningen gælder i øvrigt de sædvanlige 
regler for alt HF-udstyr, at de varme ledninger skal 
placeres, så de kobler mindst muligt til hinanden, 
og at jordledninger skal være så korte som muligt.

Lad være med at lave transceiveren for lille. Dels 
får man en masse afskærmningsproblemer, dels bli
ver knapperne og skalaen så små. Endelig bliver 
konstruktionen så let. at den har svært ved at stå 
fast på et bord og falder på gulvet, hvis man rejser 
sig uden at tage hovedtelefonerne af!

Justering
Ved afprøvning af transceiveren er det lettest at 
starte med at få oscillatoren indstillet. Den skal 
dække området ca. 7,000-7,100 MHz.

Med et rørvoltmeter kan eventuelt kontrolleres, 
at HF-spændingerne nogenlunde svarer til de vær
dier, der er anført på diagrammet.

Herefter kobles modtageren til. Der skal være kraf
tig brummen, når man sætter en finger på de for
skellige LF-indgange.

Videre indstilles modtager dobleren. Det sker 
lettest ved at lytte på 14 MHz på en anden mod
tager og trimme til maximalt signal. Check at der 
ikke er trimmet til 21 eller 28 MHz. På grund af de 
små kredsløbskapaciteter er det vanskeligt at an
vende en HF-sonde uden at detune kredsen.

Endelig skal indgangskredsene indstilles. Start 
med at koble det første båndfilter ud. Brug dernæst 
et gitterdykmeter eller en sender som signalkilde 
og indstil til maximalstyrke omkring 14.050 kHz. 
Begge kondensatorer i båndfilteret skal have en 
skarp indstilling, i modsat fald er kredsene sand
synligvis koblet for hårdt, og koblingen må mind
skes.

Det første båndfilter kobles ind og proceduren 
gentages.

Herefter kan man begynde at opsøge stationer. 
Jeg plejer at tune efter de fjernskrivere, der ligger 
under 14 MHz først, indtil de er på maximal styrke.

dernæst finder jeg en fjernskriver i CW-båndet og 
tuner modtageren på den i stedet.

Proceduren skal sikkert gentages mange gange. 
Modtagerens oscillator-dobler skal også justeres, 
indtil maximal signalstyrke opnås.

Næste trin er justering af senderen. Først nøgles 
kun dobleren. Der indskydes et mA-meter i kollek- 
toren. og kollektorkredsen indstilles til dyk (ca. 
20 mA), evt. måles HF-spændingen på kollektoren 
i stedet. Check igen med en modtager, at dobleren 
faktisk kører på 14 MHz. Kollektorkredsen skal 
kunne drejes gennem resonans, uden at der sker 
bratte ændringer i kollektorstrøm eller HF-spæn- 
ding. Lyttes lidt forstemt til signalet på en modta
ger, skal tonen være ren uden klik eller hvæsen, 
når kredsen drejes gennem resonans eller trinnet 
nøgles. I modsat fald er trinet ustabilt.

Udgangstrinet afprøves på samme måde. Husk at 
anbringe en 70 ohm modstand (eller 50 ohm. af
hængigt af den normale feender-impedans) over ud
gangen. Udgangstrinnet virker således, at der vil 
gå maximal kollektorstrøm ved korrekt indstilling. 
Heri ligger en vis sikkerhed mod at brænde ud
gangstransistoren af ved forkert belastning. Trin
net skal kunne styres til ca. 80-90 mA. ved 12 volt.

Udgangstrinnet skal undersøges for ustabilitet 
på samme måde som dobleren. Det kan være en 
ganske tidsrøvende proces, hvis uheldet er ude. 
Læs 7AQ artikel en gang til.

Anvendelse
Transceiveren blev første gang rigtig brugsklar 

for ½ år siden, og den fik sin dåb, da jeg i julen 
kørte OZ7BQ/HB. Det var en meget fascinerende 
oplevelse. Jeg havde troet, at jeg skulle køre en 
masse OZ'ere, men med en QRP-station bliver 
man hurtigt opmærksom på udbredelsesforholde
nes betydning. Danmark lå for tæt på. Til gengæld 
blev det til mange QSO’er med SM3 og 5 og OH 
og selvfølgelig masser af UA’ere.

Hjemmefra har jeg kørt mange W-stationer uden 
besvær, men jeg har endnu VK og ZL tilgode.

1 watt er ikke meget, men det er nok til at dække 
i det mindste 10.000 km med en dipol eller ground 
plane.

Man skal ikke spilde tiden med at kalde CQ, lad 
de andre kalde. Det er langt lettere at få QSO, når 
man svarer, end når man selv kalder CQ.

Start med at svare de kraftigste stationer og find 
ud af, hvad forholdet er mellem den styrke, de hø
res med, og den rapport, du modtager.

Jeg har i øvrigt mange gange oplevet, at min 
rapport er steget både én og to S-grader, når jeg 
fortalte, at jeg kørte med 1 W.

Af og til kræver det lidt mere tålmodighed at lave 
et nyt land, men jeg er hastigt på vej mod et QRP- 
DXCC.
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Nogle afsluttende kommentarer
Den beskrevne transceiver er som anført resulta

tet af en række eksperimenter. Jeg valgte 14 MHz, 
men der er naturligvis intet i vejen for at lave 
transceiveren flerbånds eller til 3,5 eller 7 MHz i 
stedet.

Effekten kan sættes op, og følsomheden kan for
bedres med et HF-trin. Det vil jeg overlade til an
dre at forsøge.

Konstruktionen er i sin natur meget simpel og 
dertil billig, og det kan være fristende at udråbe 
denne transceiver som et velegnet begynder-pro
jekt.

Alligevel tror jeg. at denne konstruktion snarere 
bliver begynderens tredie eller fjerde projekt. Yde
evnen er presset ganske langt, og det er nok svært 
at finde ud af. hvornår grænsen er nået. med min
dre man har provet at lave et par modtagere for.

Men selvfølgelig kan det lade sig gøre.

Spoledata

L1 L2 L3 L4 L5 L6-L9

Selvinduk
tion
μH

2.6 5.0 0.8 1.8 1.2 5.0

Vindings
tal 19 26

10
udtag 5v. 
link 2v.

15 12
26
link Iv.

Parallel 
kap. 
pF ca.

180 25 160 - - 25

Alle spoler er viklet på toroidkerner fra Radio
centralen. Ordrup.
(yderdia. ca. 10 mm)
(hojde ca 3 mm).

Kølepladeberegninger for halvledere
Af OZ3ZU, Viggo K. D. Dahm, Willemoesgade 141, 8200 Århus N

1 det følgende vil der blive beskrevet, hvorledes 
man beregner en køleplade, samt hvorledes man 
kontrollerer om den chassisdel, man har tænkt sig at 
anvende til køleplade, har tilstrækkeligt lille termisk 
modstand til at holde f.eks. transistorens junction 
under den maximalt tilladte temperatur.

Grunden til, at jeg skriver dette, er at jeg alt for 
ofte har erfaret, at folk kritikløst anvender de køle
plader som de tilfældigvis har liggende et eller andet 
sted, eller blot kober en køleprofil, som passer ind i 
den mekaniske konstruktion. Selv om dette ikke 
nødvendigvis fører til at transistoren brænder af, vil 
det meget ofte medføre en ældning af transistoren, og 
dette medfører at transistoren hurtigere bliver de
fekt, end den ellers ville være blevet. Det korte af det 
länge må altså være, at det godt kan betale sig at ofre 
de 10 min. det tager at beregne den korrekte køle
plade til den opstilling man har konstrueret.

Grunden til, at man skal anvende køleplader, er, at 
transistorens »hjerte«, junction, absolut ikke må 
overstige en max. temperatur, Tjmax, som fabrikaten 
opgiver. Denne Tj er bestemt af den effekt, som 
afsættes i kollektoren på transistoren. Det vil sige, at 
afsætter vi megen effekt i transistoren, må vi an
vende en effektiv køleplade, denne behøver nød
vendigvis ikke at have store mekaniske dimensioner,

da det ikke er den mekaniske størrelse, men den 
termiske modstand i materialet, der spiller en rolle. 
Mange mennesker tror fejlagtigt, at når fabrikanten 
opgiver f.eks. en Tj max på 200° C, må mounting- 
base. eller huset på transistoren, godt have en tem
peratur på meget nær ved de 200° C, og det er absolut 
ikke tilfældet, da den maximale temp. på mounting- 
base er bestemt af transistorens egen termiske mod
stand. som fabrikanten også opgiver i sine data over 
den pågældende transistor. Philips opgiver eksem
pelvis denne størrelse under betegnelsen Rth j-mb, 
hvilket betyder den »termiske modstand fra junction 
til mounting base«.

Kender man den effekt, som man afsætter i sin 
transistor, kan man ved opslag i databladet for den 
pågældende transistor finde Tj max, samt Rth j-mb. 
Med disse tre oplysninger kan man ved hjælp af 
ohms lov beregne max. temp. på mounting base. 
Denne udregning forklares nemmest ved at betragte 
transistorens termiske ækvivalentdiagram i fig. 1.

Pe er den afsatte effekt i kollektoren, og kan 
betragtes som en konstantstrømsgenerator.

Rth j-amb kan betragtes som en ren ohmsk mod
stand, der går frajunction til ambient (omgivelsen).

Tj max. samt Tamb kan betragtes som spændingspo
tentialer, og hele opstillingen kan beregnes ud fra
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Fig. 1

samme kriterier, som anvendes ved alm. elektriske 
beregninger.

Ovenstående ækvivalentdiagram gælder kun der 
hvor der ikke er anvendt nogen køleplade, det vil 
altså sige fortrinsvis til beregninger på småsignal 
transistorer. Der hvor man anvender effekttransisto
rer. der er monteret på køleplade, bliver ækvivalent
diagrammet udvidet til den der er vist i fig. 2.

Det vil sikkert være formålstjenlig med en kort 
gennemgang af diagrammet.

Rth j-mb er datablads opgivelse for den termiske 
modstand mellemjunction og maunting base. Denne 
størrelse må ikke forvæksles med den anden datab
lads størrelse Rth j-amb, der er modstanden mellem 
junction og den omgivne luft. når der ikke anvendes 
køleplade. De to værdier er ikke ens, for samme 
transistor.

Rth i er isolations-materialets modstand. Den har 
kun betydning der hvor man anvender isolations ski
ver, f.eks. mica-skiver eller bly-skiver.

Rth h er kølepladens termiske modstand, og egent
lig den mest interessante størrelse, idet det er den 
eneste størrelse, som man selv kan ændre.

Tmb er temp. på maunting base, d.v.s. huset af 
transistoren.

Th er kålepladens temp. der hvor transistoren er 
monteret.

Idet vi har vist, at man kan foretage beregninger på 
ækvivalentdiagrammet i fig. 2, ud fra samme krite
rier som ved alm. elektriske beregninger, kan vi nu 
ved hjælp af Ohm’s lov opstille følgende ligning.

idet: Rth j-amb = Rth j-mb + Rth i + Rth h.

Ud fra vores kendskab til det pågældende kreds
løb, og ovenstående formel, kan vi nu bestemme den 
maximale termiske modstand, som vort køleelement 
må besidde. Nu er problemet så blot at omsætte 
denne værdi til en mekanisk størrelse.

Vi har i princippet to muligheder for at køle vores 
transistor, nemlig anvendelse af færdige køleprofi
ler, eller anvendelse af plane køleplader, der som 
oftest er udformet som en del af chassiset. I første 
omgang vil vi beskæftige os med den mest anvendte 
form, nemlig den hvor der anvendes en del af chas
siset som køleelement.

En del af den litteratur der beskæftiger sig med 
køleproblemer, angiver en formel, som jeg ikke kan 
anbefale hvis ønsker en korrekt dimensionering, 
men den er anvendelig til overslagsberegninger. 
Formlen lyder som fælger:
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Hvor F er kølepladens areal i cm2, og q er en 
materialekonstant, der for en plade (mont. vertikal) 
af ca. 2 mm Al eller Cu er af størrelsesordenen 1,5 •
10-3 w/oC

Det gælder helt generelt, at tykkelsen af kølepla
den ikke spiller nogen særlig stor rolle, ligesom en 
areal-forøgelse udover ca. 400 cm2 ikke giver nogen 
forbedring af Rth h.

En langt mere nøjagtig metode til at bestemme den 
termiske modstand i en køleplade er opstillet i ne
denstående empiriske udtryk:

Hvor de indgående størrelser har følgende betyd
ning:

K er varmeledningsevnen 
A= 11000 
B = 25
Cs er en konstant, der tager hensyn til overfladebe
handling.
Cp er en konstant, der tager hensyn til montering
sposition.
F er kølepladens areal i cm2 .

For plane Al-, Cu-, stål-, og messingplader, der er 
mellem 1 og 3 mm tykke giver denne formel værdier 
af Rth h, der stemmer meget godt over ens med prak
tiske målinger.

I nedenstående tabel er Rth h udregnet for disse 
materialer, som funktion af arealet.

Den anden mulighed for at køle en transistor er, 
som tidligere nævnt ved at anvende færdige kølepro
filer. Ved anvendelse af disse, er der kun at sige at 
fabrikanten opgiver den termiske modstand for 
disse, som funktion af længden. Man bestemmer 
altså blot Rth h, og går derefter ind i et datablad og 
finder længden af køleprofilen.

Det bør anføres, at hvis man anvender isolations
skiver, er der for disse opgivet en maximal tempera
tur, som ikke må iverskrides. Derfor bor man altid 
kontrollere denne temperatur, når man har beregnet 
sin køleplade. Dette gøres ud fra formlen som vi 
udledte at figur 2 idet det bør erindres, at temperatu
rer betragtes som spændinger, effekten som en 
strøm, og den termiske modstand som en ren ohmsk 
modstand.

Jeg er nu overbevist om, at alle der har læst denne 
artikel, og handler ud fra denne, aldrig mere ødelæg
ger en transistor, fordi de udsætter den for for meget 
varme.

INFORMATION
Hovedbestyrelsesvalg

Ifølge vedtægternes § 9 skal forslag til formand 
og HB medlemmer indsendes til formanden i anbe
falet brev inden den 20. juli 1974.

Der skal vælges ét HB medlem i hver af de 7 
kredse.

Kredsopdelingen fremgår af § 8. stk. 3.
HB medlemmerne i kredsene 1, 3, 5 og 7 vælges 

for ét år, mens de øvrige HB medlemmer vælges 
for 2 år, jvf. § 9, stk. 1.

Formanden vælges for 1 år.
Sammen med forslaget til formand/HB medlem, 

skal der indsendes en tilkendegivelse fra kandida
ten om, at vedkommende er villig til at modtage 
valg.

Desuden skal der indsendes en stillerliste, idet 
det kræves, at mindst 20 medlemmer anbefaler 
vedkommendes kandidatur.

For HB medlemskandidater skal de 20 stillere 
være fra kandidatens egen kreds.

Et medlem kan kun være stiller for én HB 
kandidat.

Repræsentantskabsvalg
Opstilling af kandidater til repræsentantskabsval

get foregår kun på kredsmedlemsmøderne, jfr. § 19. 
Om afholdelse af kredsmøder, se under de enkelte 
kredse under afdelingsstoffet bagest i dette OZ.

Til underretning skal oplyses, at der ved repræ
sentantskabsvalget, der finder sted senere på året, 
i de respektive kredse vil være at vælge følgende 
antal repræsentantskabsmedlemmer:
Kreds 1 11 RM (1.014 medl.)
Kreds 2 10 RM ( 946 medl.)
Kreds 3 3 RM ( 285 medl.)
Kreds 4 6 RM ( 592 medl.)
Kreds 5 10 RM ( 980 medl.)
Kreds 6 3 RM ( 258 medl.)
Kreds 7 1 RM ( 83 medl.)

OZ9JB, sekretær

Kontingentopkrævningen
Af praktiske årsager vil kontingentopkrævningen 

for alle kvartårsbetalere denne gang, juli kvartal 
1974, blive fremsendt med det sædvanlige beløb, 
hvorimod opkrævningen pr. 15. september 1974 vil 
omfatte et halvt år.

FU
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Ferielukning
Bogholderiet holder lukket på grund af ferie fra 

den 29. juli til den 11. august 1974, begge dage incl.
G. Sigersted

Elektroprisen til OZ7T
Steen Hasselbalch, OZ7T, har fået overrakt 

»Elektroprisen 1974« på 5.000 skattefrie kroner for 
en forbilledlig faglig indsats.

I bedømmelseskomiteens begrundelse nævnes, at 
»Steen Hasselbalch gennem 40 år har ydet en 
fremragende indsats for dansk telekommunikation 
ved på særlig måde at omsætte videnskab til prak
tisk anvendelige konstruktioner« og at han »med 
sin menneskelige og faglige redelighed, sin kom
promisløse og kritiske arbejdsmetode, ved sit eks
empel har præget en stort antal unge kolleger«.

Indenfor amatørradioen er OZ7T kendt fra de 
allerførste tider i den danske amatørradiobevægel
se. Han var med. da EDR blev stiftet og han har 
gennem årene bidraget med et utal af gode og 
konstruktive ideer til amatørradioens gavn.

På dette sted vil vi gerne udtrykke anerkendelse 
af det trufne valg og ønske OZ7T til lykke med 
den fornemme pris. *

75 år
Den 21. juni 1974 fylder en kendt og afholdt 

sønderjysk Old Timer 75 år.
Det er OZ7AG, Andreas, der er æresmedlem i 

både Nordals og Sønderborg afdelinger.
OZ7AG er »Still going strong« - stadig ung og 

frisk, og aktiv på 2 m båndet.
Vi sender dig hermed de bedste ønsker på fød

selsdagen. og alt godt i fremtiden Andreas. Vi 
håber snart at se dig i klubben.

På Nordals og Sønderborg afdelingers vegne.
Karl-Aage, OZ3GY

SOMMERUDSALG

Se annoncen på næstsidste side.

 SILENT KEY

OZ3TB
Thomas Agdrup, Havekrogen 18, Skalborg, er 

efter længere tids sygdom død den 5. maj 1974, 70 
år gammel.

Sin interesse som radioamatør fik OZ3TB først 
i en sen alder, Efter at have mistet synet, blev 
radioen en kær hobby for Thomas, da han på 
grund af sin blindhed ikke havde så stor mulighed 
for aktivitet udenfor hjemmet.

Vi er mange, der vil savne Thomas’ stemme i 
æteren, men størst er savnet hos hans kone, Laura.

Æret været hans minde.
OZ3TS, Tage

Frankrig
Det skal til almindelig oplysning for udenlandsrejsende ama

tører oplyses, at Reseau des Emetteurts Francais (REF) har 
flyttet sit hovedkontor og QSL-tjeneste til: 2 Square Trudaine, 
75009, Paris, France. Telefon nr. 878 14 49.

USA
Ved rejse til USA, hvor licens ønskes under opholdet, 

skal man ca. 4 mdr. forud for rejsen skaffe sig en ansøgnings
formular FCC FORM 610-A, og den fås hos 

Federal Communications Comission,
Safety & Special Radio Services Bureau,
Washington DC 20554 - USA.

Ansøgningen skal være foretaget mindst 3 mdr. før licen
sen ønskes benyttet. Den skal sendes via det danske P&T og 
være ledsaget af vandelsattest fra politiet.

Er man VHF-mand og tænker på at tage sig eget grej med 
til staterne, bør man være klar over, at det er helt andet 
frekvens-område der benyttes i USA.

Man kan forud orientere sig om repeatere og deres frekven
ser ved at skaffe sig brochuren: »1973 Atlas of FM Repeaters 
for the entire World« - den kan formedeis 1,50 US dollar 
rekvireres fra forlaget 73, Inc. Peterborough, New Hamp
shire. 03458 USA.

ITU - maritim konference
The World Administrative Radio Conference for maritim 

telekommunikation er startet i Geneve d. 22. april 1974. 
Dette er en konference, hvor de 146 medlemslande af Inter
national Telecommunication Union vil gennemgå de eksiste
rende maritime radiobestemmelser og forberede udviklingen 
for de næste 10 år.

Det er ikke sandsynligt, at de to amatørbånd, der er delt 
med maritime tjenester: 160 og 80 m vil blive ændrede, men 
det kan ikke tages for givet.

IARU Region l-Division har sendt repræsentanter til confe- 
rencen for nøje at følge denne i relation til amatør-tjenesten.

IARU er vor internationale amatør radio union, og den er 
berettiget til at deltage i konferencen uden økonomiske for
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pligteiser, hvilket er et privilegium givet til et begrænset antal 
organisationer. Det skal bemærkes, at IARU ikke alene er be
rettiget til at være »observatør», men den er også berettiget 
til at fremsende emner til behandling og til at deltage i de 
møder som arrangeres af forskellige komiteer og arbejdsud
valg.

Udover lARU’s eget team vil man kunne finde mange radio
amatører i flere af de nationale delegationer. lARU’s nye præ
sident - at besøge Geneve under konferencen.

England
I England var der pr. 1. jan. 1974 14.930 fuld-licenserede og 

4.328 VHF-licenserede amatører og der udover 254 ATV-licen- 
ser. RSGB har et medlemstal på 16.456, og deres tidsskrift: 
Radio Communication udkommer i ca. 17.500 eksemplarer.

Firac
Den 13. internationale kongres for europæiske jernbane

radioamatører - FIRAC 1974 - afholdes i dagene 24-28. okt. 
1974 i Seeheim Alt-Rantrum på øen Sylt. Der forventes 200 
deltagere fra 14 lande. Fra 21. til 28. okt. vil kongresstationen 
DKØFC være QRV på alle bånd. Regelmæssig sked-tid kl. 08.30 
MEZ på 7,060 MHz.

1974

CW Fone
OZ5MN 434 p OZ5EV 1408 p
OZ3QN 420 p OZ4XP 1280 p
OZ4DX 378 p OZ5JK 1220 p
OZ9OI 372 p OZ5JR 1040 p
OZ7HX 240 p OZ6VG 900 p
OZ70F 203 p OZ5HK 684 p
OZ6XT 192 p OZ7HX 594 p
0Z5HK 140 p OZ6ARC 592 p
OZ7QB 32 p OZ4DZ 464 p
OZ8XO 12 p OZ7QB 228 p

OZ1BI 190 p
»C« OZ6SM (C.Log)
OZ3PI 204 p SM7DUR 392 p
SM7AIO 228 p

SWL
OZ-DR 1429 890 p 
OZ-DR 1704 684 p OZ8KU

All Asian DX contest fone
Såfremt et eller andet ikke spænder ben for rettidig udsen

delse af »OZ«, kommer bladet i den week-end, hvor den asi
atiske fonetest finder sted. Vi henviser til »OZ« for maj, side 
179, hvor reglerne er gengivet.

Venezuela Indenpend. contest
Ifølge contestcalenderen finder denne test sted d. 6. og 7. 

juli 1974 med fone på alle bånd. Der udveksles RS og serie
nummer.

Alle forbindelser med YV-stationer og stationer i resten af 
Amerika tæller i denne contest og hvert land samt call områ
der i YV og W/K tæller som multiplier. Separat log for hvert 
bånd sendes snarest til:

Radio Club Venezolano, P. O. Box 2285, Caracas 101, Vene
zuela- S. America.

R.C.A. 1974 DX contest
På testkalenderen i sidste OZ havde vi ikke fået R.C.A.

DX contesten med, men omtalen af den følger her.
Testen finder sted d. 10. og 11. aug. 1974- altså i samme 

week-end som WAE European DX contest på CW afholdes.
Amatører fra hele verden indbydes til at deltage.

Der er to klasser:
A) Fone - AM - SSB multiband - single operatør.
B) LU stationer fone multiband - single operatør.

Amatører udenfor Argentina skal forsøge at få kontakt med
så mange LU-stationer i så mange LU-distrikter som vel mu
ligt, samt så mange ikke-LU stns. i andre lande, man har mu
lighed for at få forbindelse med.

Ikke LU-stationer skal have mindst 10 LU-stationer i deres 
log. Alle HF bånd fra 3,5 til 28 MHz må benyttes.

Points: Hver LU-station tæller 3 points pr. bånd. Ikke-LU 
stationer tæller 1 point pr. bånd og QSO. Kontakt med eget 
land giver ingen point, men tæller som multiplikator. Kun 1 
QSO med samme station pr. bånd.

Multiplikatorer: Hver LU-provins er multiplikator på alle 
bånd. Ethvert andet land er multiplikator på alle bånd.

For denne contest er LU-multiplikatorerne følgende:
1) LU-A/B/C/D og E B. Aires City og provins
2) LU-F
3) LU-G
4) LU-H
5) LU-I
6) LU-J
7) LU-K
8) LU-L
9) LU-M

10) LU-N
11) LU-O
12) LU-P
13) LU-Q
14) LU-R
15) LU-S
16) LU-T
17) LU-U
18) LU-V
19) LU-W
20) LU-X
21) LU-Y
22) LU-Z

Santa Fé
Chago og Formosa
Cördoba
Misiones
Entre Rios
Tucumån
Corrientes
Mendoza
Santiago del Estero
Salta
San Juan
San Luis
Catamarca
Rioja
Jujuy
La Pampa
Rio Negro
Chubut
Santa Cruz og Tierra del Fuego
Neuque'n
Antarktiske stns.

Femcifret kode med RS/ + QSO nr. startende med 001.
Logs: Skal være poststemplede senest d. 28. sept. 1974 og 

sendes til R.C.A., P. O. Box 97, Buenos Aires- Rep. Argentina. 
De skal vise dato, tid GMT, kontaktet stn. - kode sendt og 
modtaget-bånd-points samt multiplikatorer. Navn og QTH samt 
arbejdsbetingelser(station)-sædvanlige erklæring o.s.v. anfø
res på sammentællingsskema.

Certifikater til den bedst placerede station i hvert deltagende 
land samt specielt certifikat og medalje til bedst placerede 
station i hvert kontinent.

OZ2NU

Der var engang - sådan begynder alle eventyr - 
der fik OSL fra en OZ-station--------------------

en amatør,
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DIPLOM MANAGER

Vedføjelse til reglerne for OZ-CCA
Efter normal praksis ved bulletin-udsendelser i andre lande, 

bliver de rapporterende stationer registrerede i bulletinstatio
nens log og normal rapportudveksling sker mellem denne sta
tion og hver enkelt rapporterende station.

De rapporterende stationer kan ved indkald efter udsendel
sen, udover at rapportere udsendelsens forløb, samtidigt give 
sin rapport til de rapportstationer han har aflyttet, og fra 
hvem han gerne vil have QSL-kort. Også uden denne rapport
udveksling vil QSL-kort, der er forsynede med bulletinens nr., 
være at godkendt til OZ-CCA.

Ovennævnte vedføjelse gælder således kun for de rapporte
rende stationer, man kan ikke nøjes med at sidde »og lytte 
med« - og så sende kort ud til de stationer, man har hørt man 
skal have været inde og afgivet rapport til bulletinstationen. 
Det henstilles i øvrigt til alle at få anført amtskommunens nr. 
på deres QSL-kort, det vil ikke mindst være til gavn for uden
landske ansøgere om OZ-CCA.

Sicilien IT 9 Ustica IE 9
Pantelleria IH 9 Pelegic Islands IG 9
Egadi Isl. IF 9 Asinara Isl. IA 5
Sardegna ISØ S. Pietro IM 0
S. Antioco IMØ Tuscan Archip IA 5
Tremiti Isl. IL 7 Napoletan Archip IC 8
Maddalena Archip IMØ Eolie Isl. ID 9
Ponza Archip IBØ

Abegwelt Award
Udstedes af Amateur Radio League of Prince Edward Island 

til alle der har kontaktet eller hørt Prince Edward Island ama
tør stationer.

Alle stationer i Europa skal have haft 2 QSO's med Pr. 
Edward Isl. stationer efter 1. jan. 1960. Send log bekræftet af 
EDR's diplom-manager. Diplomet koster 1 dollar eller 10 IRCs. 
Ansøgningen stiles til: Amateur Radio League of Prince Ed
wards Island. Inc. P. O. Box 1232, Charlottetown, Prince 
Edward Island, Canada. Prince Edward Isl. stationer har i året 
1973 haft tilladelse til at anvende preficet Cl.

EDR's HF-Bulletin på ca. 3,700 MHz 
Hver søndag kl. 09.00 D.N.T.

Amtskort
På given foranledning skal vi erindre om, at diplom-manager 

er i stand til at levere amtskort, der er fremstillet af Danmarks 
Amtsråd. Kortet er i format 42x29,5 cm. Eventuelle liebhavere 
kan indsende 3,70 kr. på giro nr. 4 37 46 Traffic Department, 
Box 335 - 900 Aalborg samt på modtager-kuponen anføre: 
Amtskort - kortet vil derefter blive tilsendt.

OZ2NU

DXCC
Fra 1. juli 1974 vil det blive dyrere at få udstedt DXCC.
AARL har i de forløbne år taget meget lempeligt på even

tuelle forsyndelser vedr. manglende eller utilstrækkelig retur
neringsporto.

Men nu er porto -omkostningerne steget så betragteligt - 
også i USA - at man fra nævnte dato forhøjer returnerings
portoen for anbefalet 1. kl. forsendelse til 3,50 dollar. Indbe
fattet i prisen er endvidere den nye DXCC-nål.

Gamle indehavere af DXCC skal, efter hvad vi på indeværen
de tidspunkt har kendskab til, betale 1 dollar for at få denne 
nål, hvorpå antallet af bekræftede lande vil stå anført. Dette 
tal vil til enhver tid kunne udskiftes. Tallene er reflekterende. 
Fremtidigt må enhver ansøger i stedet for de tidligere med
sendte 14 IRC's sammen med ansøgningen sende de 3.50 
US dollar in natura eller en check på det nævnte beløb indlo- 
selig i en amerikansk bank og stilet til: The American Radio 
Relay League, 225 Main Street, Newington, Connecticut, 
06111 USA.

Såfremt man søger direkte - og ikke gennem EDR - og be
løbet ikke er medsendt under den ene eller anden form, vil 
ansøgningen fra ARRL’s side blive stillet i bero til ansøgeren 
har overført det nødvendige beløb.
Worked Italian Islands

Dette certificat vil blive udstedt til enhver amatør, der har 
haft det krævede antal QSO's med forskellige italienske øer 
efter 1. jan. 1971.

Europæiske stationer behøver 7 QSL-kort fra forskellige oer. 
QSO’s er gyldige på alle bånd og sendetyper. Øens navn må 
fremgå af QSL-kortet.

Ansøgning med de 7 QSL-kort og 3 US dollars skal sendes 
til:

DX0TC, P. O. Box 143, Palermo, Sicily.
De italienske øer er:

I den forløbne måned har forholdene, især på 20 meter, væ
ret meget fine efter solplettallet at dømme. Særlig omkring 
Bededagsferien, hvor condx ledte tankerne tilbage til de bed
ste dage i 1969-70. 20 meter var åbent døgnet rundt bl.a. til 
Australien ved midnat, 15 meter longpath til ZL og 10 meter i 
et bælte omkring ækvator fra VK til Caribien, samtidig med en 
masse short skip.

W1GEY kom alligevel ikke i gang fra Kina, selv om licensen 
var i orden, p.g.a. at Kina ikke har underskrevet Geneve- 
konventionens artikel 41 (hvori man giver sit lands amatører 
tilladelse til at kommunikere med andre landes amatører) idet 
Formosa repræsenterede Kina i FN på dette tidspunkt, så 
FCC (det amaerikanske P & T) ville ikke tillade USA-amatørerne 
at føre QSO med ham, og ARRL ville derfor heller ikke god
kende QSL til DXCC. Af disse grunde ville W1GEY ikke gå i 
luften, men han forsøger i stedet at få kineserne til at under
skrive. for der opholder sig en amerikansk amatør i Peking 
med grej. som blot venter på dette, så der er håb om snarlig 
aktivitet.

Angående den for længere tid siden her omtalte mulighed 
for DX-pedition til Monte Katherina, der ligger i Sinai-ørkenen, 
og som skulle kunne anerkendes som særskilt land til DXCC i 
lighed med Mount Athos i Grækenland, så forlyder det i QRV- 
magazine, at denne ekspedition ikke kan udføres, før dette 
område ikke længere er israelsk militær spærrezone, så vi må 
have tålmodighed endnu nogen tid.

Ligeledes i QRV meddeler SV1GA, at det græske P & T fra 
den 1. april i år har frigivet 80 meter båndet til amatørerne 
ganske vist kun fra 3500-3600, så man for at få phone-QSO 
må køre splitfrekvens. Dette er en god nyhed, for de, som jag
ter WAE etc. Endnu er ingen SV-stationer rapporteret QRV. 
DL1CU har planer om en ny SY DX-pedition med ekstra vægt 
på 80 meter, og andre sysler med at aktivere Rhodos og 
Kreta på dette bånd.
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OZ8AE/MM Jørgen og hans »QTH« Olga Mærsk pløjer sig vej 
gennem verdenshavene, mens Jørgen holder forbindelse hjem
over.

I øvrigt skete der det kedelige med hensyn til QSL for den 
anden DX-pedition til Mount Athos med call SV1DB/A i april 
1973, at der under operationen blev annonceret QSL til en 
box i Athen. Der kom imidlertid ingen svar herfra, så efter 
nogle måneders forløb blev det bekendtgjort i DX-bulletinerne, 
at nu kunne man sende QSL til en adr. i Tyskland. Dette må 
betragtes som en uheldig måde at skaffe sig ekstra IRC- 
kuponer til hjælp til dækning af udgifter i forbindelse med tu
ren. Samme kedelige fremgangsmåde er blevet anvendt i 
mindre grad af andre DX-peditioner og jeg synes at vi må ud
tale vor misbilligelse af dette.

Den kendte amerikanske DX'er W9SZR, Fred Laun, der har 
været aktiv som HI8XAL, HS3AL, HS5ABD, XV5AC og sidst 
LU5HFI blev kidnappet af argentinske guerillaer den 12. april 
og skudt i maven under flugtforsøg. Han blev fundet flere ti
mer efter på gaden i kritisk tilstand, men det forlyder nu, at

han vil komme sig helt. Begivenheden blev omtalt i den 
danske presse og radio, men sikkert ikke mange var klar over, 
at det drejede sig om en kendt radioamatør.

Under DXCC-noter i april QST meddeler ARRL, at medlem
mer af DXCC nu ved siden af diplomet kan erhverve en nål 
med angivelse af antal godkendte lande. Ved hvert endorse- 
ment bliver medsendt et nyt tal til udskiftning. Nålen koster 
1 dollar.

Det er denne gang lidt småt med DX-peditioner og sjældne 
aktiviteter: W6KNC, K6GUY og W6GQU planlægger en Stille- 
havstur med bl.a. Kingman Reef, Palmyra, Fanning og Jarvis 
Isl. i juli. Forhåbentlig nærmere næste gang.

Den tur til Kingman Reef, der var omtalt fornylig, ser ikke 
ud til at blive til noget, da US-Navy har nægtet deltagerne til
ladelse til at lande på revet. Måske man frygter de vil lide 
skibbrud og ikke har lyst til udsigten til at skulle redde dem. 
I det hele taget har man svært ved at se, hvorfor sådant et 
rev, der næppe kan findes på et landkort, skal kunne tælle til 
DXCC. Drømmen om at aktivere et helt nyt land kan få en 
enthusiatisk amatør til at udsætte sit liv og helbred for fare, 
som man ikke' under normale omstændigheder ville gøre. 
Man har tidligere hørt om tilfælde, hvor det nær var gået 
galt.

FCØAMD er DK8SQ’s call på Corsica fra 10.-20. juni. Han 
vil være på 3.711-14.211-21.211-28.511 fortrinsvis i aftenti
merne.

FR7AI skulle være på Glorioso øen fra slutningen af maj 
uvist hvorlænge iflg. RSGB-bulletin.

TZ2A - Mali Rep. HB9TZ vil tage dertil i juli for et år. Hans 
grej er en ny TS 520 trcvr. QSL til HB9AIJ.

VE8RA vil blive QRV fra VK2 Lord Howe engang i juni eller 
juli, så hold udkig efter ham.

ZM7 Tokelaus Isl. 5W1AU skal hertil og installere noget 
grej i nærmeste fremtid. Ingen yderligere info endnu.

4W1CW er tidligere YNICW's call i Yemen. Han er der for

Generaldirektoratet for Juli 1974
post- og telegrafvæsenet Solplettal: 24

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

Strækning: Km: Pejling:

Japan 8.600 44,4 12,1 13,2 14,2
New Zealand 17.800 54.1 12,0 13,5 14,9
Filipinerne 9.700 66.4 11.8 13.8 15.9
Sydi. Australien 16.000 85,0 11.5 14,3 17,6
Sumatra 9.300 90,0 11,5 14,4 17,9
Indiske Ocean 10.100 115.9 11,7 14,2 19.0
Madagaskar 8.300 146,0 11,4 13,0 17,9
Syd Afrika 10.100 171,3 8.4 6,2 10,6
Middelhavet 2.200 181,0 10,1 9,2 11,9
Antarktis 13.600 202,5 9,0 9,2 8,3
Kanariske Øer 3.500 226,9 13.6 11,2 12,6
Argentina 11.900 232,4 14,1 11,5 12,4
Peru 11.000 264,1 13,8 11,0 11,4
Vestindien 8.100 289,6 13,2 11,2 10,9
New York 6.100 291,4 13,2 11,2 10,4
Vest Grønland 3.600 313,6 12,4 11,6 11,8
San Fransisco 8.800 324,5 12,4 12,0 12,1
Sydi. Stillehav 16.200 328,6 12,3 12,1 12,2
Hawaii 12.000 356,4 12,3 12,7 12,9

tid/frekvens:

15,0 16,0 16,2 15,4 15,5 14,4 12,7 13,5 12,4
15,5 12,5 11,0 11,2 12,0 11,3 11,0 13,7 12,3
16.5 16,7 16,4 15,9 16,5 17,1 16,0 13,5 12,1
17,9 17,3 12,7 10,8 11,1 12.8 12.9 9,5 12,2
18,2 18,3 17.6 16,5 17,3 14,5 13,9 12,8 11,0
19,2 19,7 19,3 17.7 18,3 18,9 17,0 14,0 14,6
19,3 19,9 20,7 19.7 19,7 21,4 21,7 18,7 15,2
19,3 19,5 20,4 20,7 20,5 16,8 11,3 8,9 7,8
14,3 16,3 17,2 16,6 14,9 14,7 16,9 15,2 11,9

8,2 15,2 18,7 19,9 19,6 19,5 13,8 10,1 8,8
16,7 18,9 18,2 18,2 17,5 17,7 21,2 20,1 16,1
9,7 11,7 18,4 18,5 17,9 17,9 21,4 20,5 16,6

13,7 12,5 15,6 17,0 16,6 16,0 18,4 19,4 16,5
9,1 9,1 14,1 16,5 15,7 15,4 16,7 17,0 15,5

10,0 12,5 15,4 15,6 15,6 15,4 16,1 17,2 15,4
12,5 14,3 15,5 15,9 15,6 15,0 15,7 16,1 14,0
11,7 9,9 9,8 11,8 13,8 14,9 15,2 15,4 13,7
13,6 15,2 14,3 10,6 9,8 14,8 15,1 15,1 13,5
14,1 15,4 15,9 13,5 11,7 14,5 14,1 13,8 12,8
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W7MB's antennemast med øverst 3 el. yagi til 15 og 10, ne
derst 5 el. 20 meter yagi.

2 år. Han har sked med G2R0 på 14.025 CW kl. 15.00 GMT.
Ja, så nærmer vi os sommertiden og dermed agurketid på 

DX-fronten, men der plejer altid at være DX'ere på ferie til de 
sjældnere lande i Europa, som HBØ, C31, FC med flere. Dette 
sammen med short skip på alle bånd kan indbringe nye points 
til forskellige awards. Hold især godt øje med 10 meter bån
det.

Stof til OZ-DX bedes sendt til OZ1LO, Leif Ottosen, Køng, 
4750 Lundby. Venligst inden den den 16. i måneden. Til slut 
god DX.

OZ1LO

Testindbydelse
Hermed indbydes alle VHF - UHF amatører i Finland, Norge, 

Sverige og Danmark til julitesten 1974.
Tidsrum
Fra lørdag d. 6. juli kl. 16.00 GMT til søndag d. 7. juli kl. 

16.00 GMT.
Frekvensområder 

144-146 MHz og 432- 138 MHz, samt 1296 MHz. Der tillades 
een QSO med hver station på hvert bånd. Krydsbånds QSO 
er ikke tilladt. QSO over aktive repeatere er ikke tilladt.
Points
144 MHz = 1 points pr. km.
432 MHz = 5 points pr. km.

1296 MHz = 25 points pr. km.
Kode

Der anvendes de sædvanlige kodegrupper, som f.eks. 
59018 EP10h, hvilket betyder, at man horer modparten R5 S9, 
at det er afsenderens QSO nr. 18. og at QTH er opgivet efter 
QTH locatorsystemet.
Logs

Efter aftalen skulle UK7 arrangere denne contest, men jeg
har ikke modtaget nogen indbydelse. Det vil blive meddeit i
juli OZ hvem loggene skal sendes til.

Aktivitetstesten
5. runde i testen gav følgende placeringer: 

144 MHz:
1. OZ7FF 45 QSO 154 p.
2. OZ5GF 50 QSO 146 p.
3. OZ9PZ 38 QSO 143 p.
4. OZ6HY 41 QSO 124 p.
5. OZ2VM 50 QSO 109 p.
6. OZ8QD 49 QSO 102 p.
7. OZ2GM 27 QSO 102 p.
8. OZ1IY/a 30 QSO 90 p.
9. OZ8YP 30 QSO 90 p.

10. OZ9NO 37 QSO 83 p.
11. OZ9AU 34 QSO 77 p.
12. OZ9SW 25 QSO 74 p.
13. OZ1ZY 24 QSO 68 p.
14. OZ8YB 32 QSO 65 p.
15. OZ6BT 36 QSO 56 p.
16. OZ6QI 40 QSO 55 p.
17. OZ8T 33 QSO 51 p.
18. OZ8OE 30 QSO 49 p.
19. OZ5MD/a 31 QSO 42 p.
20. OZ7XN 13 QSO 36 p.
21. OZ7UV 25 QSO 25 p.
22. OZ7IU 15 QSO 15 p.
23. OZ7UD 6 QSO 14 p.

OZ6EDR/a 19 QSO 27 p.

432 MHz:
1. OZ7LX 2 QSO 5 p.
2. OZ1FF 1 QSO 3 P-

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 DNY.

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive 
måned.

Loggen skal indeholde følgende: Klokkeslet, modstation, 
RST rapport, QTH eller QTH locator og points, som deltagerne 
selv udregner efter nedenstående skema:

Fra 01 I 50 km. = 1 points
Fra 50 t I 100 km. = 2 points
Fra 100 t I 200 km. = 3 points
Fra 200 t I 300 km. = 4 points
Fra 300 t I 400 km. = 5 points
Fra 400 t I 500 km. = 6 points
Fra 500 t I 600 km. = 7 points
Fra 600 t I 700 km. = 8 points
Fra 700 t I 800 km. = 9 points
Fra 800 t I - km. = 10 points

Beaconnyt
OZ7IGY - 2 m: 25 W HF og en dobbelt 1/1 bølge ring an

tenne. Frekvens 144,930 MHz.
OZ7IGY - 70 cm: OZ7LX og OZ9AC har nu repareret sen

der og antenne med godt resultat. Senderen kører med 6 W 
HF og antennen er en 3 bladet kløverblad, fødet med 10 m 
RG8U. Frekvensen er justeret ind på 432,018 MHz.

GB3VHF: 144.150 MHz locator AL52.
DK0WB: 144,970 MHz Westfalen.
DM2BEN: 431,976 MHz locator GK05 g 100 mW.

DX nyt
For interesserede skal det meddeles, at OZ6OL i Ringsted 

hver aften kl. 21.00 DNY har en sked med OK1MBS (HK72b) 
på 144,350 MHz.

Desuden er OE3LFA i Wien (II52 g) QRV hver onsdag aften 
samme tid og frekvens.
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DX information
Vi er en del DX interesserede, der er blevet enige om, at 

mødes hver fredag aften kl. 22.00-24.00 på 144,350 MHz. 
Formålet er at udveksle erfaringer, om aurora, meteor scatter, 
DX og hvad der ellers måtte være af interesse. Vi håber så 
mange som muligt vil møde op på frekvensen med informatio
ner, også amatører der er interesseret i at få diverse oplys
ninger bør være QRV fredag aften.

Olivetti
fjernskrivere har EDR atter på lager. Kontakt venligst OZ4GS, 
Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 
62 18 34.

Repeaternyt
Ålborg repeateren er nu QRV med nyt udstyr. OZ3REN har 

følgende data:
Kanal: R2 (145,050/145,650 MHz)
Følsomhed: 0,25μV for 20 dB S/N 
Output: 18 W ud af filteret
Opkaldstone: 1750 Hz (samt midlertidig 2200 Hz) Repeate

ren er derefter åben i 15 sek., med 2000 Hz pausesignal hvert 
andet sek. Automatisk udfald efter 6 min. squelchåbning uden 
ophold, herefter må der foretages nyt toneopkald.

Antenner: 2 stk. 5/8 GP (modtageren øverst).
Højde over havet: 105 m.
QTH: 12 km. SSV Alborg.
Ejer: EDR's Ålborg afd.
Ansvarshavende: OZ5DK.
Sender og modtager er fuldtransistoriseret.

OZ9SW

Vejrhøjrepeateren
er nu i gang og bruges heldigvis flittigt. Det er sket nogle 
gange, at man har efterlyst mulighed for at være med til at 
støtte driften (de faste udgifter min. 500,- kr. p.a.), og det skal 
derfor oplyses, at evt. bidrag kan indsendes pr. giro.

Giro nr. 525 6720 
Repeatergruppen, Karsten Jensen,
Sydstjernevej 30, Fløng, 2640 Hedehusene.

P.g.v.
OZ1GB, Karsten

RTTY amatøren

SARTG RTTY bulletin sidste onsdag i hver måned kl. 18.30 
DNT på 3.580 MHz med 170 Hz skift. Call: SKØRY, opr. 
SM5BTG.

SARTG aktivitetstest begynder samme dag kl. 1915 og 
slutter kl. 20.30 DNT. Logs til OZ2CJ, Carl J. Jensen, Mejsners- 
gade 5, 8900 Randers, inden 8 dage efter testens afslutning.

Creed reservedele
haves. Sælges til fordel for EDR's hjælpefond, prisen taler vi 
om. Henvendelse til OZ7YJ, Jørgen J. Jacobsen, Nørupvej 6, 
2610 Rødovre, tlf. (01) 41 07 64.

Det har ofte været fremført, at vi her i OZ-land mangler en 
rigtig begynderbog i stil med f.eks. den amerikanske »Under- 
standing Amateur Radio«, hvor der findes en slags brugsan
visning for begyndere, som ønsker at komme i gang indenfor 
amatørradioens område. Vi har jo ganske vist »Vejen til Sen
detilladelsen«, men her kan man kun hente hjælp ud i den 
teoretiske radioteknik, mens f.eks. operationsteknik er overladt 
til begynderens egen viden.

Her under SWL-spalten har mange emner med relation til 
operationsbetjening efterhånden været taget op til behandling. 
Imidlertid er der et vist gennemtræk i begyndernes rækker, 
hvorfor der herunder bringes en form for resumé over de brag
te artikler gennem de sidste par år.

Ønsker man hurtigst muligt at opnå kendskab til amatørtrafik, 
Q-koden, radiobølgernes udbredelsesforhold m.v., er det en 
god idé at begynde som lytteramatør. Ved brug af en modta
ger lytter man til amatørernes korrespondance og sender, på 
et specielt kort, en rapport til de amatører, man hører. Ved 
henvendelse til bogholdersken (- opgiv navn, adresse og med
lemsnummer) kan man få udleveret et »lytteramatør-kalde- 
signal«, som f.eks. kan trykkes på de kort, der anvendes ved 
rapporteringen. Nærmere om, hvad det egentligt vil sige at 
være lytteramatør, kan læses i artiklen i OZ, maj -73 side 166 
og 167.

Hvorledes man rapporterer, kan læses i novembernummeret 
-72, side 439. De kort, der benyttes til rapporteringen kaldes 
QSL-kort, og udformningen af sådanne kort er omtalt i marts 
-74, side 104.

Da man ikke altid kender adressen på de amatører, som man 
ønsker at sende rapporter til, sender man sine kort til QSL- 
centralen, der sørger for den videre distribution. Om QSL- 
centralen kan læses i OZ, januar-73, side 33.

For at holde lidt orden på de rapporter man har nedskrevet, 
benyttes en logbog - et eksempel herpå samt på udfyldning 
af loggen er vist i april -72 side 153.

Inden man kan rapportere de stationer, man hører, er det 
nødvendigt at have en modtager. Hvorledes man vælger den 
rigtige modtager er omtalt i november-nummeret-73 side 473. 
En lige så vigtig ting som modtageren, er antennen — herom 
kan læses i februar -73 side 66 og 67.

Ønsker man at få en C-licens, og dermed adgang til HF- 
båndene. må man kunne aflytte telegrafi også kaldet CW. 
Nærmere om dette emne findes i OZ, juni -73 s. 231 og juli 
-73 side 276 & 277. Ved indlæringen af telegrafi har man brug 
for en morsetræner, der frembringer det signal, som man kan 
»nøgle«. En sådan morsetræner findes omtalt i oktober-73, 
side 369.

Allerede nu har der været benyttet en masse forkortelser så 
som: QSL, CW og SWL. Disse forkortelser findes forklaret i 
et hæfte kaldet »QSO-instruktion«, der kan købes hos boghol
dersken. I OZ august -73 s. 317 kan man læse om forkortel
ser. Flere forkortelser, som ikke findes i QSO-instruktionen, 
kan findes i januar -74, side 25 og 26.

DX er også en forkortelse, som betegner amatørradiotrafik 
over store afstande. Mere om DX-jagt findes i oktober -72, 
side 399.

Der afvikles også konkurrencer indenfor amatørradioen. I
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Wales på aurora
Følgende GW stationer er interesseret i aurora forbindelser:

GW3NJW CW og SSB vil være QRV med 4CX25ob
GW3FSP CW og SSB » 2x4CX25ob
GW8EYG SSB » 2x4CX25ob
GW3REQ CW og SSB » 4CX25ob
GW3MFY CW og SSB .. QQE06/40
GW3LEW CW og SSB >. 2x4CX250b
GW3WRE CW og SSB » QQE06/40
GW3ZTH CW og SSB .» 2x4CX250b
GW8EHK SSB .. 4CX250b
GW8DUP SSB .. 4CX250b
GW3NNF CW og SSB » QQE06/40
GW8F0L SSB .» QQE06/40
GW2HIY CW og SSB » QQE06/40



sådanne konkurrencer, eller contests, som de kaldes, gælder 
det om at aflytte så mange stationer som muligt indenfor et 
givet tidsrum. Contest'er er omtalt i december-nummeret-73, 
side 473.

Ved hjælp af de kort man får retur fra de stationer, som man 
har sendt rapporter til, kan der opnås mange farvestrålende 
diplomer. Enkelte er omtalt i april -74, side 66 og 67.

Kopier af de nævnte artikler kan fås fra EDR's kopicentral 
v/ OZ7EM, E. Madsen, Sebber skole, 9240 Nibe. (Pris: 1,- kr. 
pr. side + porto (tryksag)). Gamle numre af OZ kan købes 
hos bogholdersken (adresse bag i bladet) for 3,- kr. pr. stk.

En billigere udvej er det at låne de nævnte årgange af OZ 
med hjem fra biblioteket - eller fra Danmarks tekniske Bib
liotek, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Lyngby. Her kan også 
lånes anden •litteratur med relation til amatørradio.

Til sidst skal lige mindes om sommerkonkurrencen - reg
lerne herfor var omtalt i sidste nummer. Rapporter for juni 
måned skal være indsendt til undertegnede inden d. 15. juli. 
Resultatet af første måned bringes i næste nummer.

Rapporter, spørgsmål m.v. sendes til OZ9XM, Karsten Meyer, 
Odensevej 54, 5500 Middelfart.

OZ9XM

NORDISK MESTERSKAB I RÆVEJAGT 1974
Som omtalt i april OZ dette år, arrangeres nordisk mester

skab i rævejagt i år af SSA.
Arrangementet finder sted lørdag den 31. august og søn

dag den 1. september 1974 på Gotland, nærmere betegnet 
Ljugarn på øst Gotland. Stedet er smukt beliggende med her
lig natur, badestrand o.s.v. Der er mulighed for at skaffe ca. 
200 sengepladser på pensionat, samt egne værelser på hotel.

Rejsen til og fra Gotland, foretages med færger på ruterne: 
Nynäshamn, Västervik, Oskarshamn og Grankullavik, ellerfor 
Bornholmerne direkte Bornholm-Gotland. Rejsebureauerne 
kan give alle oplysninger, også vedrørende flyforbindelser.

Programmet er tilrettelagt således, at man mødes lørdag den 
31. ved sekreatariatet, der er beliggende i nærheden af havnen, 
på hjørnet af Guteväg/Söder väg i Visby i tidsrummet 06.00 
til 16.00. Derefter kører man selv, eller med bus til Ljugarn, 
hvor der serveres middag imellem kl. 16.00-18.00. Herefter fo
regår følgende: Kl. 18.30-20.00: Instruktion og buskørsel til 
startpladsen. 20.00-23.00: Natjagt, der kan fås kolde og 
varme drikke under jagten.

Søndag:
kl. 06.30 Rævene køres ud.
kl. 06.30-08.00 Frokost.
kl. 08.00-09.00 Instruktion og buskørsel til startpladsen.
kl. 09.00 - 12.00 Dagjagt.
kl. 12.00- 14.00 Lunch.
kl. 14.00 Præmieuddeling.
kl. 15.30 Kørsel til færger m.m.
kl. 17.00 Alt afsluttet, QRT.

Omkostningerne i forbindelse med arrangementet bliver 
således:
Startgebyr: 18 svenske kroner
Indkvartering: 10 svenske kroner
Middag 14 svenske kroner
Lunch 10 svenske kroner
Frokost 8 svenske kroner

Tilmelding og logibestilling foretages senesf 1. august 1974 
til: Gotlands Radioamatørklubb, Box 461, S-621 04, Visby, 
Sverige. Giro: 18 92 12 - 4, Visby 4, her indbetales startgebyr, 
kost og logi forud.

Ved anmeldelse bedes opgivet følgende: Navn, kaldesignal, 
adresse, telefonnummer, fødselsår, samt meddelelse om, hvor
vidt man ønsker logi eller kost, og for hvor mange personer.

Dette arrangement kan blive alle tiders familieferie kombi
neret med rævejagt, den ideelle form for ferie! Var det ikke 
en idé at lægge årets ferierejse til Gotland! Som bekendt 
køres disse jagter som gåjagter efter Region l's regler, men 
det er jo kun en fordel mere med de nuværende benzinpriser.

God ferie, på Gotland eller hvor I tilbringer denne, ønsker
OZ5WK

Finsk spejderlejr
Vore finske venner, Scout Union Finlands, afholder mid

sommerlejr i Kuru i perioden 17.-25. juni 1974, idet lejren er 
planlagt som en speciel radio-spejder lejr, hvor der afvikles en 
lang række radio aktiviteter i skøn blanding med mere tradi
tionelt spejderarbejde.

Man opererer under kaldesignalet OH3SUF og er selvfølge
lig interesseret i danske kontakter. Så hold udkig efter dem.

De forventer bl.a. atvære igang lørdag den 22. juni således:
07.30 GMT på 7,090 MHz i nordisk spejdernet
09.30 GMT på 14,290 MHz i europæisk net
13.45 GMT på 3,740 MHz i OH spejder net
14.30 GMT på 3,740 MHz i LA spejder net

og man forventer, at bedste mulighed for OZ kontakter vil 
være 07.30 GMT på 7,090 MHz. Eventuelt vil man også være 
igang søndag den 23. juni på samme tid og sted.

OZ1DSS
vil igen kunne høres i æteren fra DET DANSKE SPEJDER
KORPS store lejr ved Hvalpsund, hvor mindst 15.000 drenge 
og piger vil ligge i teltlejr i perioden 23.-31. juli 1974.

Lejren er opdelt i et antal underlejre, og fra hver underlejr 
bliver der udtaget et antal spejdere, der vil deltage i den elek
troniske byggeaktivitet, hvor der påregnes bygning af multivi- 
brator til senere brug som morsetræner.

Desuden vil der blive afholdt et antal rævejagter, hvor vi hå
ber at kunne indvie mindst 100 spejdere i denne spændende 
blanding af kortbølgeradio og terrænløb.

I lighed med tidligere lejre vil kortbølgestationen blive 
holdt åben i så stor udstrækning som muligt. Og hvis det el
lers forløber som tidligere, vil radioteltet være stedet med akti
vitet næsten døgnet rundt - og hvor the en brygges i spande
vis.

Mange spejdere og ledere vil her få den første fornemmelse 
af den specielle atmosfære, der hersker i sådan et telt, når 
forbindelserne etableres med stationer på den anden side af 
jorden.

Selvfølgelig vil det kun være en brøkdel af samtlige lejrdel
tagere, som vil komme i berøring med hele den aktivitet, som 
vi kalder »radiospejd« - men til gengæld håber vi, at disse re
lativ få, vil sprede oplysning i deres lokale grupper, når de 
efter lejrens afslutning skal fortsætte spejderarbejdet på de
res hjemegn.

Planlægning foregår stadig, og indtil dato er følgende uni
formerede amatører noteret som instruktører:

OZ2YS, OZ3ZK, OZ4IK, OZ4TQ, OZ6TM, OZ6ZB, OZ8MZ, 
men der er plads til flere endnu, så meld dig til

Tom Merklin, OZ6TM, tlf. (03) 10 97 40.
OZ3AG
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Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ2WK Kurt Wennich Hansen, 
Kornvænget 25, 2750 Ballerup.
Tlf. (01) 97 47 65.
OZ9JB Jørgen Badstue, Lindevang 27. 
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

KREDSARRANGEMENT
I henhold til vedtægternes § 19 indkaldes herved til kreds

medlemsmøde i kreds 1.
Mødet finder sted i Københavnsafdelingens lokaler, Degne

mose Alle 1, Kobenhavn
mandag den 8. juli 1974 kl. 20.00 

med følgende dagsorden:
1)Valg af dirigent
2)Beretning om HB's arbejde i det forløbne år
3)Forslag til debat
4)Opstilling af kandidater til repræsentantskabsvalget.

Alle medlemmer af EDR, uanset medlemsskab af en lokal
afdeling eller ej. og som er bosiddende i kreds 1, har adgang 
til dette mode mod forevisning af gyldigt medlemskort til EDR 
for året 1974/75.

OZ2WK. K. Wennich Hansen. OZ9JB, Jørgen Badstue. 
NB. HB medlemmerne anmoder om at forslag til behand

ling under punkt 3 må blive fremsendt til dem inden den
27. juni 1974.

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag 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 14. maj havde vi besøg af OZ9EA, som fortalte om 
scatterforbindelser med Færøerne, samt om hvordan man 
starter op på 1296 MHz. Det var et meget vellykket foredrag, 
hvilket vi er OZ9EA meget taknemmelig for.

Program:
15. august: Første møde efter ferien. Vi vil nu igen holde 

møde om torsdagen. Vi starter med at diskutere afdelingens 
virke i den kommende sæson. For at få diskussionen til at 
foregå lidt livligere, serveres der kaffe og wienerbasser.

Rævejagter:
28. juni: Konkurrencejagt på Giesegårdkortet.

Nu vi er ved rævejagter: Jeg synes, at flere skal følge 
formandens eksempel og gå igang med at bygge en ræve
modtager. Hvis I starter nu, kan I nå at være med i den del 
af konkurrencen, der starter efter sommerferien.

Er du interesseret i at se, hvordan en rævejagt spænder 
af, så mød op en rævejagtsdag kl. 19.30 på parkerings
pladsen ved Yderholm Kro medbringende en god stavlygte. 
Så skal du få alle tiders demonstration.

Interesserede fra andre afdelinger, samt interesserede i 
øvrigt, er meget velkomne, selv om de ikke er medlemmer i 
Amager afd.

God jagt og god sommerferie.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

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.

Vi har haft fornøjelsen at udstede 33 morseattester i den 
forløbne sæson. Vi gratulerer!

Og så ønskes medlemmerne en god sommerferie!
73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Hovedbestyrelsesmedl.:

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

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

KREDSARRANGEMENT
I henhold til vedtægternes § 19 indkaldes herved til kreds

medlemsmode i kreds 2 (Sjælland uden for Københavnsom
rådet, Møen, Lolland og Falster).

Mødet er opdelt i 2 afdelinger. Første afdeling, beregnet 
for medlemmer bosat på Syd-Sjælland, Møen, Lolland og 
Falster, afholdes

tirsdag den 2. juli 1974 kl. 19.30 
i Næstved afd. lokaler, Fodby gi. kommunekontor, og anden 
afdeling, beregnet for medlemmer bosat i den resterende del 
af kreds 2, afholdes

torsdag den 4. juli 1974 kl. 19.30 
i Roskilde afd. lokaler, Lejre Maskinfabrik. Begge møder har 
følgende dagsorden:
1)Valg af dirigent
2) Beretning om HB's arbejde i det forløbne år
3)Forstag til debat
4) Opstilling af kandidater til repræsentantskabsvalget.

Alle medlemmer af EDR, uanset medlemsskab af en lokal
afdeling eller ej, og som er bosiddende i kreds 2, har adgang 
til dette møde mod forevisning af gyldigt medlemskort til 
EDR for året 1974/75.

OZ4ET, E. Thomsen OZ5GF, Leif Olsen

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

Vi har haft generalforsamling, hvor hovedemnet var øko
nomien. Det byggelån, vi har brugt af til ombygningen, skal 
jo desværre betales tilbage, og det er vanskeligt at tage de 
penge ud af den almindelige drift. Man drøftede forskellige 
muligheder; men det endte med, man enedes om at lave 
nogle ombygningsaktier, der købes nu af medlemmerne (og 
andre interesserede), og som tilbagebetales efter lodtrækning 
over en årrække, (hvis indehaverne ønsker at få deres penge 
igen). Der var ikke den helt store udskiftning i bestyrelsen. 
OZ8VN havde for langt til klubben og fratrådte derfor som 
sekretær, hvor han blev afløst af OZ8DV.

Efter løftet om at blive fritaget for »Bartenderjobbet« ind
villigede kassereren i at fortsætte.

I øvrigt skrider det fremad med rævemodtagerne, så vi går 
nok en meget aktiv udendørssæson i møde.

Efter sommerferien (husk, der er klubaftener hver tirsdag,
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også i skolernes sommerferie) holder klubben jubilæum og 
Liibeckerbesøg med én (eller flere på hinanden tæt følgende 
superduper tamtamtabernakelfestivitas) Du kan godt begynde 
at spare på kraft og på kræfterne.

Vy 73 de OZ8DV, Jørgen

ROSKILDE
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
QRV: Klubaftner 19.45-20.00 DNT 3675 kHz.

I den forgangne tid har vi haft foredrag af OZ5TE og co. om 
2 meter. Det var en interessant aften, hvor vi fik lidt nyt fra 
den front og beså en ny MF bestykket med Plessey IC. 
Den skulle være formidabel til SSB og fidusen ved den var. 
at der ikke var nogen afstemte kredse. Altså ind med MF sig
nalet i den ene ende uanset frekvens og ud af den anden kom 
der LF. Ligeledes fik vi nogle staldfiduser om VFO er til 
tometerbrug.

Endvidere har vi haft auktion, hvor vi lynhurtig lavede lidt 
om på reglerne og bestemte, at en del af salæret skulle gå 
til HANDICAPFONDEN. Alle sælgere blev spurgt inden start 
og der var enighed derom. Omsætningens størrelse har jeg 
desværre endnu ikke fået nys om fra kassereren, men det var 
et pænt beløb, der blev til fonden. OZ1HV mødte troligt op, 
men der var vist ingen gamle vibratortrafoer der skulle 
sælges -?!

Sidste måned stod der intet i OZ. Det skyldes, at jeg er 
blevet lidt kontrær på mine gamle dage - forrige gang måtte 
jeg nemlig sluge den kamel, at halvdelen af mit stof måtte 
udgå grundet pladsmangel. Da jeg ikke ønskede, dette skulle 
ske for andre afdelinger, veg jeg altså pladsen i sidste OZ til 
fordel for andre afdelinger! Når dette læses, er jeg i fuld 
sving med min årlig tilbagevendende »campingtur«, der dette 
år falder tidligt, så af den grund vil jeg ikke garantere, at der 
bliver skrevet til OZ juli. I så fald bliver det på feltfod. Ellers 
må alle Roskildesafdelingens medlemmer og venner i almin
delighed og uvenner? i særdeleshed have en god sommer
ferie. Husk sidste mødeaften inden ferien er 20/6 og første 
mødeaften efter ferien er 15/8.

P.b.v. Vy 73 de OZ40V, Ole

Særmelding til DMR: En BF 245 er en transistor og ikke 
et RØR.

SLAGELSE
Fmd.: OZ2RI, Jørgen Bechmann, Klostergade 34,
4200 Slagelse, tlf. (03) 52 06 60.

Generalforsamling den 22. april 1974: Da afd. mister sit 
mødelokale med udgangen af maj d.å., og da medlemstallet 
p.t. er yderst behersket, besluttede vi at nedskære aktiviteten 
indtil efteråret.

Valgene var genvalg, idet vi dog sammenlagde formands- 
& sekretærhvervet af ovennævnte årsager under forudsætning 
af ekstraordinær generalforsamling med henblik på nyvalg at 
formand, (da den nuværende egentlig ikke ønskede genvalg), 
når aktiviteten forhåbentlig snart stiger igen.

Henvendelse angående fremtidig mødested & -tid fås indtil 
videre hos formanden.

Vy 73 de OZ2RI

SORØ

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 18. juni kl. 20 
i afdelingslokalet. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vy 73 OZ4NO

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

KREDSARRANGEMENT
I henhold til vedtægterne § 19 indkaldes herved til kreds

medlemsmøde i kreds 3 (Fyn med omliggende øer).
Mødet finder sted i EDR Odense afdelings lokaler, Sdr. 

Boulevard 60 kid., Odense 
torsdag den 27. juni 1974 kl. 19.30 

med følgende dagsorden:
1 )Valg af dirigent
2) Beretning om HB's arbejde i det forløbne år
3)Forslag til debat
4)Opstilling af kandidater til repræsentantskabsvalget.

Alle medlemmer af EDR. uanset medlemsskab af lokal
afdeling eller ej, og som er bosiddende i kreds 3, har adgang 
til dette møde mod forevisning af gyldigt medlemskort til 
EDR for året 1974/75.

OZ4WR, John Hansen

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

Vi holder sommerferie til først på efteråret, men minder lige 
om kredsmedlemsmødet den 27. juni 1974 i Odense afd. 
lokaler.

Vy 73 de Inge

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

Vi havde en særdeles vellykket tur til Svendborg, hvor 
OZ9HX, Jørgen beredte de mange deltagere en virkelig in
teressant aften, hvilket du skal have tak for.

Af en anden art, men mindst lige så interessant, var arran
gementet med OZ1W og OZ6MI’s forevisning af film og lys
billeder fra henholdsvis Gambia og Madeira, CT3.

Generalforsamlingen resulterede i et genvalg af OZ9IO som 
formand, med mange tilkendegivelser for tilfredshed med hans 
ledelse i det forløbne år. Der foretoges valg til bestyrelsen 
og nyvalgt blev OZ5CI og OZ7XG. Bestyrelsen består herefter 
af OZ9IO, OZ1XR, OZ9VO, OZ5CI og OZ7XG, suppleant OZ3IZ. 
Bestyrelsen træder snarest sammen for at konstituere sig og 
lægge program for det kommende halvår.

Vi mødes igen sidst i august. God ferie.
Vy 73 de OZ9VO, Palle

SVENDBORG
Mødelokale: OZ2YA, Per Askholm, Møllergade 61, 
Svendborg. (Ind. fra P-pladsen, Dronningemaen).
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing.
Sekr: OZ9EG, Eli G. Michelsen, Simmerbølle Kirkevej 4, 
5900 Rudkøbing. Tlf. (09) 51 19 17.
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Når dette læses, har vi holdt generalforsamling, og begyndt 
at holde sommerferie i afdelingen efter en god sæson med 
stor mødeaktivitet.

Vi starter igen efter ferien onsdag den 28. august. Hvis 
tilslutningen bliver stor nok. vil vi igen arrangere teknisk 
kursus til næste vinter.

Vy 73 de OZ9EG, Eli

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

KREDSARRANGEMENT
I henhold til vedtægterne § 19 indkaldes herved til kreds

medlemsmøde i  kreds 4 (Nordjylland og Læsø. Området nord 
for og inclusive linien Holstebro, Viborg og Hobro).

Mødet finder sted på »Støvring ny kro«, Hobrovej, Støvring 
(ca. 15 km syd for Alborg ad hovedvej A 10)

onsdag den 19. juni 1974 kl. 20.00 
med følgende dagsorden:

7)Valg af dirigent
2)Beretning om HB's arbejde i det forløbne år
3)Forslag til debat
4)Opstilling af kandidater til repræsentantskabsvalget.

Alle medlemmer af EDR, uanset medlemsskab af lokal
afdeling eller ej. og som er bosiddende i kreds 4, har adgang 
til dette mode mod forevisning af gyldigt medlemskort til 
EDR for året 1974/75.

OZ4X, Erik Hansen

HURUP
Lokale: Lindalsminde GI. Skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl, 
tlf. (07) 94 14 85.

Generalforsamlingen den 25/4 havde samlet de fleste af 
vore medlemmer. OZ7YD blev valgt til dirigent. Formanden, 
OZ5MR, aflagde beretning om årets aktiviteter, hvorefter kas
sereren fremlagde regnskabet, som efter revision blev god
kendt. Den nye bestyrelse kom til at se således ud:

Formand: Svend Olaf Madsen, OZ5MR 
Næstformand: Bent Slavensky 
Kasserer: Søren Erik Nielsen 
Sekretær: Jørgen Lund, OZ8VU 
5. medlem: Poul Hansen, OZ6ZW

Under punktet »eventuelt«, blev en kontingentforhøjelse 
foreslået, dette spørgsmål skal nu sendes til urafstemning. 
Det blev også vedtaget at søge samarbejde med vore nabo
afdelinger. Endelig blev spørgsmålet vedr. vore medlemmers 
medlemskab af EDR rejst, dette gav anledning til en del debat, 
og det blev besluttet at rette forespørgsel til hovedbestyrelsen 
angående dette.

Vy 73 de OZ8VU, Jørgen

VIBORG
Fmd.: Per Jørn Jensen, Teglmarken 68, 8800 Viborg, 
tlf. forretning (06) 62 43 22.

Medlemsmøde:
Onsdag den 19. juni kl. 20.00 i Tinghallen. Der vil blive kørt 

en film der har titlen: El kender ingen grænser, på 26 min.

Ræveudvalget ved OZ8XU meddeler:
Rævejagterne fortsætter som anført i maj OZ.

Onsdag den 26. juni: Kort Vinderup.
Onsdag den 31. juli: Kort Viborg.

Onsdag den 14. august: Kort Vinderup.
Onsdag den 28. august: Kort Viborg.

OZ5LD, Leo Dam

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

Sommerferie
Afdelingen holder sommerferie fra 20/6 til 13/8 1974, så

ledes at første møde bliver 14/8 1974. Til den tid håber vi at 
have løst lokaleproblemet, så vi kan få gang i aktiviteterne 
igen.

Husk at møde op til kredsmedlemsmødet, se under »Kreds
arrangement«.

Endelig minder vi om Tranumlejren 6.-14. juli 1974 (se OZ 
maj side 191).

Alle ønskes god ferie.
Vy 73 de OZ3MV, Dion

Kredsmedlemsmødet
Da det på dette punkt er vigtigt for kredsen, at vi arbejder 

sammen i foreningsøjemed, vil jeg gerne opfordre kraftigt til, 
at man afsætter max. 13 liter benzin, samt en hverdagsaften 
til dette formål.

Så vel mødt til et for kredsen vigtigt, sagligt og kammerat
ligt samvær.

Kredsens HB medlem, OZ4X, Erik

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ4RJ Svend Aage Lauridsen,
••Skovly«, Blichersvej, 7330 Brande.
Tlf. (07) 18 04 37.
OZ9WN Willy Nielsen. Norrebrogade 28, 
7100 Vejle. Tlf. (05) 82 68 20.

KREDSARRANGEMENT
I henhold til vedtægternes § 19 indkaldes herved til kreds

medlemsmøde i kreds 5.
Mødet er opdelt i 2 afdelinger. Første afdeling, beregnet 

for medlemmer bosat i Vest- og Midtjylland, afholdes 
tirsdag den 25. Juni 1974 kl. 20.00 

på »Hotel Ølgod«, Stationspladsen 4, Ølgod, 
og anden afdeling, beregnet for medlemmer bosat i Øst
jylland, afholdes

søndag den 7. juli 1974 kl. 11.00 
på Østergades hotel, Østergade, Århus. Begge møder har 
følgende dagsorden:
7) Valg af dirigent
2)Beretning om HB’s arbejde i det forløbne år
3)Forslag til debat
4)OpstiHing af kandidater til repræsentantskabsvalget.

Alle medlemmer af EDR, uanset medlemsskab af en lokal
afdeling eller ej, og som er bosiddende i kreds 5, har adgang 
til dette møde mod forevisning af gyldigt medlemskort til 
EDR for året 1974/75.

OZ4RJ, Svend Aage Lauridsen OZ9WN, Willy Nielsen
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ESBJERG
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Adr.: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15.

Program:
Mandag d. 17/6 er sidste byggeaften på denne side af 

sommeren. Der er som sædvanlig mødeaften hver onsdag 
kl. 19.30.

Generalforsamlingen d. 24.4.74
Fremmødt var bestyrelsen - OZ1OQ, samt 30 medlemmer, 

OZ1BJ blev valgt til dirigent. Efter at det var konstateret, at 
GF var lovligt indvarslet, fik formanden ordet til sin beretning: 
Nyt lokale, 50 mødeaftener, 16 foredrag og 50% stigning i 
medlemstal. Derefter forelagde formanden regnskabet: kasse
reren, OZ10Q var fraværende (barsel, XYL altså).

Kassereren mødte dog op senere på aftenen til stor applaus 
for veludført arbejde! Under indkomne forslag blev urafstem
ningen om kontingentforhøjelsen i foråret 73 godkendt. En 
række vedtægtsændringer blev for de flestes vedkommende 
vedtaget. Resultatet heraf vil kunne ses i de nye vedtægter, 
som nu er på trapperne. Efter megen diskussion blev det 
vedtaget, at komponentkassen skulle drives af OZ2ZJ som 
hidtil, men med en procentvis afgift af omsætningen til 
foreningen. Fiver GF godkender aftalen mellem OZ2ZJ og 
foreningen ét år frem. På valg dette år var formanden OZ1LN 
og bestyrelsesmedlem OZ2ZJ. For begge var der genvalg. 
Suppleanten til bestyrelsen, OZ9YP, ønskede ikke genvalg, 
og OZ2XQ blev valgt. Under eventuelt bad formanden de 
forskellige udvalg at vejre interessen hos medlemmerne: 
50% ville have flere fester, og en 7-8 stykker var interesse
rede i mobiltester. OZ3MZ ville have OZ5ESB til at deltage 
i tester. OZ9YP ville stille FIF-station til rådighed. Til slut 
foreslog OZ1EM anskaffelse af en dirigentklokke til næste GF.

Vy 73 de OZ50H, Ole

GIVE og omegn
Lokale: Rådhuskælderen.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give.

Torsdag den 20. juni 1974 arrangerer Give og Fleming 
afdelingerne i fællesskab foredrag i Give.

Emnet er UFO'er. Der bliver ca. 1 times foredrag, derefter 
i/2 times lysbilleder, hvorefter der afsluttes med diskussion.

Flusk Give og Fleming afdelingers week-end lejr på Hessel- 
hus campingplads fra fredag den 5. juli til søndag den 7. juli 
1974. Lad lejropholdet blive rigt på morsomme episoder.

Klubmødet torsdag den 4. juli 1974 er aflyst.
Vy 73 de OZ4RJ, Svend Aage

HERNING
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Postbox 1403, giro 54 196.
Fmd.: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Mariesvej 4, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 55 91.

Så er vi vist ved at være i agurketiden. I hvert fald hvad 
aktiviteter i afdelingen angår. Vi har valgt at vente til efter 
sommerferien med nye og spændende ting, så programmet 
for de kommende onsdage til og med 17/7 er »Alm. klub
aften«. Det vil jo som sædvanlig sige, at vi hygger os, kritise
rer hinandens grej, finder på mærkelige ting og sager. Kort 
sagt, vi har det simpelthen dødskønt, for at blive i tidens 
sprog.

Vi er dog ikke helt uden noget. Den 20/6 kl. 19.30 er vi 
inviteret til foredrag i Give afdelingen. Emnet er: »UFO«-er. 
Der bliver ca. 1 times foredrag kombineret med ½ times lys
billeder og en efterfølgende diskussion. Det vil uden al tvivl 
blive en interessant aften. Snyd ikke dig selv for den aften.
- Der er for resten ingen undskyldning for at have glemt det
- Du har jo lige fået bladet.

Til slut en påmindelse: Det er i week-enden 5.-7. juli, at vi 
sammen med Give afdelingen afholder vor sommerlejr på 
Hesselhus Camping i Funder bakker. Der er forlydender 
fremme om, at det skulle blive ALLE TIDERS lejr i år. Det var 
alt for denne gang. Rigtig god ferie til alle.

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.

Månedens arrangement:
I juni og juli måned holdes intet særligt arrangement.
Vi ønsker alle vore medlemmer en god sommerferie, men 

holder i øvrigt - som altid - åbent hus om torsdagen.
Vy 73 bestyrelsen

RIBE
Lokale: Bispegades skole. 2. sal.
Mode: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Meier, Stadionvej 17, 6760 Ribe.

Af aktiviteter foretaget i klubben den sidste tid kan nævnes 
eksperimenter med fremstilling af print. Flere muligheder har 
været forsøgt og man er nu nået så langt, at man med sikker
hed kan sige, hvordan det ikke skal gøres. Hvis det ikke 
skulle lykkes at fremstille de resterende print til klubmodta
geren i klubben, håber vi, at vor tekniske manager OZ4GY 
tager sig af sagen, han ved jo, hvordan man gør.

Georg og OZ8AU har, foruden at have fulgt de andre aktivi
teter i klubben, i vinterens løb fået fremstillet en fin stabilise
ret strømforsyning, den sidste hånd på værket bestod af et 
par flotte instrumenter, som blev monteret forleden. Som 
yderligere ros til de to herrer skal nævnes, at strømforsynin
gen er lavet efter et af de bedste amatørprincipper, nemlig 
det for hånden værende søms.

Den nye 10 el. til 2 m er blevet monteret og sidder nu i fin 
højde og skuer ud over årets by Ribe. Når engang vi får 
noget at spænde i den anden ende, skal det jo så vise sig, 
hvor god eller hvor dårlig den er. Indtil da har vi jo stadig et 
stykke arbejde i at gøre systemet drejelig ved hjælp af diverse 
lodder og trisser.

Vy 73 de OZ7XN

VEJLE
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen. Nørrebrogade 28', 7100 Vejle, 
tlf. (05) 82 68 20.

Lokale: Dæmningen 58, Vejle.

Afdelingen holder sommerferie i månederne juni og juli se 
nærmere i OZ.

Vy 73 OZ9WN, Willy
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ÅRHUS
Lokale: Neptunvej 70.
Møde: Hver torsdag kl. 20.00.
Fmd.: Henning Skov. Mollevænget 44, 8362 Hørning, 
tlf. (06) 92 19 52.

Program:
20. juni: Kommer der nogen fra ræveudvalget og tegner og 

fortæller. Så de der endnu ikke har fået taget sig sammen 
til at møde op og få noget information.

25. juni: Århusjagt nr. 4.
27.juni: Her er chancen for at komme af med noget af dit 

overflødige grej. Vi holder en rask lille auktion ved OZ2PN. 
7.juli: Se under kredsarrangement. OZ2EDR er QRV på 

145,9: OZ2REC og OZ2RED.
Juli måned holder vi ellers ferie.

Vi afholdt den 16. maj en ekstraordinær generalforsamling 
over emnet køb af ejendom; idet den udvidede bestyrelse 
(best., byggefond og byggeudvalg) har optaget forhandlinger 
om køb af en ejendom, der passer nøje til vores behov. 
Se referatet i X-QTC. På gensyn.

OZ7VP, Hans P.

Hovedbestyrelses medl.:

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

KREDSARRANGEMENT
I henhold til vedtægternes § 19 indkaldes herved til kreds

medlemsmode i kreds 6 (Sønderjylland. Området syd for 
Kongeåen).

Modet finder sted på restaurant »Viking« i Åbenrå 
torsdag den 27. juni 1974 kl. 20.00

med følgende dagsorden:

1)Valg al dirigent
2) Beretning om HB's arbejde i det forløbne år
3)Forslag til debat
4)Opstilling af kandidater til repræsentantskabsvalget.

Alle medlemmer af EDR, uanset medlemsskab af en lokal
afdeling eller ej. og som er bosiddende i kreds 6, har adgang 
til dette møde mod forevisning af gyldigt medlemskort til 
EDR for året 1974/75.

OZ5WK, Karl Wagner

NB. OZ5WK anmoder om at forslag til behandling under 
pkt. 3 må blive tilsendt ham inden den 24. juni 1974 under 
adressen: Karl Wagner, OZ5WK, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.

HADERSLEV
Lokaler: Slotsgade 16’. Call: OZ7HDR.
Fmd.: OZ5GK, Kurt Heuckendorff, Nørregade 42,
6100 Haderslev.

Den 14.5.74 afholdt vi generalforsamling på Thomashus Kro. 
Klokken 19.30 var der fremmødt 14 personer, deraf et nyt 
medlem. Efter at formanden, OZ5PG, havde budt velkommen, 
blev OZ8IN valgt til dirigent. Derefter aflagde OZ5PG beret
ning, og kom herunder ind på de forskellige aktiviteter, som 
foreningen har kørt i det forløbne år. Der skal kort nævnes 
auktion - mobiltester - aktivitetstester - morse- og teknisk 
kursus, det sidste dog i år sammen med AOF. Dog var den 
ting, der samlede flest medlemmer, vores hyggeaften med 
gratis spegepølsemader. Nye licenser (morseprøve) blev også 
nævnt, og til lykke til Alex OZ7QU, OZ9ZX og OZ8VB.

Herefter aflagde kasseren beretning og der var et ganske 
pænt overskud og nu 31 betalende medlemmer (dermed ikke 
sagt, at alle er aktive). Derefter gik vi til valg, og bestyrelsen 
kom til at se således ud:

Formand: OZ5GK, Kurt Heuckendorff, Nørregade 42, 6100 
Haderslev, kasserer: Karl Henning Hansen, Galsted Mark, 6541 
Bevtoft, sekretær: OZ8YG, Poul Erik Brønd, Brorsbølvej 2, 
6100 Haderslev, best.medlem: Svend Hansen, Galsted Mark, 
6541 Bevtoft og suppleant: OZ1ED, Terkel Otto Olsen, Hør- 
lykkevej 28, 6500 Vojens.

Vi siger den gamle bestyrelse tak for det arbejde de har 
gjort.

Under indkomne forslag var der kun et, nemlig et ønske 
om at sænke kontingentet. Det blev omgående nedstemt!!! 
ja, det er rigtigt, det blev nedstemt.

Under eventuelt: OZ8IN orienterede kort om Sdj. aftner. 
Klublokalerne blev bragt på bane og vi lovede at se os om 
efter noget bedre. Kontingentet skal fremover stadig opkræ
ves pr. giro, hvor kvitteringen er gyldig som medlemskort.

Klokken 22.00 hævede dirigenten mødet og takkede for god 
ro og orden.

Program:
HUSK den første tirsdag i hver måned er mobiltestaften.
Vi holder ferie fra den 1.7.74 til den 15.8.74. God ferie,

Vy 73 de OZ8YG, Poul Erik

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen, Kastanievej 12,
6430 Nordborg.
Sekr.: OZ8ZF, Peter Fogh, tlf. (04) 45 03 25.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 
Formand: OZ1QA.
Kasserer: OZ8ZG.
Sekretær: OZ8ZF.
Revisorer: OZ1AR og OZ9NS.

Auktionen gav et pænt lille overskud.

Program:
Torsdag den 20. juni kl. 19.30: Månedsmøde. Emnet er ikke 

fastlagt, men vil blive meddelt i »Amatørnyt«, og i klub
lokalet.

Vy 73 de OZ8ZF, Peter

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:
25. juni: Udflugt.

Vi mødes ved klubhuset kl. 19.30. Dette er sidste mødeaften 
før sommerferien.

Vi starter igen, frisk og udhvilet i august, se nærmere i OZ 
juli. God ferie.

Vi håber, at rævemodtagerne snart er QRV, så vi kan 
komme igang. Altså, få tændt for loddekolben. 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.

Rævejagterne forløber planmæssigt og hver enkelt jagt’s
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resultater offentliggøres i »Amatørnyt« på 145,750 MHz den 
følgende mandag.

Næste mødeaften, torsdag den 20. juni 1974.
Efter en heroisk indsat af festudvalget er det atter i år 

lykkedes at arrangere en
SCT. HANSFEST

For ikke at forvirre svage sjæle, har vi henlagt festen til 
samme sted som sidste år:

Busk's sommerhus, Varnæsvejen ved 8 km stenen. 
Altså 8 km fra Åbenrå og så helt nede ved vandet.

For en sikkerheds skyld har vi lagt en ræv på stedet. Første 
sending kl. 19.30 og derefter hvert 5. minut til 20.00.

Festen er altså den 23. juni 1974, og hvis nogle skulle få 
lyst til at møde op om eftermiddagen med hele familien, kan 
de roligt gøre det, men de må dog selv sørge for aftensmad. 
Sommerhuset ligger idyllisk ved Åbenrå Fjord.

Underholdningen begynder kl. 20.00 (Busk's muntre ind
slag). P35 og P2000 kan naturligvis købes på stedet og lige
ledes ristede eller kogte pølser. Kom med hele familien og 
få en god aften.

Den 27. juni 1974 afholdes kredsmedlemsmøde, se nærmere 
under »Kredsarrangement«.

Vy 73 de OZ8WY, Lars

KREDSARRANGEMENT
I henhold til vedtægternes § 19 indkaldes herved til kreds

medlemsmøde i kreds 7, Bornholm.
Mødet finder sted i klubhuset, Nørrekås, Rønne onsdag 

den 19. juni 1974 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1)Valg af dirigent
2)Beretning om HB's arbejde i det forløbne år
3) Forslag til debat
4)Opstilling af kandidater til repræsentantskabsvalget.

Alle medlemmer af EDR, uanset medlemsskab af en lokal
afdeling eller ej, og som er bosiddende i kreds 7, har adgang 
til dette møde mod forevisning af gyldigt medlemskort til 
EDR for året 1974/75.

Da kreds 7 intet HB medlem har, indkaldes mødet i h.t. § 19. 
stk. 1 af formanden.

OZ4JA, Jens-Karl Iversen

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.

Program:
Hver tirsdag mødes vi i klubhuset til almindelig klubaften. 
Nu er vi henne i ferietiden, og det betyder, at en hel del 

amatører fra resten af landet holder ferie herovre på Born
holm. Er I interesserede i at hilse på os, så holder vi som 
omtalt ovenfor klubaften hver tirsdag aften, samt »Drop-in« 
hver søndag formiddag. Vor QTH er beliggende på den nord
lige del af havneområdet, hvor I også finder lystbådehavnen. 
Vi glæder os til at hilse på jer.

Vy 73 de OZ1WY

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

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

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

Næstformand:
OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17,

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

Sekretær:
OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,

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

Kasserer:
OZ4WR, John Hansen, Lavendelvænget 6,

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

Forretningsudvalget består af OZ4X, OZ4JA, OZ9JB 
og Grethe.

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

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

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

3700 Rønne. Tlf. (03) 95 18 64, priv. (03) 95 13 24. 
Handicapudvalg: OZ1TD, Trygve Tøndering, 

Solbakkevej 8, 2820 Gentofte. Tlf. Ordrup 1136. 
OZ3WP, W. Panitzsch, Esplanaden 46,
1263 København K. Tlf. (01) 11 63 30, 
lokal 55 og (aften) (01) 14 27 56.

EDR's QSL bureau v/ OZ6HS, Harry Sørensen, 
Hovedgaden 51, Ingstrup, 9480 Løkken.
Tlf. (08) 88 30 06.

HF Bulletin, OZ2NU, Børge 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 skal være red. i hænde senest den 20. i 
måneden.

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

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

Amatørannoncer sendes til bogholderen, Grethe.

ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 1 5.

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

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

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

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

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

Afleveret til postvæsenet den 14. juni 1974.
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