MM MM MM MM MM MM MM MM
(næh ikke det du tror!)
Af 0Z7DX, Vøgg H. Jacobsen, Gustav Adolfs Gade 56, 2100 København 0.

»RAUCH«! »Hva’ vardet.« spurgte Sam G4AKT,
da isskodserne foretog et ordentligt angreb på
siderne af det gode 37-årige skib »DANA«, der
var på vej ind mod Angmagssalik på Grønlands
østkyst. »Nåh - det var bare en isklump til vores
5 o'clock whisky« svarede jeg for ikke at afsløre,
at vores skib i virkeligheden sad fast i polarisen
og ganske stille i det skønneste solskin blev sat ned
mod et isbjerg, hvis hojeste punkt var 90 meter
over havoverfladen (se foto). I en sådan situation
forstår man meningen med en af paragrafferne
i de internationale søvejsregler, som udsiger »så
fremt pejlingen ikke ændrer sig kendeligt, er der
fare for sammenstød . . .« I dette tilfælde et sam
menstød. hvor ens modpart ville gå aldeles ube
rørt ud af konfrontationen. I en sådan situation,
hvor man allerede har pakket de få ting. som man
gerne vil have med »hvis« og hvor man intet kan
yde, var det af meget stor moralsk værdi at vide.
man til det sidste kunne være i kontakt med
amatører rundt omkring, og meningen med den
ne lille samling strøtanker er da også at delagtig
gøre andre i nogle af de mange øvrige glæder,
man kan have ved at køre maritim mobil.
OZ JULI 1974

Indtil for få år siden har OZ-amatørernes in
teresse for /MM-operation været meget begrænset
på trods af at licensen, der gælder et år ad gan
gen. nemt opnås, når blot rederiets og kaptajnens
samtykke foreligger. I hvert fald begynder næsten
alle mine QSO-partnere med »du er min forste
OZ/MM - pse QSL«.
Undertegnede, der er havbiolog, og som til
bringer et par måneder af året i områder, der
ikke altid er som Jacques Cousteaus labre laguner,
har fra første længere togt haft en HF-station
med i bagagen, idet det er min faste overbevis
ning. at den kontakt, man derved har »udover
rælingen«, har stor positiv betydning for klimaet
ombord. Det er jo et lille samfund, og på længere
togter med få havneanløb kan almindelige diskus
sionsemner godt blive opbrugte. Når man så kom
mer til spisning og fortæller at haverne i Jylland
endelig har fået den længe ventede regn eller at
Cecil ZD3D i Bathurst har 35° i skyggen, varer
det ikke længe før en vild diskussion er igang
vedrørende græsplæner eller togter til fjerne ko
raløer med hulapiger og O-skat. Også når man i
flere dage har ligget underdrejet og arbejdet har
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Maskinchefen er bekymret for sin skrue
»moppedrengen«, der ligger ca. et par mil borte.

været umuliggjort på grund af storm, er det her
ligt at vide, at man kan gå på »Grønlandsfre
kvensen« og sige »dav« eller snakke med 3A2CP
søndag morgen osv. osv. Heldigvis er ikke alt
forudseeligt og derfor var det f.eks. sjovt at løbe
på Chris LA5KG og hos ham få nærmere op
lysninger
om
amatørkommunikationen
med
Thor
Heyerdahls »RA«. Jeg havde nemlig lige lånt bo
gen i skibets bibliotek dagen før!
Forudsætningen for det hele er naturligvis, at
grejet kører, og da der jo er langt til købmanden,
har jeg som regel et godt sortiment af løsdele
med; desuden en ekstra 2 watts CW-transceiver
(HW-7) til 40, 20 og 15 meter, hvis hovedsta
tionen skulle være helt umulig. Denne består af
Heathkit SB300/400 fra 1965 og antennen er en
14AVQ, der med en enkel afstagning har klaret
sig fb flere gange med vindstyrke 10 i Danmarks
strædet. Det er for resten nogle ordentlige »buler«,
der så er på vandet. Antennen blev anbragt godt
indsovset i tectyl, før DANA var ude for at få
rettet radiopejler. Den lille CW-transceiver var en
kæmpemæssig positiv overraskelse, og jeg tror
ikke, at Sven OX3SL kan se gladere ud juleaften
end i det øjeblik, hvor han havde klippet HW-7
på sin ground plane, kaldt CQ 3 gange og der
efter fik 569 fra DL. Modparten korte såmænd
bare med 1000 W og en 4 element beam. På
togtet til Grønland i 1973 havde jeg desuden lånt
9BS’s 2 meter CW TX (beskrevet i håndbogen
1960), idet det var min hensigt at forsøge at
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kommunikere via OSCAR-6 (se foto). Da vi skulle
godt nordpå, ville satellitten kunne anvendes un
der næsten hvert omløb, forsøgene kunne foregå
i et nordlysområde og endelig ville det være før
ste /MM QSO via OSCAR-6. Det blev nu W6OAL,
der løb med verdensrekorden 14 dage efter at jeg
havde forsøgt. Jeg hørte en del Eu-stationer gan
ske udmærket, men nil QSO.
Udover de daglige hyggelige QSO hjemefter,
kunne jeg som gammel testmand naturligvis ikke
nære mig for at være med i WAE-testens fone-del,
mens vi lå i Danmarksstrædet. Som zone 40 stn
er man jo DX. Log er sendt til DARC. men om
de godkender den er en anden ting. Jeg synes,
at /MM skulle kunne deltage i testerne og for
målet med min deltagelse var da også at soge at
få dette standpunkt fremmet.
En forudsætning for at man må kore ombord
er ifølge licensbestemmelserne, at man ikke for
styrrer skibets radio eller elektroniske navigations
midler. »Sparky« og jeg kunne da også kore uden
at
volde
særlige
vanskeligheder
for
hinanden.
Kun når »Sparky« kørte langbolge telegrafi, kun
ne jeg godt lukke butikken. Så slog mit SWR-meter ud i takt med hans nøgling! Eilers havde vi et
hyggeligt samarbejde, og når han f.eks. råbte ned
til mig. at han havde besvær med at få Lyngby
igennem på 12 MHz, mens jeg kørte Carlo 9UU
fb på 14. så hoppede han op på 17 MHz. hvor
det måske gik bedre.
Støj kan der naturligvis også være. både mekaOZ JUU 1974
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nisk og elektrisk. Jeg synes nu. at det var ganske
hyggeligt i stormvejr at sidde på dørken og sludre
hjemefter eller med OX3SL inde i Angmagssalik,
mens vandet vaskede over koøjet, og endelig slap
jeg for at ryge på dørken af overraskelse, da jeg
pludselig hørte den højærværdige HR på FONEH!
i 20 meter båndet. 1 sandhed en stærk oplevelse.
Almindelig slingerage kunne godt give lidt støj.
men det var ingenting imod den larm. som en
ventilator 3 meter fra min antenne gav. Bortset
fra
kokkens
kartoffelskræller,
der
lagde
både
Sparky’s og min egen modtager totalt ned. var
skibet ellers meget rent for støj. Når jeg skulle
snakke med OZ om eftermiddagen, gik jeg hen
for
at
»kvæle
officerer«!
Ventilatoren
sørgede
nemlig for luftforsyningen til deres kamre. Nå,
men sådan nogle søens friske folk må vel nok
kunne undvære luft i et par timer. Min undskyld
ning overfor maskinchefen var i øvrigt »jamen,
Jimmy - jeg forsøger jo på at få fat i barbereren
i Lynge«. Maskinchefen bor nemlig selv i Lynge
og mener ganske bestemt, at barbereren er ama
tør.
OZ JULI 1974

Med et så perfekt »jordplan«, som man har som
/MM kommer vertikalantennen rigtig til sin ret.
4 bånd blev brugt, idet jeg også kaldte ca. 10
minutter hver dag på mit favoritbånd. 10 meter,
for at se om det ville give et pip fra sig. Der var
nu ikke noget at hente, og 15 meter var også
meget ustabilt. Men hva’, det ligger jo også småt
med solpletter lige i øjeblikket. Næsten al trafik
foregik på det kære 20 meter bånd. hvor sydlige
speech-kompressorer vredet helt ud over stopstil
lingen
tit
gjorde
forbindelserne
problematiske.
På 40 m blev jeg meget overrasket over at møde
en OZ-stn. Personligt kan jeg vældig godt lide 40
m. der kræver en lidt speciel teknik at anvende,
og jeg synes, at man moder alt for få OZ’ere der.
Også der horer man »first OZ - pse QSL«. På
kommende togter i Nordsoen bliver det nok også
det eneste bånd. der kan anvendes til snak med
OZ. da jeg ikke har antenne til 80 m. Så pse tag
og lyt omkring 7070 en gang imellem.
På togtet i Danmarksstrædet opdagede jeg hur
tigt, at forholdene ikke er ensartede ude på havet.
Mens stationerne fra Grønland, først og fremmest
i Thule, næsten altid drønede igennem, varierede
forholdene hjemefter utroligt meget alt efter hvor
i Danmarksstrædet, vi befandt os. Vi sejlede i et
rektangulært stationsnet, hvis nordligste position
var 65°I5' N og den sydligste 61°05' N. Så
snart vi kom syd for ca. 62° N. var det næsten
umuligt at komme igennem til OZ og radioavisen
på 15165 kHz gik også helt elendigt. Det er mu
ligt, at dette er alment kendt; i så tilfælde vil jeg
gerne have at vide, hvilke anomalier, der er tale
om.
Jeg håber med disse spredte tanker at have fået
fyret op under lysten til at køre /MM hos de af
vores efterhånden mange medlemmer, der sejler,
og jeg ved nu. at i hvert fald for en landkrabbe
som undertegnede er det af enorm mentalhygiej
nisk betydning at få nye impulser bragt ind i et
så lukket samfund, som et skib lang tid i soen jo
i virkeligheden er.
Nå. men alt dette skrives i øvrigt i 30° varme i
ZD3-land fjernt fra storme og isbjerge. Også her
fra er det sjovt at kore - men det er jo en helt
anden
historie.
Forhåbentlig
på
genhør
som
OZ7DX/YV i de kommende måneder og senere
som I MM fra Orkney-Shetland området.

Rettelse til LF og squelch OZ juni 1974
LI er en Siemens pot-kerne 14x8, N28 med Al
400, viklet med 310 vindinger 0,1 mm kobbertråd.
Kan evt. leveres af mig.
OZ9TM
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Vertikalt all-band HF antennesystem
med beam-mulighed på 14 MHz
Af OZ1TD, Trygve Tøndering, Solbakkevej 8, 2820 Gentofte

lige base-loading coils (spoler ved antennens fod),
men dette ville ikke fungere tilfredsstillende på hele
båndet. I stedet valgte jeg derfor at gøre det mu
ligt let at lægge antennen ned, så jeg kunne komme
til whippen, og samtidig etablerede jeg et simpelt
system til ændring af dens længde.
I fundamentjernrøret blev boret 2 huller, og i et
500 mm langt rør med samme diameter som det
oprindelige bærerør blev 2 tilsvarende huller boret.
På det 500 mm lange rør blev antennen fastspændt
ved hjælp af de dertil beregnede bøjler. Gennem
hullerne i de 2 jernrør blev der ført bolte, og an
tennen var monteret. Skal antennen lægges ned,
løsnes blot den øverste bolt, og hele herligheden
vippes ned, således at man kan komme til at justere
whippen (se fig. 2). Whippen deles i to. hvor den

Fig. 1. 18 AVT/WB.

Da Hy-Gains nye multibånd vertikal-antenne 18
ATV/WB (fig. 1), hvor WB står for wide-band,
kom frem, blev min interesse vakt. Antennen gi
ver rimeligt godt standbølgeforhold på hele 40, 20,
15 og 10 m båndet, men på 80 m er den desværre
ret smal. 80 meter muligheden etableres nemlig ved
at sætte en forlængerspole i toppen med en endewhip, altså nærmest mobilantenne-princippet. Man
må på forhånd skære whippens længde efter det
sted på 80 meter båndet, man vil arbejde.
Jeg anskaffede mig en sådan 18 ATV/WB og
monterede den på et jernrør nedstøbt i jorden.
Jordplanet blev sikret med nedbanket jordspyd og
nedgravede radialer.
Jeg prøvede først, om jeg kunne regulere re
sonansfrekvensen på 80 m ved at montere forskel
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Fig. 2. Ved at løsne den øverste bolt kan antennen vippes ned.
OZ JULI 1974

Fig. 3. Whipens længde kan let justeres ved hjælp af dette
arrangement.

Fig. 3a. Detaille af fig. 3.

OZ JULI 1974
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ene del monteres permanent i topspolen, og den
anden kan forskydes op og ned i 2 klemsko til den
ønskede længde. Den ene klemsko er kortsluttet
ved hjælp af loddeflige (se fig. 3 og 3a). Simpelt
og effektivt. Det kan formentlig gøres bedre i
messing eller lignende, eller man kan lave et tele
skoparrangement.
Fasede vertikaler, 14 MHz
Fra gammel tid var jeg i besiddelse af 2 stk. 12
AVQ for 20, 15 og 10 m. Disse havde været be
nyttet til det system af fasede vertikaler, som jeg
beskrev i OZ, januar 1972. Dette system indebar
imidlertid, at den ene antenne skulle flyttes hver
gang, jeg ville køre i andre retninger end de to,
som dannes af antennernes forbindelseslinier. Jeg
fik derfor den tanke at benytte de 2 stk. 12 AVQ'er
og 18 ATV'en i et system af vertikaler, som kører
2 og 2 på 20 m. Jeg kunne så sende på 14 MHz i
6 forskellige retninger blot ved elektrisk at skifte
mellem dem (fig. 4). Til gengæld måtte jeg i mod
sætning til den tidligere beskrevne opstilling give
afkald på retningsvirkning på 15 og 10 m. Dette
forekommer mig imidlertid med de nuværende sol
pletforhold og deraf følgende mindre aktivitet på
disse bånd at være et beskedent offer.

De 2 stk. 12 AVQ blev anbragt på en slags jule
træsfødder (fig. 5) på græsplænen til stor fryd for
XYL. Jernspyd blev nedbanket til lidt under ter
ræn. og radialer for 20 m blev lagt ned i riller
etableret med en spade, som stikkes ned og vippes
lidt. Enkelt og usynligt efterpå. Et stykke ledning
føres op fra radialerne og jordspydet til antennen.
Denne ledning kan let skjules under græsset, når
antennen demonteres. De 3 antenner monteres i
hjørnerne af en ligesidet trekant med sidelængde
!4 bølgelængde (A) eller for 14,2 MHz:

(fig. 6). Ved det i det følgende beskrevne fasningssystem kan man nu i følge Hy-Gains" engineering
report, som jeg har støttet mig til, opnå et gain på
ca. 4,5 dB og en rear attenuation (dæmpning af
bagfra kommende QRM) på 30 dB i de 6 retninger,
som udgøres af trekantens sider. Jeg henviser i øv
rigt til min artikel i OZ januar 1972.
Man arbejder med 2 antenner ad gangen. De er
anbragt 1/4 bølgelængde fra hinanden, og signalet

metalkasse 220x 110x45mm

Fig.4
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Fig. 5. Fod for 12 AVQ.

til antenne 1 forsinkes nu elektrisk 1/4 λ (90°) i
forhold til antenne 2. Dette gøres simpelthen ved
at gøre kablet til antenne 1 1/4 λ længere end kablet
til antenne 2. Der sker nu populært sagt det, at
når signalet fra antenne 2 når hen til antenne 1,
begynder denne at stråle, og de forstærker hin
anden i denne retning. Når imidlertid signalet fra
antenne 1 når antenne 2, vil signalerne være ½ λ
(180°) ude af fase, og signalerne vil udslette hin
anden.
På tilsvarende måde ved modtagning.
Ved beregning af den længde coaxialkabel, som
skal til for at forsinke signalet 14 bølgelængde, må
vi huske, at de elektromagnetiske bølger går lang
sommere i coaxialkabler end i det fri, normalt 0.66
gange. På 20 m skal det ene kabel altså være

Fig. 6. 2 stk. 12 AVQ og 1 stk. 18 AVT/WB anbragt i hjørnerne
af en ligebenet trekant med sidelængde = 1/4 bølgelængde.
OZ JULI 1974

længere end det andet.
Under forudsætning af, at der anvendes normalt
50 ohms coaxialkabel fra antennerne og under for
udsætning af, at vi skal have 50 ohm ved senderen,
må vi have impedanstilpasning, hvor coaxialkablerne fra de 2 antenner mødes (se fig. 4). Dette gøres
ved i hver gren at indskyde et 1/4 λ langt 75 ohms
coaxialkabel (3,48 m på 20 m båndet). Vi får nem
lig så, at hvert kabel i forgreningspunktet viser 108
ohm (52xZ = 75 2 giver Z = 108 ohm), og da de er
forbundet parallelt til det fælles kabel, bliver im
pedansen her 108*½ eller ca. 52 ohm.
I shacken har jeg et forgreningsstykke (fig. 7).
Dette er rullet op, så det ikke fylder ret meget.
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Fig. 7. Forgreningsstykke af 75 ohm og 50 ohm coaxkabel, se tekst og fig. 4.

Fig. 8. Fordelingskasse, se også fig. 4.
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Fig. 9. Montage i fordelingskasse. Se også fig. 4.

Selve skiftearrangementet mellem de 3 antenner
er udført på følgende måde. På siden af en monte
ringskasse med målene 220x 110x45 mm er monteret
3 stk. SO-239 bøsninger, hvortil de 3 lige lange
kabler fra antennerne føres (køres andet end 20 m.
forbindes kablet på 18 ATV’en direkte til TX/RX).
1 kassens top anbringes 6 sæt SO-239-bøsninger i
2 rækker, og hvert sæt angiver en senderetning.
Den ene række er beregnet for coaxgrenen, som
er forlænget med 1/4 λ og den anden række for
den anden gren (fig. 8). Kassen virker faktisk som
en coaxialomskifter. Montagen af kassen fremgår
af fig. 9.
Resultater
Og hvorledes virker arrangementet så?
18 AVT/WB er en udmærket antenne på 40, 20,
15 og 10 m, og på 80 m er den som alle vertikaler
god på mellemdistancen, men til lokal-QSO'er er
den omkring 8 dB svagere end min W3DZZ.
Benyttes det fasede system på 20 m, får man
afgjort en mærkbar fordel både ved sending og ikke
mindst ved modtagning. Forward gain ser ud til at
passe med Hy-Gains’ oplysninger (ca. 4-5 dB),
men undertrykkelsen af det bagfra kommende sig
nal (QRM) mener jeg dog næppe er mere end
OZ JULI 1974

10-15 dB. Arrangementet er let at arbejde med,
skiftningen af kablerne ved kassen er faktisk hur
tigere end drejning af en rotor til en yagi. Yderli
gere har man den fordel, at hele antennesystemet
er holdt nede i en bekvem højde, således at juste
ringer let kan foretages.

20. juli 1974
er sidste frist for anmeldelse af HB
og RM-kandidater------------

men teknisk stof modtages hele året.
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Slow Scan Television
Af OZ1DT og OZ9FA, Flemming Baagøe, Lysholmparken 19, Osted pr. 4000 Roskilde

Hvor på båndene foregår det?
På 20 meter er der efterhånden stor aktivitet om
kring 14,230 MHz, og på 80 meter er adskillige af
vore
hjemlige
amatører
igang
hver
weekend
på
3,745 MHz.
På 2 meter forsøges der større aktivitet på 144,7
MHz og ligeledes på frekvensen 145,425 MHz,
SSTV - Slow Scan Television - har givet radio
amatørvirksomheden en ny og spændende dimen
sion. Aktiviteten bliver større og større dag for dag,
og interessen blandt vore hjemlige amatører er i dag
større end nogensinde, men mange holder sig til
bage og tør ikke gå igang på grund af nogle vanske
ligheder, som kan være svære at overvinde. Det har
været muligt for mange amatører at erhverve sig
surplusbilledrør med P7-fosfor. og det skulle derfor
være muligt for mange at bygge en monitor for et
rimeligt beløb.
Dette skulle give en reel mulighed for, at mange
kan følge og være med til de aktiviteter der foregår
med SSTV, men der kan stadig være vanskelighe
der, og denne artikel skal forsøge at belyse nogle
muligheder for at fremstille en monitor og scanner,
der på ingen måde behøver at være ringere end no
get af det professionelle udstyr, der er i handelen
i dag.
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Grundlaget
for
konstruktionen
er
SM0BUO's,
som er beskrevet i OZ februar 73 af OZ6PH.
Af nødvendige ændringer kan nævnes Indgangs
trinnet, som er et modificeret og tilpasset trin fra
»Robot«-Monitoren,
desuden
er
strømforsyningen
og højspændingen ændret, således at disse 3 væsent
lige ændringer gør det muligt at bygge monitoren af
de i handelen værende komponenter og samtidig
bidrager til en væsentlig forbedring af monitoren.
Men forinden vil det sikkert være klogt at gen
nemgå, hvordan et SSTV-signal dannes.
Hvad er et SSTV-signal?
Området vi bruger til at sende SSTV billeder lig
ger fra 1200 Hz Syne over 1500 Hz. sort billede,
til 2300 Hz. hvidt billede; altså en total båndbredde
på 1100 Hz incl. sync-signal. Selve videoinforma
tionerne ligger indenfor et frekvensområde af 800
Hz. SSTV-signalerne genkendes i modtagerens højt
taler på den karakteristiske 1200 Hz-frekvens, som
kommer ved hvert linie- og billedskift, med hen
holdsvis ca. 15 Hz og 1/8 Hz. Selve videofrekven
serne fra 1500-2300 Hz hores som en skratten, idet
øret ikke vil være istand til at opløse disse frekven
ser.
Hvis vi kikker på fig. 1, vil vi se hvordan en en
kelt linie i det modtagne SSTV signal kan se ud, fra
OZ JULI 1974

Det gør ikke noget, der er en lille forskel på de to
linieafbojningssystemer, netop fordi denne syncpuls
kan styre sweepet, således at det afsendte syne.
styrer sweepet i modtagerens monitor.

forfront i syncpuls til forfront i den næste syncpuls.
En sådan linie tager ca. 60 millisekunder at tegne.
Når der skrives ca., er det fordi vi her i Europa
bruger 50 Hz på lysnettet, i Amerika benyttes som
bekendt 60 Hz. I USA gør man det. at man deler
60 Hz med 4 og derved fremkommer 15 Hz. som
bruges til linieafbøjning og syncpuls. I Europa de
ler man de 50 Hz med 3 og får således 16 2/3 Hz.

hor. 15Hz
Fig.2

Hvordan billedet dannes
I fig. 2 vises billedet som starter i øverste venstre
hjørne, og når syncpulsen, som er 5 ms lang kom
mer. skiftes linie. Dette gentager sig 120 gange hvert
ca. 8 sekund, og billedskift kommer ved hjælp af en
syncpuls på 30 ms længde efter ca. 8 sekunder
(7.2 s). Når man siger, at billedet dannes i raster af
120 linier på 8 s. er det efter det amerikanske sy
stem. i det europæiske system er billedhastigheden
120 linier å 16 2/3 Hz. altså 7.2 s.
Dette betyder heldigvis ikke noget for overfø
ring af SSTV-signaler mellem disse 2 systemer, idet
den eneste umiddelbare indvirkning på signaler
modtaget fra Europa er. at billedet er en lille smule
kortere end et billede modtaget fra Amerika.
Der er mange måder at fremstille SSTV-signaler
på, enten ved hjælp af et SSTV Camera. ca. 4000
Hz afbøjning, eller et fast-scan-camera med 15625
Hz afbøjning, som ved modificering og i forbindelse
med et sampling-system kan udføre SSTV-signaler.
Flying Spot Scanner
Den nemmeste og hurtigste måde at komme igang
på er måske ved hjælp af Flying Spot Scannere.
Her kan fantasien rigtigt få frit spillerum, da der er

Monitoren.
Man
ser
fra
venstre:
afbøjningsspolen,
magneten, højspændingsdioden og højspændingstransformatoren.
OZ JULI 1974

fokuserings
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mange måder at udføre scannere på. Gennemlys
ningsmetoden er den mest anvendte, og her er man
istand til at bruge diapositiver, mens man efter re
flekssystemet kan man bruge papirbilleder, avis
udklip og lign.
Det system, der her skal fortælles lidt om, er
gennemlysningsmetoden til brug af diapositiver.
I fig. 3 er vist et principdiagram af Flying Spot
Scanneren. Billedroret skal være med blåt lys og
absolut uden efterglød. Hvis der er efterglød på
billedroret, bliver billedet udtværet. Ved hjælp af
horisontalog
verticalsweep-oscillatorer
afscanner
rørets elektronstråle et afgrænset område efter nøj
agtig samme princip som i SSTVmonitoren. Lys
strålen passerer så fra katodestrålerøret igennem
diapositivet, og strålens varierende lysintensitet op
fanges af fotomultiplikatoren 931 A. Denne foto
diode kan forstærke signalet ca. 10 millioner gange.
Videosignalet føres nu sammen med syncpulserne
fra sweepgeneratorerne, og det færdige videosignal
styrer så en LF-FM-modulator, således at elektron
strålens scanning fra sort over gråtoner til hvidt
ændrer frekvensen af oscillatoren fra 1500 Hz til
2300 Hz. Disse informationer føres så over et lavpasfilter for at fjerne harmoniske. Når billedet er
omdannet fra sort-hvidt lys til frekvensmoduleret
LF, kan vi direkte føre signalerne ind i mikrofon
indgangen på senderen, blot skal man huske, at
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såfremt der bruges en SSB-sender, må den tillade
lige anodestrøm ikke overstiges for ikke at beska
dige udgangsrørerne, idet det faktisk er som at køre
med konstant bærebølge, akkurat som ved en RTTYtransmission.
Forstyrrelser
Nu kender vi så karakteren af SSTV-signalet;
det der så kan ødelægge eller forstyrre billederne er
signaler liggende tæt op af det videosignal, der skal
modtages, idet alle toner og frekvenser, som ligger
i området 1500-2300 Hz vil være med til at danne
sort-hvide billedinformationer. Dette kan dog sjæl
dent ødelægge billedet helt; værre er forholdet, hvis
et uvedkommende signal forhindrer 1200 Hz-syncpulserne at slippe igennem, så er billeddannelsen
umuliggjort. Hvis der derimod ingen forstyrrende
signaler er, kan man modtage de mest pragtfulde
billeder fra det meste af verden. Vi har selv modta
get adskillige gode billeder på signalstyrker S 2 og 1
og dernede, når der ikke har været nogen støj eller
gener fra andre signaler.
Der kan dog gøres meget for at formindske uved
kommende signalers forstyrende indvirkning på bil
ledtransmissionen, f.eks. har en del amerikanere
lavet forsøg med at separere syncpulserne, så de
ikke forstyrres. Så opnår man at få hele linier, det
kan bedre accepteres, end at hele linier falder ud.
OZ JULI 1974
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*) Hvis billedet er negativt (omvendt synkpuls) hviles 620 og 4K7,
dette kan skyldes at man har vendt dioderne i Frekvensdohlerne
den forkerte vej.

+ IV3 indstilles med R uden signal på indgang. Med signal på
indgang skal videosignalet være 400 mV pp. Mindre end 400 mV
ændres - I00K til større modstand. Over 400 m V ændres 100K til mindre modstand. Disse målinger er faktisk kun mulige med
oscilloscop, men i mangel af dette skal man ikke fortvivle, da trin
net i langt de fleste tilfælde kører hvis det er rigtigt monteret.

SSTV-monitor. Pilen viser afbøjningstransformeren.

Monitorens indgangsprint.
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idet hver linie jo skal have en syncpuls for at starte
den næste på det rigtige tidspunkt. Syncpulsen skal
i vort system have en længde på 5 ms, men en del
amerikanere har fundet ud af, at 5 ms er lige lidt
nok, og man har derfor for en dels vedkommende
ændret dette til 8 ms. Det medfører blot i vort nu
værende system, at billedet bliver en lille smule
smallere, og ligeledes har de ændret billedskift sync
pulsen fra 30 til 60 ms, dvs. at i de tilfælde mister
man en linie i højden.
Billedrøret
For at man kan se et billede, det tager 8 sekunder
at tegne, kræves et billedrør med en meget lang ef
terglød. De rør med P7-fosfor, der har været i han
delen gennem et stykke tid. har en tilstrækkelig lang
efterglød til, at de er ganske fortrinlige til vort brug.
Vi har eksperimenteret med mange slags filtre
foran billedrøret og fundet frem til et orange filter,
acryl nr. 204. Dette orange filter foran billedrøret
fjerner den for ojet kraftigt generende blå stråle,
uden at forringe lysintensiteten og eftergløden. men
gør derimod billedet behageligt at kikke på selv
igennem længere tid. Filteret fjerner bedre det blå
lys end Robots det gule plexiglas nr. 2208, men det
er selvfølgelig en smags sag. hvormeget blåt lys
man ønsker. Det er jo ikke lysstrålen, man skal se,
det er eftergløden.
Indgangstrinnet
Fig. 4. Dette indgangstrin kan umiddelbart er
statte indgangstrinnet i SM0BUO's konstruktion i
OZ feb. 73, og er, trods den muligvis lidt mere
komplicerede opbygning, biligere i komponenter og
består udelukkende af nemt tilgængelige komponen
ter. En ting. man får med i købet, er sikkert heller
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ikke uden betydning, nemlig den, at det er langt
mere effektivt i opløsning af de indkomne videosig
naler.
Afbøjningstrinnet
De øvrige trin behøver ingen omtale, men skulle
vi komme ind på en enkelt ting, måtte det være af
bøjningstrinnet. Dette trin kan under opvarmning
flytte sig lidt. Det forhold kan dog ændres, idet AD
161 og 162 kan udskiftes med siliciumstransistorer,
og styres disse af en IC samt en kraftig tilbagekob
ling fra afbojningsspolen. vil dette problem være
løst. Vi har selv kort med det originale afbøjnings
trin og synes ikke. at problemet er nogen alvorlig
gene.
Afbojningsspolen kan hentes fra et gammelt 17"
TV. og man skal endelig huske at få fokuserings
gitter. Netop mange af de ror. som har været i han
delen gennem nogen tid. kræver denne fokuserings
magnet, hvis man vil kunne fokusere sit billede. Så
hen hos din radioforhandler og få fat i sådan en af
bøjning.
Til slut skal det på det kraftigste anbefales ikke
at sætte nettransformer i samme kasse som moni
toren. Langt væk med den, ellers vil magnetfeltet,
uanset hvilken kerne den er viklet på, lave ripple
og brum i billedet. Mumetal omkring billedrør og
transformer er både en svær og dyr løsning, idet en
sådan skærm omkring billedrøret både skal rumme
afbøjningsspolen og fokuseringsmagneten, og så er
det et spørgsmål om. at det er tilstrækkeligt.
Det er vores håb, at det herigennem har været
muligt at skabe yderligere interesse om SSTV, og
at forkortelsen CUAGN kan blive en realitet for
flere danske radioamatører.
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Mørkekammer med fotomultiplikator.
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Sekvenstoneudstyr i sender med plus til stel
Af OZ8NY, Benny Sørensen, Sæbjørnsvej 24, 2880 Bagsværd
Denne lille opstilling er beregnet som hjælp for
den, der har en sender hvor tastrelæet er forsynet
fra negativ spændingsforsyning og som gerne vil
sætte det »moderne« 7 tonesekvensudstyr til statio
nen. Dette arrangement sparer nemlig et mellem
relæ, da sekvensudstyret ikke direkte kan kobles
til et »negativt« relæ. Dels kan 5 V forsyningen
måske ikke belastes med et mellemrelæ, og dels
kan tidsforsinkelsen fra samme relæ være uheldig,
da sekvensen eventuelt ikke bliver placeret indenfor
tastetiden. Det kan være nodvendigt at ændre lidt

monteres i sekvensuds.
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monteres i

på 3.3 k modstanden. Størrelsen af denne modstand
tilpasses således: 1 hvilestilling skal Q2 være le
dende. ca. 0 volt på kollektor. Er der ikke det, skal
modstanden være lidt større. Omvendt, når Q1 ak
tiviseres af OS 4 går Q1’s emitter »ned« i stærkt
positiv retning og Q2 skal derved stoppe, og det
får Q3 til at lede. så relæet trækker. Opstillingen er
ret uafhængig af driftspændingen, og er i øvrigt
konstrueret således, at sekvensudstyret kan slukkes
eller fjernes uden at det påvirker senderen.

sender

er i sender
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Modifikation af Ten-Tec Argonaut 505
Af OZ9NY, Niels Jalling, Gadevangen 19 A, 2800 Lyngby
De, der kører med ovennævnte station, har sik
kert været irriteret over, at man skal have en hånd
om på bagsiden af stationen for at indstille CW-drive
samt mike gain. Det er der heldigvis råd for, de to
kontroller kan nemlig samles i én, der kan anbringes
på forpladen. Hvis man kigger nærmere efter i dia
grammet. vil man opdage, at indstillingen af CWdrive er ude af funktion, når man kører SSB, og
omvendt mike gain når man kører CW. Tuning til
max output foregår også ved at standbølgemåleren
står det samme sted hver gang. Derfor køber man
et lineært stereopotentiometer på 22 kohm samt et
trimmepotentiometer på 22 kohm, og så varmer
man loddejernet.
Før man begynder på at skille stationen ad låner
man et standbølgemeter og ser efter, hvor meget
det slår ud når stationen er tunet op i dot-stillingen.
Så skiller man stationen helt ad, dvs. top-, bund-,
side-, og frontplader tages af, se i manualen hvor
dan det gøres, det står på side 3-2. Når det er gjort,
fjerner man sensitivity potmetret. I stedet tager man
trimmepotentiometret og lodder den ene endetermi
nal til den jordflig (figur I), der sidder på siden af

VFO-boxen. Til midterbenet af potmetret loddes
den brune ledning, der før sad på sensitivity kon
trollen, den kan lige nå.
Så tager man stereopotmetret og skærer akslen
af, så den bliver lige så lang, som på det potmeter,
der sad der i forvejen. Derefter filer man en plan
flade på akslen, så knappen kan sættes på, man skal
lige passe på, hvor man filer, så knappen kommer
til at sidde pænt. Derefter skal alle de ledninger,
der sidder på bagsidens potentiometre flyttes, det
foregår lettest ved at skrue de to jackbøsninger af,
der sidder lige over potmetrene, så loddes alle led
ningerne af, bemærk hvor de sidder (figur 2). For at
trække ledningerne op til det nye potmeter er det
nødvendig at fjerne to moduler, det er mellemfre
kvensmodulet (90 184) samt SSB generatoren (90191),
pas på, de sidder meget stramt i fatningen. Når de
to moduler er taget ud, kan alle ledningerne trækkes
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op til det nye potmeter gennem gummibøsningen, så
er der kun tilbage at lodde ledningerne til potme
tret. Kontroller lige at de ledninger, der sad på max
før også kommer til at sidde på max nu. De to pot
metre på bagsiden kan man roligt fjerne, og man
har så to huller, der kan bruges til afbryder for en
VOX og en klipper, der er masser af plads til at
bygge de to dele ind.
Når man har samlet transceiveren igen (vent med
toppladen), tuner man op i det lånte standbølge
meter til der kommer samme output som før ope
rationen i dotstillingen. Når der er samme viser
udslag som før, indstiller man det indbyggede
standbølgemeter til at vise max i forward ved
hjælp af det ny indbyggede trimmepotmeter.
Til slut en lille finesse. Det potmeter, der kontrol
lerer mikegain fungerer ekstra godt. hvis man lader
det være et logaritmisk, jeg brugte selv et potmeter,
hvor den ene halvdel er logaritmisk og den anden
er lineær (CW-drive).
Hvis der er andre, der har lavet små fiduser i
transceiveren, vil jeg meget gerne høre om det.
OZ JULI 1974

Trimning af båndpasfiltre efter
max-min metoden

Fig-1

Når man skal trimme et båndpasfilter bestående
af en række kaskadekoblede kredse (se fig. 1), som
forøvrigt ligeså godt kan være induktivt koblet, kan
man som regel med fordel anvende den såkaldte
»max-min«-metode, der skal beskrives her.
De, der har prøvet at trimme filtre med 3, 4 eller
flere kredse koblet i blok, vil have erfaret, hvor
vanskeligt dette er, såfremt man ikke finder en
systematisk metode. Selv ved hjælp af et oscillo
skop og en sweeposcillator skal man være heldig
for at opnå et acceptabelt resultat ved at trimme
på må og få.
Det forudsættes, at filteret har fungeret korrekt
tidligere, evt. på en anden frekvens, som det ofte
vil være tilfældet, når en radiotelefon skal indstilles
til et amatørbånd. Det vil sige. at koblingen ikke
skal røres (fig. 1, C12. C23, C34).
Trimmemetoden går ud på, at man. ved hjælp af
et passende signal fra en generator foretager en re
lativ impedansmåling af filterets indgangsimpedans.
Indikatoren kan lettest være en diodeprobe, der til
kobles som vist i fig. I.
Vi starter med et helt forstemt filter, eller (sikrere)
vi starter med at stelslutte 2. kreds ved pkt. A. Nu
tunes kreds 1 (L1 eller Cl) til max. udslag på dio
deproben. Det ses, at 1. kreds afstemmes med Cl i
parallel med koblingskondensatoren C12. hvilket er
årsagen til, at man skal bruge en trimmefrekvens
fir, der er en smule lavere end den ønskede midter
frekvens fc.
Nu flyttes stelslutningen til 3. kreds, pkt. B i fig.
I, og 2. kreds trimmes til minimum udslag på diodeOZ JULI 1974

trimning efter max-min metoden
Fig.2

proben. Koblingen er jo (normalt) ret los. og først
nar kreds 2 er nær resonans, vil den belaste kreds
l.
Der stilles til min. på kreds 2. og kreds i røres
ikke. Herefter flyttes stelslutningen en tak til højre,
næste kreds stilles til max. stelslutningen flyttes
igen og næste kreds stilles til min. osv. 1 praksis
går det udmærket at trimme 6-8 kredse på denne
måde. og trimningen er færdig i een omgang - der
skal ikke • fintrimmes«, undtagen måske første kreds
som kompensation for kapaciteten, når diodeproben
fjernes.
Kan fire kredse som fig. 1 trimmes let blot ved
at »peakes« uden gensidig tilbagevirkning, kan man
deraf udlede, at koblingen er underkritisk. Man får
da smallest båndbredde, men større indsætningstab,
end det er muligt at få ved tættere kobling.
TR
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Lidt om KERAMISKE KONDENSATORER
af TR
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Type 1
Farve
mærkning

Beteg
nelse

Temp.koeff.
x 10- 6 /°C

Ferro
perm

Rod/violet
Sort
Brun
Rod
Orange
Gul
Grøn
Blå
Violet
Hvid

P 100
NPO
N 030/033
N 080/075
N 150
N 220
N 330
N 470
N 750
P 100

+ 100
0
- 30 til -s- 33

X

- 150
- 220
- 330
- 470
- 750
+ 100

X

Andet
fabr.

X
X

r-

Anvendelse
Keramiske kondensatorer inddeles i to »klasser«
efter anvendelsen:
Klasse I: Til afstemning af resonanskredse og filtre,
d.v.s. hvor der kræves en lille tolerance på kapa
citetsværdien. en veldefineret temperaturkoefficient
og en lille tabsfaktor (stort Q).
Klasse II: Til afkobling, samt andre anvendelser,
hvor store tolerancer og stor temperaturkoefficient
på kapaciteten ikke gør noget, og hvor Q'et er
underordnet. Bemærk: Begge klasser findes både
som rør og som skiver!
Endelig bør nævnes en særlig type, betegnet som
klasse III, det er en slags keramisk, upolariseret
elektrolytkondensator. Der er her dannet et halv
ledende lag på hver side af en keramisk skive, og
udenpå er det sædvanlige sølvlag med tillednings
tråde. Der kan opnås meget stor kapacitet på
meget lille plads, men arbejdsspændingen er lav.

Materialer
De forskellige keramikker kendetegnes ved deres
dielektricitetskonstant og benævnes K- et eller an
det, der kan variere fra fabrik til fabrik. Mere uni
verselt og anvendeligt er materialebetegnelse ved
temperaturkoefficient, og her er betegnelse og far
vemærkning ret entydig. Følgende er taget fra Fer
roperms katalog:

0
00
.1.

Udførelse
Keramiske kondensatorer kommer i to udførel
sesformer, rør og skiver, hvoraf sidstnævnte kan
være cirkulære eller firkantede. Formen angiver
imidlertid intet om de elektriske egenskaber.
Den rørformede kondensator består af et sintret
rør af en keramisk substans med et påbrændt sølv
låg indvendig og udvendig, som udgør de to elek
troder. Det indre sølvlag er normalt ført omkring
rørets ende og ud på ydersiden, således at det er
muligt at få forbindelse til en tilledningstråd. som
vikles nogle omgange om røret og loddes. Forbin
delsen til den ydre elektrode er udført på samme
måde. men er altid anbragt et stykke længere inde
på røret. Når kondensatoren benyttes på en sådan
måde, at den ene elektrode stelforbindes, vælges
den ydre belægning altid til stel. og den er så hel
digvis altid let at lokalisere.
Skiverne er ens i begge ender, om man så må
sige. Der findes en påbrændt sølvbelægning på hver
side, kanten er fri. Normalt er påloddet en kobber
tråd på hver elektrode, og det hele er dyppet i
lak eller noget andet, der kan give beskyttelse mod
fugt og luftens ilt. Skiver findes også uden tilled
ninger. disse skal loddes direkte ind i et kredsløb der opnås herved minimum selvinduktion, hvilket
er af betydning på VHF og UHF. Desværre for
svinder sølvbelægningen uhyre let. når man lodder
(sølv opløses i loddetin), så dette er ikke noget for
begynderen!

X
X

X
X
X

X
X

X
X

Tabel 1.

Det gælder helt generelt, at jo mindre temperatur
koefficient, man ønsker, jo mindre kapacitet kan
der være på et rør eller en skive med givne dimen
sioner. 1 praksis betyder dette, at P 100 kun fås op
til omkring 56 pF, NPO til 220 pF, N 150 til 330
pF og N 750 til 680 pF -.alt gældende for rør til
400 V arbejdsspænding og et bestemt fabrikat,
men tallene giver alligevel et godt indtryk af, hvad
man skal regne med. Skiverne giver ikke større
kapacitetsværdier.
Skal man bruge større værdier til afstemningsfor
mål end de ovenfor nævnte, må man altså vælge
noget andet end keramik, f.eks. Styroflex (polystyrol) eller glimmer (engelsk: mica).
For type II benyttes forskellige systemer til ken
detegning af materialet, f.eks. bruger Ferroperm
rød: K 6000. sort: K 2000, orange: K 10 000.
Farvekodning
Kondensatoren kan, foruden bundfarven, have
3, 4, 5 eller 6 farveklatter eller -ringe. Som tommel
fingerregel ved tydningen kan følgende bruges:
6-fravesystemet benyttes normalt ved høje tempera
turkoefficienter, de to første farver A1 og A 2
angiver TC,
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Fig. 1. Rørformet keramisk kondensator mærket
den. Første farve, A, kan være bredere, ringformet etc.

med

5-farveko-

5-farvesystemet anvendes
almindeligt
for
type
I,
afstemningskondensatorer.
4- og 3-farvesystemet bruges normalt til type II. af
koblingskondensatorer etc., se fig. 2.
Tabel 2 giver betydningen af farvemærkerne B.
C, D og E. idet A allerede er vist i tabel 1.

Fig.
3.
Skiveformede
kondensatorer
typer mærkes på samme måde.

mærkes

således.

Firkantede

Anden mærkning
Nogle keramiske rorkondensatorer har en farve
mærkning i den ene ende som A i fig. 1, men er
i øvrigt mærket med tal og evt. bogstaver. Farven
vil da være temperaturkoefficienten som angivet
i tabel 1. tallet er kapaciteten i pF. evt. bogstaver
må man slå op i pågældende fabrikants katalog.

Eksempler
En firkantet skivekondensator har 5 farvepletter:
sort, gul, violet, rød, orange, l.ste farve siger NPO.
men da kapaciteten siger 4700 pF, kan dette ikke
være rigtigt, det kan så f.eks. være en Ferroperm
K 2000. Tolerancen er orange = 2,5%.
En firkantet skivekondensator har en violet streg
foroven og fire farvepletter: brun, grøn, brun, hvid.
Stregen giver TC = N 750, kapacitet 150 pF og
tolerance 10%.
Fig.
2.
Rørformede
keramiske
kondensatorer
kan
også
antage
denne form, »pin-up«, hvor den ene tilledning er loddet direkte
ind i røret til inderbelægningen. Bemærk, at denne udførelse kun
findes i klasse II, afkobling etc.

Læserne skriver
VXO, en praktisk
oscillatorform

Tabel 2.

Farve Kapacitet i pF

Tolerance E

l.ste 2.det Multi C > lOpF
ciffer ciffer plikator i ± %
D
B
C
Sort
Brun
Rød
Orange
Gul
Grøn
Blå
Violet
Grå
Hvid

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
10
100
1000
10000

20
1
2

-)
0.1
-

2.5

0.25

-

-

-

5
(5)*

0,5
(0,5)*

-

-

-

-

0,01
0,1

-

10

*) Tal i parantes er fra ARRL’s håndbog.
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C < lOpF
i pF

(0,25)*
1

Ref.: OX3FS OZ nov. 1971
1 den udmærkede artikel af OX3FS er anført på
side 436 forste spalte:
»Hvis man vil ofre een spole mere, kan VXO'en
raffineres yderligere, men vi standser her for ikke
at forplumre vandene.«
Denne sætning er sikkert af mange læsere blevet
opfattet som en nedvurdering af amatørernes fatte
evne.
Altså - lad os nu få hele historien OX3FS, den er
nok ikke så vanskelig at forstå endda. Det ville
også være rart med oplysninger om VXO’s med 3'
harmonisk x-tals.
73, OZ6L
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Spørgsmål
sendes
til
OZ7AQ Ise adresse bag
forbliver anonyme.

Geloso VFO
Jeg er i besiddelse af
ikke af den nødvendige
ber at blive licenserer
mon nogen kan hjælpe
10 W CW transmitter,
vendes?

Teknisk
i OZ).

Redaktør
Spørgerne

en Geloso VFO 41104, men
viden og erfaring. Jeg hå
radioamatør i næste måned,
mig med diagram over en
hvor ovennævnte VFO an

Et diagram alene gør det nok ikke. Jeg vil anbe
fale dig at skaffe dig de nedenfor anførte artikler
fra OZ (eller fotokopier via OZ7EM) og studere,
hvorledes andre nye amatører har grebet sagen an:
1. En 5-bånds B-licens sender (OZ7Z). OZ 10-1967.
2. Exciter-PA (OZ4DX). OZ5-I967,
3. En sender for begyndere og viderekomne
(OZ1SY). OZ 12-1968.
4. En begyndersender (OZ7HU). OZ 5-1968.
5. En C-licens sender (OZ-DR 13161. OZ 9-1969.
Der er naturligvis også skrevet om sendere i OZ
før 1967. men ovenstående artikler skulle være nok

til at du kan tegne et diagram selv over et PA-trin
til at koble efter Geloso-VFO'en samt over strøm
forsyning og nøglekredslob. Sidstnævnte er nok så
vigtigt, og især ref. 1 er nyttig her. idet den be
skriver differentialnogling. hvorved man får mulig
hed for at kore break-in. og uden BK er det kun
halvt så sjovt.
Gelosoen er beregnet til nogling i 2. det trin,
mens oscillatoren kører hele tiden. Herved fås jo
et ødelæggende kraftigt signal i modtageren med
nøglen oppe. og selv om oscillatorens G2 er ført
ud separat (klemme 4), hjælper dette ikke meget,
fordi
skærmgitternøgling
kræver
en
del
ekstra
kredsløb i forbindelse med differentialnogling. Men
bunden af gitterafledningsmodstanden (100 k) eller
katoden (kolde side af drosselspole) kan fiskes ud.
Lettest er gitternøgling. for så kan du bruge 7Z's
diagram (ref. 1) næsten uændret.
Efter VFO'en skal kun følge eet rør. PA-trinet,
hvis gitter kobles til VFO-udgangen med et kort,
kapacitetsfattig ledning, der også forbindes til en
25 pF drejekondensator med knap på forpladen. Af
ror kan bruges et utal af typer (tetroder eller pen
toder), input reguleres f.eks. v.h.a. skærmgitter
spændingen til 10 W. En anodespænding på 250 V
er rigelig til samtlige trin. PA-trinets gitterstrøm
bør kunne måles med et (evt.) indbygget mA-meter
(2-5 mA strøm er nok passende) og indstilles ved
at variere Gelosoens trin 2's skærmgitterspænding
(trådviklet potmeter 25-50 kohm ført ud til forpla
den).
Det er nok bedst ikke at forsøge med neutrodyn
stabilisering. Brug hellere den lavest mulige værdi
af modstand til dæmpning af PA-trinets gitterkreds.

Udsnit af Geloso TX G222-TR.
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linger har været knapt så stærkt politisk betonede, som
under den store frekvenskonference i 1971.
Ved overrækkelsen af en Marconibuste til ITU d. 26. maj,
der blev foretaget af en leder af den britiske delegation, blev
også radioamatørernes indsats fordelagtigt omtalt.
Der
foreligger
120
ændringsforslag
til
den
internationale
overenskomst. Konferencens arbejdsgruppe 5A vil bl.a. befat
te
sig
med
radiotelefontrafikken
indenfor
området
1605
til
4000 kHz. Såvidt det endnu kendes, vil de indenfor dette
område
liggende
1.8
og
3,5
MHz-amatørbånd
ikke
blive
berørte.
(Formentlig
vil
en
tidligere
forudset
udrustningspligt
med SSB-anlæg for skibsradio og kyststationer blive krævet).
Men denne maritime radiokonference er imidlertid indrøm
met ret til udover sit eget sagsområde, at give anbefalinger
til
en
kommende
almindelig
frekvensforvaltningskonference,
og heri ligger et faremoment, som nøje bør overvåges.

INFORMATION
Rapport fra kursusudvalget
De af EDR arrangerede kurser i 1974 er nu afslut
tet. Der var indbudt til kursus i Hjørring. Viborg,
Kolding og Slagelse. Kurset i Slagelse måtte aflyses
på grund af for lille tilslutning (der havde kun meldt
sig 5 deltagere). De øvrige havde denne tilslutning:
Hjørring d. 6.-7. april
... 16 deltagere
Viborg
d. 20.-21. april.. ......... 16 deltagere
Kolding
d. 27.-28. april.. ......... 34 deltagere
i alt 66 deltagere
Instruktør på samtlige kurser var som tidligere år
OZ4ME, Mogens Ellehammer. Langeland.
Som sædvanlig har jeg modtaget enkelte breve
fra deltagere efter kursets afslutning, hvor de ud
taler tak for kurset.
Alt dette til orientering for dig og HB. Jeg mener
stadig, at den håndsrækning EDR gennem disse
kurser giver vordende amatører, er værdifuld. Men
jeg mener samtidig, at man skal nøjes med et kur
sus om året (om foråret) i stedet for 2, som tidlige
re. Slagelse har nu skuffet som kursussted for 3.
gang. så jeg er næsten tilbøjelig til i fremtiden at
droppe dette arrangement på Sjælland. (Skønne
spildte kræfter med at arrangere det, når der ikke
melder sig flere interesserede.) Men det kan man jo
drøfte inden næste forår. Kurset i Vendsyssel bør
derimod fortsætte - det var jo første forsøg i år.
OZ7EM
SELV OM Dl IKKE HAR LÆST
dette her. så holder vor bogholder alligevel som
merferie i tiden 29. juli til 11. august 1974. begge
dage incl.
QTH listen for året 1974
vil udkomme inden for de nærmeste 2 måneder. Da denne indeholder
alle de nye kaldesignaler fort helt op til 1 . juli 1974, vil der ikke
her i OZ blive optaget den tilsvarende fortegnelse over nye calls.
HR.

internationalt
Vi omtalte i sidste nr. af »OZ« at The World Administrative
Conference for maritim telekommunikation var startet i Ge
neve. Herfra bringer vi nu den første rapport. Den er fremsendt
af IARU Reg. I.'s sekretær Roy Stevens, G2BVN og udfærdiget
en uge efter konferencens åbning. Indtil det tidspunkt var 82
nationer med 520 delegerede repræsenterede. Til chairman
- dvs. til leder af konferencen - valgtes énstemmigt den
engelske delegerede R. N. Billington. De foreløbige forhand
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Executivkomitémøde i Reg. I.
Reg. I.s Executivkomité afholder møde fra den 11. til den
13.
oktober 1974 i Haag. Emnersom onskes behandlet, må man
i engelsk oversættelse fremsende til sekretæren G2BVN inden
1. sept. 1974. Samtidigt foreligger der meddelelse om, at til
næste Region I.-konference, der afholdes i maj måned 1975 i
Warsaw, må forsiag, ligeledes i engelsk oversættelse, være
indsendt inden 1. dec. 1974 - det er derfor påkrævet, at
man snarest muligt fremsender eventuelle forslag til EDR's
bestyrelse for videre bearbejdning.
ARRL bulletin nr. 482
l.h.t. ovennævnte bulletin vil QSO efter 31. maj 1974 med
Tibet tælle som Kina, og QSO med Zanzibar tælle som Tan
zania.
Amatør-Meeting på Teneriffa
Den spanske amatørorganisation URE's sektion i Teneriffa
har udsendt indbydelse til en verdenskongres for amatører.
Den vil blive afholdt fra d. 15. til d. 22. sept. 1974. Vi skal
tilføje, at efter vort kendskab, er det en ganske uofficiel
kongres, som intet har med IARU at gøre. Hvis der er nogen,
der ferierer på de Canariske Øer på det tidspunkt, er der dog
intet til hinder for at deltage i sammenkomsten. Såfremt der
er mindst 15 herhjemme, der kunne tænke sig at deltage, vil
charterrejse kunne arrangeres af det spanske luftfartsselskabs
IBERIAS afdeling i København. Program for kongressen kan
fås hos undertegnede.
OZ2NU

Aktivitetstesten for juni 1974
CW
OZ5MN
448 p
294 p
OZ7HX
294 p
SM7AIO
OZ4HW
288 p
OZ2KI
252 p
OZ7QB
160 p
»C«
OZ3PI
204 p
SWL
OZ-DR 1429
2.223 p
OZ-DR 1704
1.704 p
(C. log)
OZ6SM

Fone
OZ4XP
OZ5JK
OZ4HW
OZ3QR
OZ7XE
OZ2KI
OZ7QB
OZ6VG
SM7AIO
OZ7HX
SM7DUR
OZ8KU
OZ5EV
OZ4DZ

1.898 p
1.872 p
1.404 p
1.352 p
1.272 p
1.128 p
1.080 p
1.032 p
990 p
858 p
811 p
792 p
600 p
540 p

Skal vi ikke prøve at ramme samme tidspunkt. Der blev
begyndt før tiden, men ikke nok med det, sluttidspunktet blev
også overskredet. Det var første halvdel af testen, nu holder
vi ferie til første søndag i august.
God ferie
OZ8KU
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All Asla logs
For de OZ-stationer, der har deltaget i All Asia contesten
på tone, skal vi meddele, at logs skal sendes til:
JARL Contest Committee, Postbox 377 - Tokio Central,
Japan.
Loggene skal for øvrigt være fremme senest 30. sept. 1974.
Husk at et almindeligt brev kan tage op til 5-6 uger om at nå
frem.
Columbian Contest 1974
Testen finder i år sted fra 20. juli 1974 kl. 00.00 G MT til
21.
juli 1974 kl. 23.59 GMT. Der bliver klasseinddeling ligesom
sidste år med:
a) Single operatør/single band
b) Single operatør/multiband
c) Multioperator/Multiband.
Bånd: 3,5 til 28 MHz.
Contest call: CQ HK Contest.
Sendetyper: CW og Fone.
Sædvanlige koder med RS/T + QSO-nr. startende med 001.
Points:
Hver QSO med HK stn. giver
5 points
Hver QSO med
stn. i andet kontinent
3 points
Hver QSO med
stn. i eget kontinent
2 points
Hver QSO med
stn. i eget land
1 points
Multiplikator er summen af alle lande kontaktede på alle
bånd.
Log skal indeholde følgende oplysninger: Dato - tid GMT kontaktet stn. - sendt og modtaget kodegruppe - points.
Skriv kun multiplikator første gang den opnås. Der føres
separat log for hvert bånd.
Ledsag loggen med sammetællings-skema af sædvanlig type
med resultater for hvert bånd og samlet scoring. Loggen skal
udvise mindst 50 QSO’s, hvis man vil påregne at kunne opnå
en præmie. Kun én kontakt med samme station på samme
bånd.
Klubstationer
kan
kun
deltage
som
multioperatør/multiband-single transmitter.
Loggene skal være poststemplede senest d. 30. sept. 1974
og sendes til:
L.C.R.A. Cocurso Indenpendencia.
c/o Contest Committee Manager,
Apartado Postal 584,
Bogota - Columbia - SA.
Under den tilsvarende test sidste år opnåede følgende dan
ske stationer at blive optaget i resultatlisten:
OZ7HT
MM 80 8826 66.080 points
SO MB
OZ5ME
SO MB CW
70
552 38.640 points
OZ6PI
SO SB
MM
50
656 32.800 points
OZ2NU
49
SO MB CW
368
18.032 points
OZ2LW
SO SB
FO
179
25
4.475 points

WAE European DX Contest CW
Idet vi går ud fra, at der ikke er sket ændringer i reglerne
for denne test, gengiver vi disse, således som de stod offent
liggjorte i cq DL juli 1973:
Dato: 10. og 11. august 1974.
Bånd: 3,5 til 28 MHz.
Klasser:
a) Single operatør/alle bånd
b) Multioperatør/single transmitter.
Hvilepauser:
Single-operatør-stns.
må
indenfor
de
48
timer
kun arbejde i 36 timer. De 12 timers hvilepause må maksimalt
opdeles i tre perioder af selvvalgt længde.
QSO-trafik: En contest QSO kan kun føres mellem en euro
pæisk og en udenfor Europa liggende station. Kodegruppen
består af rapport + et 3-cifret QSO-nr. begyndende med 001.
Der må kun gennemføres én QSO med samme stn. på samme
bånd.
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Hvert gennemført forbindelse giver 1 point til hver station.
Hver fuldstændige QTC - se nedenfor - tæller et point til
både afsender og modtager.
For europæiske stationer gælder ARRL’s landsliste for ud
regning af multiplikatorer. Desuden gælder i denne kontest
kaldesignaldistrikterne i følgende lande: JA, PY, VE, VO, VK,
W/K, ZL, ZS, UA9/0 - på 14, 21 og 28 MHz tæller multiplika
torerne dobbelt, på 7 MHz 3-dobbelt og på 3,5 MHz 4-dobbelt.
Slutsum: Samtlige QSO- og QTC-points lægges sammen og
multipliceres med summen af multiplikatorer på alle bånd.
Bemærk: Logs uden udregning af slutsum betragtes kun som
checklogs.
Man kan opnå en betydelig forhøjelse af sit pointstal ved
at deltage i QTC-trafikken.
En QTC er en tilbagemelding af en QSO ført mellem en
europæisk
og
en
ikke-europæisk
station.
Tilbagemeldingen
kan kun ske fra en ikke-europæisk station til en europæisk.
Hver QTC må kun foretages en gang. En QTC indeholder
klokkeslet på den oprindelige QSO i GMT, kaldesignalet på
den station man havde kontakt med og det modtagne serienr.
Eksempel:
1300/OZ2NU/134
serienummer
=
QSO-nummer.
En QSO må ikke tilbagemeldes til den oprindelige station.
Overføring af QTC's sker i serier. En serie indeholder
mindst 1 QTC og højest 10 QTC’s. Europæiske stationer må
højest modtage 10 QTC's pr. bånd fra den samme DX-station.
For at undgå dobbelt tilbagemelding skal QTC-serierne num
meres. Eksempel: QTC 8/10 betyder, at den pågældende sta
tion har afsendt 8 QTC-serier efter contestens begyndelse og
at den nærværende tilbagemelding indeholder 10 QTC’s. Den
europæiske station bekræfter modtagelsen af QTC-serien ved
at sende QTC 8/10 OK.
Den bedste station i hvert land i hver sendetype modtager
et diplom, ifald et fastsat pointstal er opnået. Kontinent
vindere modtager specielle bekræftelser. Diplomer gives også
til de stationer, der har opnået mindst halvdelen af de points
kontinentvinderen i deres klasse har opnået.
Overtrædelse
af
konkurrencereglerne,
usportslig
optræden
på båndene, medregning af points for dobbelt-QSO’s kan føre
til
diskvalifikation
af den
pågældende
deltager.
Contestkomiteens afgørelse er endelig.
Logs skal skrives på de officielle logblade, der kan rekvi
reres på nedenstående QTH ved fremsendelse af selvadres
seret kuvert + 1 IRC (Opgiv antal QSO + QTC’s). Sidste
indsendelsesfrist er for CW: 15. sept. 1974 og for den føl
gende Fone-afdeling d. 15. oktober 1974. (Poststemplets da
to).
Europa-Landsliste:
C31-CT1-CT2-DJ/DK/DL
DM-EA-EA6EI-F-FC-G-GC
Guer-GC
Jer-GD-GI-GM-GM
Shetland-GW-HAHB9-HBØ-HV-I-IS-IT-JW
Bjørnøya-JW-JX-LA-LX-LZ-M1-OE-OH
OHØ-OJ-OK-ON-OY-OZ-PA-SM-SP-SV-SV
Creta-SV
RhodosSY-TA1-TF-UA
13456-UA2-UB5-UC2-U05-UN1-UP2-UQ2-UR2UA Fr. Josef Land-YO-YU-ZA-ZB2-3A-4U-9H.
Adresse for rekvirering af logblade og indsendelse af logs:
WAEDC-EUDC-Komitee,
895-Kaufbeuren - Postfach 262,
West Deutschland.
OZ2NU

Siden sidst har condx været jævnt dårlige, bortset fra at
15 meter overraskede med en fin åbning til Stillehavet, hvor
VR1AA fra Gilbert øerne blev kørt af bl.a. OZ6RT og OZ1LO.
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Senere samme dag var der også W6 igennem. På nuværende
tidspunkt er det så vidt vides ikke lykkedes OZ-stationer at få
QSO med VR3AG, som er første stop på Stillehavs-DX-pedi
tionen på vej til Kingman Reef. Af månedens aktivitet kan
nævnes TL8ET, som var i gang 14 dage først i juni. Var du
heldig at få QSO skal QSL sendes til hans hjemme QTH:
Box 1098, Dakar, Senegal.
A35AF, Tonga øerne er rapporteret 21,315 08.26 GMT.
Desuden er A35FX at finde omkring 14,300 07-09 GMT.
CR5AJ, Sao Thome har været på 14,185 21.29 GMT, 21,265
16.34 GMT og 28,590 17.48 GMT.
På Taiwan er BV2A nu QRV også på SSB x-talstyret 14,218
foruden 14,250 CW. Tim er den eneste aktive station fra
denne ø.
Fra Bangla Desh er der, efter at SM2DWH er rejst hjem,
stadig aktivitet af PAØIWH/S2. Ofte QRV omkring 14,235 fra
17 GMT, også på 15 og 10 meter. QSL går til Box 681, Dacca.
Han vil blive der i 18 måneder.
FM7AQ, Martinique findes omkring 14.125 21-22 GMT.
JA8IEV/JD1 er aktiv på alle bånd fra Minami Torishima
indtil midten af august specielt 40 og 80 meter. QSL via
JA8JL.
KC6SX, Eastern Carolines er en ny station hørt på 14,215
12.52 GMT.
KX6GS, Marshall øerne f.eks. 21,370 07.49 GMT og 14,200
08.00 GMT.
SVØWEE, Kreta er kørt på 21,205 13.20 GMT og 14,240
13.30 GMT. Samme sted er SVØWKK kørt på 28,520 18.21
GMT.
TA2SC er en af de få aktive stationer i Tyrkiet for tiden.
Amatørerne arbejder under meget vanskelige betingelser der,
faktisk »under jorden«. Han er kørt omkring 14,300 fra 15-18
GMT.
'
TN8BK fra Congo Rep. med fine signaler på 21,285 fra
14.30-16.30 GMT.

Turen til CT3 har foruden QSL også indbragt et par fotos fra
Østeuropa,
hvorfra
vi
sjældent
ser
sådanne.
Her
har
vi
SP9AAJ, Wlad fra det sydlige Polen.

YK5CDL er en ny tjekkoslovakisk station, der kører fra
Syrien. Han har været omkring 14,025 12-14 GMT.
ZD7PS. St. Helena, er eneste aktive CW-station herfra. Er
kort i Europa fra 40-10 meter. QSL til Box 34, St. Helena.
3B6CF på Agalega øen lover at være mere QRV nu, da
VQ9R har lånt ham en 3 el. beam. Postforbindelsen fra øen
er meget langsom, så man må have tålmodighed, til loggene
når frem til QSL-manager JAØCUV/1, Box 22, Mitaka, Tokyo.
7P8AY, Lesotho, er tidligere ZD3D, som OZ1LO har sked
med for tiden hver lørdag 21,230 15 GMT og mandag 14,300
17 GMT. Du er velkommen til at kalde ind. Skeds på andre
bånd kan også arrangeres. QSL kan sendes til OZ1LO.
9M8VLC, Øst Malaysia, træffes på 14,200-250 mellem 13 og
17 GMT.

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet

August 1974
Solplettal: 22
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Strækning:

Km:

Pejling:

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

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

44.4
54.1
66.4
85.0
90,0
115,9
146.0
171,3
181,0
202,5
226,9
232,4
264,1
289.6
291,4
313,6
324,5
328,6
356,4
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1
10,0
9.8
9.7
9.7
9.8
10,6
11,6
9,0
9,0
9,1
11,9
12,3
11,4
10,6
10,5
9,8
10,0
10,0
10,3

3

5

7

9

11,5 14,1 15,5 16,2
11.8 14,9 16,2 14,2
12,3 16,0 17,2 17,4
13,0 17,6 18,6 18,6
13,2 18,0 18,9 18,9
13,4 19,0 20,2 20,2
12,6 17,7 20,5 20,6
6,5 12,4 20,3 20,2
8,3 11,0 14,8 15,8
8,3
8,7 15,7
8,9
10,0 11,1 16,6 19,3
10,2 10,8 10,0 12,4
8,8
9,3 12,6 11,4
8,6
9,2
8,0
7,5
8,6
8,6
8,0 11,0
9,0 10,0 11,7 14,1
9,7 10,6 10,0
8,1
9,9 10,9 12,6 14,4
10,9 12,2 13,4 14,6

tid/frekvens:
11 13 15
16,2 16,2
11,2 11,6
17,2 16,9
14,3 11,7
18,3 17,4
19,9 18,3
21,4 20,3
20,9 21,1
16,7 16,1
19,7 20,1
18,6 18,2
18,7 18,5
16,3 17,1
13,6 16,1
15,1 15,6
15,1 15,4
8,0 10,4
15,3 10,9
14,3 12,3

17
15,4
12,1
16.8
11.4
17,7
18,6
20,1
20,9
14,3
19,6
17,3
17,6
16,5
15,9
15,8
15,4
13,4
9,8
11,0

19

21

23

12,0 10,6 12,0 10,4
10,6 10,2 12,0 10,2
15,6 14,6 11,9 10,1
12,9 12,1
9,8 10,3
15,0 14,5 13,0 10,5
20,5 18,5 15,4 10,9
21,9 21,6 17,1 14,0
19,2 13,7 10,7
8,7
15,2 17,6 14,4 10,6
19,8 15,5 12,6
9,5
18,0 22,4 19,6 14,3
18,1 22,7 20,1 14,8
16,0 19,4 19,0 14,5
15,6 15,6 16,9 13,6
15,6 15,6 16,9 13,6
15,4 16,2 15,4 12,3
15,4 15,6 14,8 12,2
15,4 15,4 14,5 12,1
14,0 14,3 13,0 11,5
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ARRL meddeler ang. DXCC i bulletin 482, at QSO'er med
AC4 - Tibet efter 31. maj 1974 vil tælle som BY - Kina og
VQ1 - Zanzibar som 5H3 - Tanzania.
FB8ZC og -ZD er QRV daglig fra 16-17 GMT omkring
14,135. QSL via F8US, Robert de Paix de Coneur, 28 Rue des
Poilus, 78 Mesnil-Le-Roi. Han er også manager for FR7ZL/T,
som er aktiv indtil 21. juli. Guy findes også i den lave ende
af 20 meter SSB sidst på eftermiddagen, har også været på
15 meter om formiddagen.
Der er anmeldt aktivitet fra to stationer mere i Det indiske
ocean, nemlig FR7ZU/J, Juan de Nova og FR7ZQ/E, Europa
øen, begge tæller til samme land. De skulle have været QRV
siden midt i juni.
På Danish DX Groups årsmøde enedes vi om at mødes på
3,680 her i sommertiden også fredag aften kl. 20 GMT, såfremt
DX-News-Sheet er kommet, ellers som sædvanlig lørdag kl.
13 GMT. På 2 meter er vi nu så småt ved at være flyttet til
145.4 MHz. Mangler du QSL-adresser eller har ting af inter
esse for andre DX-jægere, er du velkommen til at kalde ind
på nævnte tidspunkter og frekvenser eller skrive til under
tegnede. Når dette læses, er vejret forhåbentlig fint, og der
med har du de bedste betingelser til, at du kan få set dine
DX-antenner efter, eller måske forbedre dem lidt før vinter
sæsonen. Husk på, at det er de 3 laveste bånd, du skal satse
på i disse solpletfattige tider. Hermed ønskes du en god
sommerferie og masser af DX.
OZ1LO

mindst 10 amtskommuner og med et samlet pointstal på
30 points.
OZ CCA VHF kl. I:
Udstedes til enhver amatør, der har haft forbindelse med
alle 14 amtskommuner og opnået et samlet pointstal på
70 points.
Pointsberegning:
En 144 MHz forbindelse giver 1 points.
En 432 MHz forbindelse giver 2 points.
Forbindelser over 432 MHz giver 3 points.
5. Danmark er opdelt i 14 amtskommuner, hvis navne og
beliggenhed er følgende:
1. København.
8. Sønderjylland.
2. Frederiksborg.
9. Ribe.
3. Roskilde.
10. Vejle.
11. Ringkøbing.
4. Vestsjælland.
5. Storstrøm.
12. Århus.
6. Bornholm.
13. Viborg.
7. Fyn.
14. Nordjylland.
6. Forbindelser i de af EDR arrangerede VHF contester tæller
med til diplomet, såfremt de pågældende forbindelser er
godkendt af EDR's VHF manager.
6a. Forbindelser over aktive repeatere må ikke medtælles.
7. Ansøgninger om diplomet skal indeholde QSL's, samt en
liste over de forskellige forbindelser.
8. Amatører der har opnået kl. II diplomet, skal, hvis de
senere soger om kl. I, kun fremsende liste og QSL for de
nye forbindelser.
9. Ikke skandinaviske amatører betaler en afgift på 5 IRC’s,
medens skandinaviske amatører betaler 5 Dkr., som ind
betales på EDR’s postgirokonto nr. 2 21 16.
10. Udstedelse af diplomet vil finde sted, når alle krav er
opfyldt. Alle ansøgninger bedes venligst stilet til:
EDR’s VHF Manager
Jørgen Brandi OZ9SW
Vorgod Østerby
7400 Herning
Ovenstående regler er gældende fra 1. juli 1974 og erstatter
alle tidligere offentliggjorte regler vedrørende opnåelse af
OZ-CCA diplomet på VHF.

Aktivitetstesten
6. runde i testen gav følgende placeringer:
Fra DDR kommer DM5PBN, Bernd, med
station igennem til Madeira med S9 på 80 meter CW.

denne

20

watt

OZ Cross Country Award VHF (OZ-CCA VHF)
Udsteder: EDR
1.

OZ-CCA blev stiftet i august 1952 i anledning af EDR’s
25 års jubilæum.
Det er opnåeligt for amatører overalt i verden.
2. Alle amatørforbindelser efter 1. april 1970 tæller til OZ-CCA
VHF.
3.

Diplomet udstedes enten for telefoni eller telegrafiforbin
delser.
Krydsbånds
forbindelser
og
forbindelser
mellem
telegrafi og telefonistationer er ikke tilladt.
4. Diplomet er delt i 2 klasser:
OZ-CCA VHF kl. II:
Udstedes til enhver amatør, der har haft forbindelse med
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144 MHz:
1. OZ9PZ
2. OZ6HY
3. OZ9SW
4. OZ2VM
5. OZ2GM
6. OZ8QD
7. OZ8RZ
8. OZ8OE
9. OZ5MD/a
10. OZ9AU
11. OZ6BT
12. OZ1WN
13. OZ8YB
14. OZ1ZY
15. OZ9HD
16. OZ1FF
17. OZ7XN
432 MHz:
1. OZ1FF
2. OZ7LX
3. OZ6HY
4. OZ9PZ
5. OZ1ZY

38 QSO
33 QSO
27 QSO
45 QSO
21 QSO
35 QSO
38 QSO
27 QSO
35 QSO
18 QSO
22 QSO
14 QSO
12 QSO
7 QSO
12 QSO
6 QSO
3 QSO

110 points
106 points
87 points
86 points
76 points
74 points
69 points
42 points
36 points
26 points
24 points
23 points
20 points
17 points
12 points
12 points
8 points

16 QSO
14 QSO
9 QSO
5 QSO
2 QSO

39 points
29 points
18 points
17 points
4 points
OZ JULI 1974

OZ - CCA

Kort over Danmarks amtskommunale inddeling.

OZ JULI 1974
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144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00
23.59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 21.00
23.59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive
måned.

Kristi Himmelfartsdag den 23. maj 1974 afholdt de Sønder
jyske afdelinger mesterskab i mobiltest, EDR Haderslev afde
ling stod som arrangør af testen.
Testledelsen måtte med beklagelse konstatere, at kun 7 sta
tioner var mødt op til testen, dette på trods af, at testreglerne
var ændret således, at man med fordel kunne benytte kanal
stationer.
Men testen blev afviklet, som sædvanligt med fint vejr og
godt humør.
Følgende resultater blev opnået i testen:
1. OZ3M
1355 point
2. OZ5EZ
1135 point
3. OZ8BX
1105 point
4. OZ8IN
1065 point
5. OZ5PG
975 point
6. OZ7BH
840 point
7. OZ5GK
155 point

UK7’S julitest 1974
Loggene fra testen den 6.-7. juli sendes senest den 27. juli
1974 til: SM7BZX, Sven Holmkvist, Bäckvägen 3, S-222 48
Lund, Sverige.
Artob
OZ7LX har kørt følgende via Artob:
19. maj: HB9RG, samt DL, DM osv.
16. juni: PA0ZM, OE3XUA (HH10b), OE3GMW (HH10b), F1SA
(DI39e), DK2DB (EI03g), ON4LT (BK06e), HB9MDC (EH64c)
samt LX1DU (CJ4od).
OZ5WK har kort folgende via Artob:
16.juni: HB9AG, HB9AMH, PA0DUO, 5 DM stationer samt
39 DL stationer. Ballonen gik ned kl. 13.40 DNT.

Der var præmier til de 3 første pladser, samt den af Hader

OSCAR 7
Opsendelsen af Oscar 7 er endnu engang blevet udsat.
Amsat meddeler, at opsendelsen sandsynligvis vil finde sted
til oktober. Nærmere info i et senere OZ.

slev afdeling udsatte vandrepokal,
gang, til lykke med resultatet Palle.
En tak til OZ2TV der
bedste måde, samt til de
testen.

VHF field day
Region I og EDR's 144 MHz contest vil finde sted d. 7.-8.
september 1974. Indbydelsen kommer i august OZ.

som

tilfaldt

OZ3M

for

3.

betjente basisstationen OZ7HDR på
øvrige der var med til afvikling af
OZ8BX

Dansk-Tysk Mobiltest
ved den dansk-tyske grænse arrangeres den 25. august 1974
af DARC, Distrikt Schleswig-Holstein.
Frekvenser: 144-146 MHz og 3,5-3,8 MHz (nye båndplan
for 2 m).
Licens til DL: Deltagerne bedes selv sørge for licens. Det
kan dog lade sig gøre at køre testen alene fra OZ, men husk
alligevel pas.
Testreglerne fås hos Rolf Lippens, Travestr. 30, D 239
Flensborg.
OZ6IC

Telefon DX varsling
Fra Sønderjylland er der fremkommet et forslag om at
etablere et DX varslingssystem over 600 ohm. Hvis interessen
er tilstrækkelig stor, vil der blive lavet to lister, en for 144
MHz og en for 432 MHz. Vi skulle gerne have den første liste
klar til august OZ, så interesserede bedes venligst inden 8
dage opgive følgende: Call, telefonnummer, frekvens og evt.
tidspunkt man ikke vil forstyrres (f.eks. 23.00-07.00).
OZ9SW

144 MHz danske repeaterstationer
Repeater
Call

Position

Ansvarshavende Ant. højde
meter o.h.
Call

Power
W.ERP

Kanal
R

Frekvenser
ind/ud

Enkelt
tone

Dobbelt
tone

7-tone

OZ3REA
OZ3REB
OZ3REC

Vejrhøj
Kbhvn. 0
Århus

OZ8EH
OZ4HZ
OZ5SB

180
50
120

50
25
120

0
6
9

145,000/600
145,150/750
145,225/825

1400/2200

Ja
Ja
Ja

OZ3RED
OZ3REE
OZ3REN
OZ3REJ
OZ3REK
OZ9REH
OZ3REF
OZ3REO
OZ3REU
OZ9REE
OZ3RET

Lysnet
Herning
Ålborg
Ringsted
Esbjerg
Ramløse
Odense
Bornholm
Hvidovre
Lyngby
Frederikshavn

OZ5PD
OZ1EW
OZ5KD
OZ7LX
OZ1LN
OZ9ZW
OZ7VS
OZ8TV
OZ6LL
OZ2JC
OZ1AT

134
120
105
110
50
50
42
150
40
70
180

25
60
18
15
10
50
15
20
25
40
15

6
8
2
2
2
5
4
2
3
4
9

145,150/750
145,200/800
145,050/650
145,050/650
145,050/650
145,125/725
145,100/700
145,050/650
145,075/675
145,100/700
145,225/825

1750
1750
1750
2000
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1400
1750
1750
1750

1670/2200

Ja
Ja
Ja

Ja
1400/2200
Ja

Herning repeateren kører i øjeblikket på 145,250/850. Forventes flyttet til ovenstående frekvenser juli-august 1974
Odense repeateren kører i øjeblikket på 145,250/850. Forventes flyttet til ovenstående frekvenser juli-august 1974
Hjørring repeateren kører i øjeblikket på 145,250/850. Forventes flyttet til ovenstående frekvenser august-september 1974
Repeateren i Sønderjylland (Knivsbjerg) kører stadig efter 1600 kHz systemet på frekvenserne 144,150/145,750 MHz
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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, Mejsnersgade 5, 8900 Randers, inden 8 dage efter testens afslutning.
DXCC 128 på RTTY
Fra ON4CK som topper DXCC listen på RTTY, har vi fået
en liste over worked stations, der viser, hvor meget der kan
laves på RTTY.
Faksimile
Eksperimenterer du med faksimile,
kvenser for nogle vejrtjenestestationer:

kan

du

her

finde

fre

GFA 23
GFA 24
GFA 25

8,040 MHz
11,0865 MHz
14,5825 MHz

Frankrig:
FTE 3
FTI 8
FTM 26
FYA 36
FTE 4
FTI8/B
FTM 30
FYA 31

4,035 MHz
8,085 MHz
12,260 MHz
136,5 kHz
4,0475 MHz
8,185 MHz
12,305 MHz
131,8 kHz

Italien:
IMB 51
IMB 55
IMB 56

3,412 MHz
8,1466 MHz
13,600 MHz

Norge:
LCV
LMO
LMO 5
LMO 8
LMO 34

137,75 kHz
11,097 MHz
5,945 MHz
8,0575 MHz
4,6425 MHz

Sverige:
SAY 2
SMA 4
SMA 6

119,85 kHz
4,0375 MHz
6,901 MHz

Spanien:
AOK
CNL

3,713 MHz
5,420 MHz

Sovjetunionen:
RAB 78

7,750 MHz

QSL adresser:
KX6LA via K2BT, FG7XT via K5AWR.
5T5LO via K9KXA og 9Y4VU via W3EVW.

CN8BO

via

W4GKF,

SARTG NEWS nr. 12
er netop udkommet. Af de 60 sider kan bl.a. fremhæves:
ST6 RTTY demodulatorer, RTTY med SB 101 og SB 102,
RTTY enheden IT-1, støjdæmpning af maskiner, Oscar 7 data,
tester, DX profil af KG6NAA m m.
Du bliver medlem ved at sende 20,- dKr. til OZ4QQ, Egon
Sørensen, Skanørvej 2, 3700 Rønne.
OZ4FF

Ja, så blev det sommer. Efter en mørk og trist vinter med
svage signaler på DX-båndene, er det atter værd at leve
livet! Nu er 20 meter-båndet åbent hele døgnet, mens 15 og
10 meter kun viser sporadiske åbninger.
Men selv om solen skinner, kan man vist roligt sige, at
skinnet bedrager, i hvert fald er solen ikke så gavmild, når
det drejer sig om solpletter. Vulkanudbruddene (- også kaldet
solpletter eller protoprorenser) på solens overflade har be
tydning for de ioniserede lag, der tilbagekaster radiobølgerne
mod jorden. Når vulkanudbruddene ikke forekommer ret ofte,
vil ionosfæren ikke tilføres ioniserede partikler, og afbøjnin
gen vil ikke ske så effektivt som ved solpletmaksimum.
I følge rapporter fra the Federal Observatory i Zurich skulle
solplettallet for juli måned være ca. 20 (- mod ca. 200 om
måneden ved solpletmaximum); men ofte kan det være svært
at forudsige solplettallet, idet vulkanudbruddene på solen ikke

Prøve på faksimile-overførsel via radio.

Tyskland:
DCF 37
DCF 54
DFJ 94
DFM 28
DFQ 33
DGC 70 L5
DGN 62 H6
OZ JULI 1974

117,4 kHz
134,2 kHz
9,947 MHz
12,287 MHz
16,3325 MHz
3,6958 MHz
13,6271 MHz

England:
GFE 21
GFE 22
GFE 23
GFE 24
GFE 25
GFA 21
GFA 22

4,782 MHz
9,203 MHz
14,436 MHz
18,261 MHz
2,6185 MHz
3,766 MHz
4,610 MHz

sker med regelmæssige mellemrum, men kan ofte være samlet
i perioder - således har talt op til 100 udbrud på én dag.
Ligeledes har man registreret, at solpletmaksima og minima
kan variere i værdi, hvilket betyder, at man ikke på forhånd
kan forudsige, hvad minimumsantallet af solpletter bliver.
Alligevel arbejder man indenfor videnskaben på en teori,
ifølge hvilken der igen skal findes en stor periode indenfor
hvilken solpletmaksima og minima varierer. Da man af for
skellige grunde ikke fæster lid til solplettællinger før år ca.
1800, har man kun et ret begrænset materiale til at eftervise
denne teori. Men såfremt teorien holder stik, skal man ikke
vente sig for meget af det solpletmaksimum, der kommer i
1980-81.
Trods alt er der vel ingen grund til at fortvivle - ifølge de
rapporter,
som
er
modtaget
i
sommerkonkurrencen,
skulle
DX-mulighederne heller ikke være så ringe i disse måneder,
selvom vi befinder os tæt på solpletminimum.
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»SWL-spaltens ferieservice»
Netop i denne tid er der mange, som drager udenlands for
at tilbringe sommerferien under fremmede himmelstrøg - med
det resultat at man også kommer udenfor de danske nyheds
mediers rækkevidde, både på godt og ondt.
Skulle man risikere at blive »nyheds-hungrende« kan man
f.eks. stille ind på en af Danmarks Radios frekvenser. Kalund
borg langebølgesender på 245 kHz (1224 m.) kan ud på afte
nen høres over det meste af Europa. (I Sydeuropa må der
dog påregnes forstyrrelser fra en kraftig sender i Algeriet på
251 kHz). Er man derimod kommet så langt fra OZ-land, at
langbølgesenderen ikke længere kan høres, er der dog ingen
grund til at fortvivle, da Danmarks Radio også sender på
kortbølge fra 50 kW-senderen i Herstedvester. Udsendelserne
foregår på dansk og finder sted på følgende tidspunkter:
DNT:
08.30-09.15
10.45-10.50
12.30-12.55
13.00-13.45
14.30-14.45
15.00-15.45
17.00-17.45
18.30-19.15
19.30-20.15
23.00-23.45
01.00-01.45

Beam-retning:
Fjernosten
Grønland
Grønland
Nordamerika
Grønland
Sydasien
Nordamerika
Grønland
Afrika
Sydamerika
Nordameri ka

kHz:
15165
15165
15165
15165
15165
15165
15165
15165
15165
15165
9520

Bemærkninger
ikke mandage
kun hverdage

Planen gælder kun frem til den 31. aug., hvorefter der
muligvis vil ske ændringer i tidspunkterne.
Vil man nøjes med mere europæiske nyheder, så har BBC
en døgnservice kaldet »BBC World Service«, der kan høres
næsten overalt i verden takket være sendere i England, Cy
pern, Ascension Isl., Malaysia og mange flere steder.
Når man besøger et land, bør man også lytte til de lokale
radiostationer - hvis man da ellers er interesseret i det efter
hånden noget udvandede begreb folklore.
På vejen ned gennem Vesttyskland kan det betale sig at
lytte til de lokale FM-sendere, hvor trafikmeldinger og gode
råd ofte udsendes med jævne mellemrum. Ofte finder man på
motor- og landevejene skilte med henvisning til den frekvens,
hvor
lokalsenderen
findes.
(Således
f.eks.
i
Bayern,
hvor
skiltene er forsynet med påskriften: »UKW - 98,5«).
Tilbage er der vel blot at onske »God tur«!
Første runde i sommerkonkurrencen
gav følgende resultater:
Multiband:
DR 1446 99 prefixes
DR 1704 42 prefixes
DR 1429 39 prefixes
Single Eland:
DR 1675 9 prefixes (7 MHz)
Hvor blev din rapport af? Reglerne står omtalt i maj-num
meret, eller kan fås ved henvendelse til undertegnede. Præ
mierne består af diplomer, gavekort til køb af varer hos OZ s
annoncører samt flere gode sager. Skal du ikke være med?
Det kan nås endnu!!
(PS: Det ses, at SWL-spaltens gamle redaktør DR 1446,
Uwe atter er QRV efter et par års QRT p.g.a. militærtjeneste
m.v. Velkommen igen, Uwe!)
Udenlandske amatørradiotidsskrifter
Atter i år vil jeg henlede opmærksomheden på Danmarks
Tekniske
Biblioteks
læsekredse,
hvor
der
bl.a.
kan
lånes
udenlandske amatørblade. Kan man mestre et eller flere uden
landske sprog - ja, blot læse et diagram, så er der mange ting
at hente i bladene. Danmarks Tekniske Bibliotek tilbyder for
en beskeden pris at fremsende disse blade til
10 dage. (Priserne ligger mellem 10 og 18 kr.
Fortegnelsen over de blade, der tilbydes, findes
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gennemsyn i
+ returporto).
i et katalog

(hvori tilmeldingsblanketten også findes), som kan rekvireres
fra august måned ved henvendelse til:
Danmarks Tekniske Bibliotek, Anker Engelunds Vej 1, 2800
Lyngby - tlf. (01) 88 30 88.
Spørgsmål,
rapporter
i
sommerkonkurrencen
m.v.
sendes
til OZ9XM, Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500 Middelfart.
OZ9XM

Lejrstationernes
antal vokser for hvert år, og i den sidste måned er der regi
streret aktivitet under følgende kaldesignaler DK6PN, LA8IP.
LA3SS, OH3SUF og indenfor den nærmeste fremtid er der
muligheder for kontakter med lejrstationer, således:
14.-21. juli TF3DX: Islandsk landslejr
23.-31. juli OZ1DSS: Korpslejr ved Hvalpsund
28. juli/14. aug. GB3PK: Jamborette i Chatsworth Park
1.-5. aug. LA4SS: KFUM-lejrved Lindesnes.
1.-7. aug. ?: Jamboree i Johor Bahru, Malaysia
daglig 00.00 GMT - 15.30 GMT
3. aug. ?: JOTA for Malaysia
09.30-13.00 lokal tid
4.-10. aug. LA2QP: Lejr ved Nelaug
7.-15. aug. LA4FR: Lejr ved Röstöy
10.-17. aug. LA3ZP: Lejr ved Kvamsöy
og alle disse stationer vil naturligvis operere i nærheden af
de internationale spejderfrekvenser, der er
3,740, 7,090, 14,290, 21,360 og 28,990 MHz.
De fleste af stationerne vil naturligvis udsende specielle
QSL-kort, således at der her er mulighed for at få en lille
samling interessante kort.
Men der er ingen tvivl om, at der i sommerens løb vil være
mange andre lejrstationer igang fra andre lande, men oplys
ninger herom er endnu ikke indgået.
Den største af de nævnte lejre er Det Danske Spejder
korps lejr ved Hvalpsund, hvor der i de anførte 9 dage vil
være etableret et helt bysamfund, idet mindst 15.000 drenge
og piger slår deres telte op på herregården Hessels jorder.
Tom, OZ6TM, der står for etablering af lejrstation, elektro
niske byggeprojekter, rævejagter m.v. skal nok sørge for, at
der bliver rig mulighed for QSO på ca. 3,740 MHz, og for
særligt interesserede kan der gives oplysning om, hvor mange
kilo kartofler, kød, rugbrød osv., der fortæres om dagen.
Det er ikke småting, der skal til for at mætte 15.000 delta
gere.
Jamboree On The Air - JOTA 1974
afvikles i week-enden den 19.-20. oktober, så det er straks
efter sommerferien, at den forste planlægning skal foretages.
Selvom mange amatører og EDR-afdelinger har medvirket
de seneste år. er der vel stadig en del tvivl om, hvorledes man
kan deltage i dette arrangement.
Til samtlige lokal-afdelinger er der i sommerens løb udsendt
et eksemplar af rapporten om JOTA 72/73, der fortæller lidt
om. hvorledes mange af de deltagende stationer kom igang.
Der er gode tips at hente.
Tag problemet op i afdelingen, og få etableret et samar
bejde med en lokal spejder-gruppe. Det er en spændende og
interessant week-end for såvel amatører som spejdere.
Der er stadig en beholdning af disse rapporter på lager:
interesserede kan rekvirere dem hos:
Arne Gotfredsen, OZ3AG,
Peder Lykkesvej 23',
2300 København S,
telf. (01)55 98 65.
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OZ1UD, begge fra Århus. Vi ønsker dem held og lykke og
håber, at deres deltagelse i en sådan international rævejagt
vil animere andre til at folge efter i de kommende års Region I,
international, DDR, samt nordiske mesterskaber.
Jeg har fornyligt modtaget en henvendelse fra nogle norske
amatører, der ønskede at starte op ud i den ædle sport
rævejagt. Det er rart at se, at andre landes amatører følger
med i, hvad der rører sig hos os på rævefronten.
Til de der endnu ikke har »ødelagt.« deres ferie, rigtig god
ferie.
OZ5WK, Kalle

Som meddelt i OZ maj 1974, er EDR igen inviteret til at
deltage i den internationale rævejagt i DDR.
For forste gang er det lykkedes for EDR at kunne tilmelde
to hold til dette arrangement, nemlig Gert Bech Larsen og

Store fynske mesterskab 1974
Placering.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Point til DM. Jæger.
100 Axel Løkke Borg
96 OZ1WQ
93 OZ1YX
91 OZ7YM
90 Steen
89 OZ2IA
88 OZ6GV
87 OZ9OT
86 OZ3MI
85 Birger
84 Robert
83 Per
82 Ove

Observatør.

QTH.

Borg

Tønder

6

2.34.39

Kaj
OZ8WY
Jørgen
Erik
Erik
Georg
OZ8HV
Monty
Hans
Jørgen
Kurt
Karen

Kolding
Åbenrå
Åbenrå
Kolding
Tønder
Åbenrå
Odense
Kolding
Tønder
Kolding
Tønder
Tønder

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4

2.58.37
2.59.31
3.19.06
3.31.01
3.32.35
3.38.01
3.38.53
3.41.01
3.41.37
3.54.09
4.29.05
3.20.14

Antal ræve.

Tak til ræve og jægere, og på gensyn til næste år.

Samlet tid

Del fynske ræveudvalg

Store østjyske mesterskab 1974
Placering.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Tak for i år.

OZ JULI 1974

Point til DM. Jæger.
100 Lykkegård
96 Mogens
93 OZ1WQ
91 Peder
90 Axel
89 Aksel
88 Helmuth
87 Borg
86 Steen
85 OZ1YX
84 OZ2IA
83 OZ6GV
82 Jørgen
81 OZ8FI
80 OZ7YM
79 Kjeld
78 OZ3MI
77 OZ7VP
76 OZ6WE
75 OZ3MC
74 OZ3LQ
73 OZ8VM
72 Per
71 OZ2LR
70 OZ7SG
69 Klaus

Observatør.

QTH.

Fedde
Viggo
Jørgen
Mogens
Werner
Maren
Finn
Borg
Erik
Viggo
Erik
Georg
Kaj
OZ7GX
OZ8WY
Jørn
Monty
OZ3ZU
OZ8WH
OZ8XU
OZ4QB
OZ3XV
Arne
Flemming
Henning
Liselotte

Tønder
Tønder
Kolding
Tønder
Åbenrå
Tønder
Tonder
Tønder
Kolding
Åbenrå
Tønder
Åbenrå
Kolding
Århus
Åbenrå
Herning
Kolding
Århus
Skive
Viborg
Århus
Herning
Herning
Grenå
Ålborg
Nyborg

Antal ræve.

Samlet

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
2
2

3.41.00
3.46.00
3.47.00
3.57.00
4.07.00
4.10.00
4.19.00
4.22.00
4.25.00
4.35.00
4.37.00
4.39.00
5.17.00
5.49.00
3.34.00
4.05.00
4.25.00
5.06.00
5.35.00
3.30.00
4.08.00
4.18.00
4.21.00
3.49.00
1.41.00
2.27.00
»Århusrævene«, 3 Ne-ibye
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Sønderjysk mesterskab 1974
Placering. Point til DM.

Jæger.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mogens B.-Nielsen
Sten Christensen
Borg
Esben Lind
Finn Lorentzen
Per
Jørgen Nielsen

100
96
93
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74

OZ1YX
Ingrid Lind
Anders Andersen
OZ1WQ
OZ6GV
Frederik Jessen
Helmut Christensen
Robert Storegård
Egon Hansen
Birger
Keld
Per
OZ2RD
OZ3XV

Observatør.
Viggo
Erik
Borg
Frida
John
Kurt
Kai
Viggo
Jeffsen
Søren
Monty
Georg
Erik
Finn
Heick
Martin
Hans
Jørn
Arne
Per
OZ8VM

Det sønderjyske mesterskab i rævejagt 1974
Der var i år mødt 21 startende hold, lidt bedre deltagelse
end sidste år, hvilket jo kun kan glæde arrangørerne. Vejret
var dejligt, og der var »rigtig lagt i skoven« til deltagerne, idet
hele jagten blev afviklet i og omkring »Pamhule skov«. Det
var en passende kombination af køren og løben i forbindelse
med pejlingerne, og som det ses af resultatlisten fandt 16
hold alle 6 ræve, og de resterende 5 hold fandt henholdsvis
5 og 4 ræve. hvilket nok kan tolkes derhen, at jagten har haft
en passende sværhedsgrad.
Sønderjysk mester blev i år Mogens B.-Nielsen og Viggo
fra Tønder, et forholdsvis nyt hold, der hermed endnu engang
har bevist, at selv nye hold kan deltage i storjagterne og
vinde! Én af rævejagtens store charmer, altså ikke noget
med én gang mester altid mester!
Hjertelig til lykke Mogens og Viggo.
Tak til alle, deltagerne fra nær og fjern, rævene OZ1AAM,
OZ6IC og OZ8WY, og på gensyn næste år på Kristi Himmel
fartsdag når vi igen kalder til Sønderjysk Mesterskab.
OZ5WK

Store Midtjyske Rævejagt 1974
Herning afdeling indbyder alle landets rævejægere til årets
rævejagt
S.M.R. 1974
som afholdes i weekenden den 3. og 4. august på Hærvejs
kortet.
Camping: Give campingplads, v/Give friluftsbad.
Kort: A 2808 Kollemorten.
Sendetider:
Lørdag kl. 21.00-00.02.
Søndag kl. 09.00-12.02.
Startkort: Købes på pladsen fra kl. 19.00. Prisen er 30,00 kr.
for begge jagter.
Instruktion: Tvungen fremmøde kl. 20.00 og kl. 08.00 på
campingpladsen.
Tilmelding: Af hensyn til præmieindkøb bedes du tilmelde dig
senest den 25. juli på tlf. (07) 16 61 36.
Vy 73 og vel mødt OZ9SW-OZ5HF-OZ6KV-Jørgen
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QTH.

Antal ræve.

Tønder
Kolding
Tønder
Tønder
Herning
Tønder
Kolding
Åbenrå
Tønder
Tønder
Kolding
Åbenrå
Tønder
Tønder
Kolding
Tønder
Tønder
Herning
Herning
Kolding
Herning

Samlet tid.
2.30.57
2.32.33
2.49.19
2.49.49
2.50.28
2.50.30
2.59.02
3.02.13
3.15.06
3.15.22
3.17.55
3.27.44
3.34.04
3.34.30
3.46.28
4.04.50
3.27.15
4.03.23
4.13.27
2.39.19
4.24.51

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4

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

27,

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.
Sommerferieafslutningen blev en vældig succes, hvor vi så
mange nye ansigter i klubben. Hvis succesen fortsætter efter
sommerferien, kan vi udvide klubbens aktiviteter, da det altid
er nemmere at lave arrangementer, når der kan forventes et
rimeligt antal deltagere.
Efter sommerferien samles vi atter om torsdagen. Dette med
tirsdagsmøderne har ikke rigtigt været en succes, men vi var
nødt til det under oliekrisen. Men i fremtiden: møde om
torsdagen.
Program:
15.
aug.: Første møde efter ferien. Vi starter med at disku
tere afdelingens virke i den kommende sæson. For at få
diskussionen til at foregå lidt livligere, vil der blive omdelt
kaffe og wienerbasser.
Rævejagter:
9. aug.: Konkurrencejagt på Giesegårdkortet.
23. aug.: Konkurrencejagt på Giesegårdkortet.
Reserver allerede nu den 31/8 og 1/9, idet Amager afd. i
denne week-end arrangerer en virkelig storjagt: Øernes me
sterskab. Men mere herom i næste OZ.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen
OZ JULI 1974

Rævemodtagerne er ved at være helt i orden. Rævesende
ren kniber det mere med.

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Allé 1, indgang bag Mobil-tanken.
Mode: Mandage kl. 20. QSL-udlevering 19.30-20.00.
Fung. fmd.: OZ5IH. Dag: 31 80 13. Aften: 91 38 86.
Kass.: OZ4AO, tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Sekr.: OZ1SZ, tlf. GO 4241.
Program:
12.
august: Vi indleder sæsonen med en klubaften.
73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Programmet: Klubaften hver tirsdag kl. 19 til vi går hjem.
Af særlige aftener skal nævnes:
6.og 13. aug.: Rævemodtagerne kontrolleres og der arran
geres »gåjagter« i Fodby.
20. aug.: Vi rigger til og planlægger under festudvalgets
kommando.
24. aug. m.fl.: Jubilæum og Lubeckerbesøg. Se opslagstavlen.
Vy 73 de OZ8DV, Jørgen

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

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

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

LOLLAND-FALSTER

NYBORG

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

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

Information
Den 12. maj 1974 afholdtes generalforsamling. 14 medlem
mer var mødt.
Formanden berettede om foreningens arbejde i det forløbne
år. 8 nye licenser er på vej og 6 CW folk er ved at være på
mærkerne og skal aflægge prøve om kort tid.
EDR's formand, OZ4JA, aflagde foreningen et besøg den
20.
marts 1974. Kassereren, OZ6VY, John oplæste regnskabet
over foreningens slunkne kasse, trods alt var der fremgang.
Valg af bestyrelse: OZ5GF, OZ2GC og OZ1RA var på valg.
OZ5GF genvalgtes som formand, OZ2UL, Leif og OZ4BE,
Bent Erik nyvalgtes til bestyrelsen. Endvidere valgtes OZ6YS
til revisor og OZ5GE som suppleant. Velkommen til.
Et indsendt forslag fra OZ2UL om, at mødeaftenerne flyttes
fra onsdag til mandag, blev enstemmigt vedtaget. Forslag fra
OZ5GF
om
registrering
af
lokalforeningens
medlemmer
og
indførelse af kontingent, der fastsættes af generalforsamlin
gen for et år ad gangen, blev ligeledes vedtaget. For året 1974
blev kontingentet fastsat til 20 kr.
Ny opkaldsfrekvens, 145,500 MHz og suppl. 145,550 MHz.
Repeatersnak var der også. OZ5GE, Erling tilbød venligst at
låne foreningen en station til forsøg. Der arbejdes nu energisk
med sagen til stor glæde for mange. Husk at bestille kry
staller: 145,225 MHz - 145,825 MHz.
Der afholdtes auktion over mange fine ting, skænket af vor
gode ven OZ7PX og andre, hjertelig tak til giverne, det blev
til 480 kr. til foreningens kasse, som OZ6VY hurtigt fik ind
kasseret.
Vi

holder

sommerferie

og

mødes

i

september,

herom

senere

i OZ. Rigtig god ferie.
Vy 73 de OZ8XR, H.V.

NÆSTVED
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Fmd.: Robert Leidecker, tlf. (03) 72 51 34.
På fandens fodselsdag havde vi besøg af Roskildeafdelingen, der mødte talstærkt op. OZ2UD sluttede på utallige op
fordringer aftenen med at smitte os med sin »månesyge«.
Det må vi høre mere om. Tak for besøget.
Klubben ligger inde med temmelig mange krystaller til 2
meteren. Disse krystaller er bestilt og må af hensyn til vores
likviditet snarest hentes (og betales).
Vores lager af gængse billige komponenter er også lidt for
stort. Slå en handel af med Robert på klubaftenerne.
OZ JULI 1974

6,

Den 16. maj afholdt vi den årlige generalforsamling, 11 med
lemmer var mødt. Som sædvanlig blev OZ4WR, John valgt til
dirigent. Formanden, OZ1LD, Leon aflagde beretning, den var
ret kort, da vor afdeling for tiden kører ret småt.
Også regnskabet blev fremlagt af formanden. Regnskabet
blev godkendt. Det er nu tredie gang formanden har måttet
overtage
regnskabsførelsen
og
kassererfunktionen
midt
i
en
valgperiode, hvilket kun er at beklage.
Valg af kasserer var hurtigt overstået, da kun Rene blev fore
slået. Han var forberedt og blev enstemmigt valgt. Valg af sek
retær blev simpelthen glemt, så jeg må jo antage, man er til
freds med mig, tak!
Under evt. blev forskellige emner drøftet og vor nye ræve
automat blev demonstreret. Den virker upåklageligt, blev bl.a.
brugt på Store Fynske Rævejagt.
Derefter sluttede generalforsamlingen, også i år, i god ro og
orden.
Sidste møde inden ferien var et lille »pølsegilde« og vi be
gynder igen efter ferien den 15. august 1974. På gensyn!
Fyns Rævejagt
blev på trods af det fine program Claus havde lagt, aflyst.
Fremmødet var alt for dårligt, 4 hold, heraf kun 1 fra Odense.
Så trak vi fra Nyborg os tilbage til vore egne rævegange, her
i den nærmeste omegn. Det blev heller ikke det store sus, så
vi blev enige om at holde sommerferie.
Men
onsdag den 7. august 1974 kl. 19.30
skulle ræven igen være ude, og den er at finde på Langeskovkortet. Da denne første jagt vil være afgørende for, om vi skal
fortsætte onsdagsjagterne, så mød frem!
Vy 73 de Inge

ODENSE
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid., Odense.
Møde: Mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9IO, Henning Olsen, Degnehøjvej 20,
5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 24 83.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand,
OZ9IO, næstfmd. OZ7XG, kass. OZ5CI, fyrb. & bibi. OZ1XR,
sekr. OZ9VO.
Efterårets program er under udarbejdelse og det trykte pro
gram vil som sædvanlig blive udsendt til alle afdelingens med
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lemmer. Første
august 1974.

klubaften

efter

sommerferien

bliver

den

26.

Teknisk kursus
starter også i august, medens CW kurset først vil blive påbe
gyndt efter nytår. Tilmeldelse til teknisk kursus kan ske til for
manden.
Rævejagt
I pinsen blev der holdt »Store Fynske Rævejagt«. Der deltog
13 hold. Deraf var kun 1 fra Fyn. Er det ikke for sløjt? Tag nu
og mød op, når efterårsjagterne går ind. Mangler du en mod
tager, så sig til, der ligger mange modtagere rundt omkring,
som bare skal stoves af. Se i øvrigt under Nyborg afd.
Fortsat god sommerferie!
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, Simmerbclle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing. Tlf. (09) 51 19 17.

således

OZ3PS - OZ3MV
Repetitionskursus
For de uheldige eksaminander fra prøven i maj måned 1974
som har mod på at prøve lykken påny til november, søger vi
her i Ålborg at oprette et repetitionskursus.
Kurset starter medio august 1974 og vil finde sted på tors
dage i tiden fra kl. 19 til 21.50.
Tilmelding og nærmere oplysning om kursets tilrettelæggelse
m.v. kan ske ved henvendelse til OZ8CZ, tlf. (08) 13 29 24.
Også »udensogns« deltagere er velkomne.
Vy 73 de OZ8CZ.

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

17.

KREDSARRANGEMENT
CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ CQ
OZ-8JYL kalder CQ til alle HAM’s. Alle gode venner med YL
el. XYL gøres opmærksom på mit 35 års jubilæum, der holdes
lørdag den 7. september d.å.
Pris og tilmelding i næste OZ og over OZ3REN.
Håber at gense jer alle.
Vy 73 de OZ8JYL OZ21M, Søren OZ2VE, Erik

ÅLBORG
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ser

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

Hoved bestyrelsesmedl.:

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

jagter

Hoved bestyrelsesmedl.:

Generalforsamling i afdelingen og afslutningen på sæsonen
blev afholdt den 5. juni i Rudme hos OZ1WZ. Damerne var
med, og foreningen gav smørrebrød.
Ved valgene blev følgende valgt: Fmd.: OZ9HX Jørgen B. An
dersen, Rolighedsvej 15, 5900 Rudkøbing, sekr.: OZ9EG Eli G.
Michelsen, Simmerbølle Kirkevej 4, 5900 Rudkøbing, kasserer
og best.medl.: OZ7XFI Chr. Flansen, Glarmestervej, 5700 Svend
borg, best.medl.: OZ1WZ Jens Poulsen, Rudme. Suppl. blev:
OZ2YA Per Askholm, Svendborg.
Formanden aflagde en kort beretning om den forgangne
sæson med en tilfredsstillende mødeaktivitet, og det var hans
håb. at aktiviteten ville fortsætte i den kommende sæson. Kon
tingentet blev fastsat til 10,- kr. pr. md. i 10 måneder.
2-meter aktiviteten i afdelingen er efterhånden stor, og det
er vort ønske, at flere nye må få glæde af vor hobby. God ferie.
Vy 73 de OZ9EG, Eli

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

Rævejagter:
Programmet for efterårets pointgivende
ud:
Tirsdag den 20/8 kl. 19.00-21.00, samt
lørdagene: 31/8, 14/9, 28/9, 12/10 kl. 14.00-16.00.
Sendinger og kort, se OZ maj 1974, side 188.

9200

28,

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.
I sommerferietiden
specielt program.

er

der

møde

hver

onsdag

aften

uden

Vy 73 de OZ50H, Ole

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 nåede vi til vejs ende på vinterens undervisning med de
for nylig afholdte licensprøver hos P&T.
Det var en hel vinters slid der dermed var overstået. Inden
prøven hos P&T fik kandidaterne en sidste afpudsning på af
delingens weekend kursus, der blev afholdt søndag den 26/5
i afd. lokaler. Til dette kursus var mødt i alt 29 licenstørstende
sjæle, og de gik til sagen med krum sabel og løftet hale. OZ6KV
og OZ90G havde til dagen lavet 28 opgaver, der skulle be
svares skriftligt. Medens disse blev rettet, havde vi engageret
OZ4RJ til at holde foredrag om antenner. Hele forestillingen
varede godt 8 timer, så det var nogle trætte elever der tog hjem
efter et særdeles vellykket weekend kursus.
Resultatet udeblev da heller ikke. Når dette skrives vides, at
93 % af Herning afdelingens kandidater har bestået og fået
deres D-licens. De 14 der bestod er følgende: OZ1ADU Helge,
OZ1ADV Niels, OZ1ADY Kurt, OZ1ADZ Egil, OZ1AEB Henning,
OZ1AED Laust, OZ1AEE Karsten, OZ1AEI Jørgen, OZ1AEL Hen
ning, OZ1AES Peder, OZ1AEY Niels, OZ1AFC Svend, OZ1AGW
Kurt og OZ1AQX Erik. Resten af de 29 deltagende kursister
var fra Lem og Ringkøbing, og deres skæbne kendes endnu
ikke, men vi ønsker alle de nye licenser velkommen og til lykke
med resultatet. Ingen skal komme og sige, I har fået noget for
æret.

Skalborg,
Rævejægerne meddeler:
At første halvdel af denne sæsons turneringsjagter nu er kørt.
Det går meget fint i år. Der er kommet 3 nye hold til og de har
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Åbent hus
E.D.R. Århus afdeling
Det er en kendt sag. at har man fået et længe næret ønske
opfyldt, vil man gerne bekendtgøre det for omverdenen.
EDR Århus afdeling er ikke nogen undtagelse i så henseen
de, og da vi nu har fået foden under eget bord ved at erhverve
ejendommen Frederiks Allé 164 i Århus og fået indrettet klub
lokaler og værksted her, vil vi da også gerne vise dem frem.
EDR Århus afdeling er stiftet 12. juni 1937 og er dermed en
af landets ældste lokalafdelinger. De første mange år holdtes
møde én gang månedligt med et kontingent på 25 øre.

Møderne holdtes i perioden efter stiftelsen og frem til efter
året 1940 i et mødelokale på folkebiblioteket.
7.
februar 1940 fik man første gang egne lokaler i en kom
munal ejendom, Vestergade 23. Disse mistede vi igen efteråret
1941. Resten af krigen holdtes næsten ingen møder, da det af
forskellige årsager var svært at samle folk.
Lige efter krigen startede man op fuld af fornyet energi i en
kælder på Paludan Møllersvej 55.
Efter 1950 gik foreningen ind i en trang tid, idet det på grund
af den almindelige bolignød var næsten umuligt at skaffe ste
der at være. Man har kortvarigt været så forskellige steder
som: En kælder under et maskinsnedkeri i Viby, et nedlagt ba
geri i Paradisgade, en bygning på en transformerstation, di
verse lejede selskabslokaler, en barak på baneterrænet, et fal
defærdigt baghus og frem til foreningen igen får fast tag over
hovedet på Ny Mølle Kro, hvor vi fik stillet et stort loft til rådig
hed.
Her kom foreningen ind i en blomstringstid; indtil kroen efter
et par år skiftede ejer, og vi igen stod uden tag over hovedet.
Perioden 1969 til 1974 holdt vi først vore møder på Ungdoms
gården, senere fik vi lov at dele et kælderlokale med en fri
tidsklub i en boligforening på Neptunvej, men denne kombina
tion var meget dårlig, da det var svært at holde lokalet, så det
var indbydende.
Så endelig i april 1974 viste der sig en mulighed, idet vi har
været så heldige at kunne overtage en ejendom i Frederiks Allé,
der tidligere har været anvendt som cafeteria.
Det er her, vi søndag den 28. juli kl. 10.00 forventer at se alle
der på nogen mulig måde kan få lejlighed til at komme. Vi skal
nok sørge for, at vi ikke løber tør for mad og drikkevarer, og
plads er der nok af.
På gensyn den 28.
OZ7VP, Hans P.

vist nok givet de gamle jægere noget at tænke på, men det er
kun glædeligt og gavnligt med lidt konkurrence og fornyelse.
Herning afdelingens rævejægere har jo stolte traditioner at
leve op til, så begynd bare at kridte skoene. Anden halvdel af
turneringen starter den 12. august og køres derefter hver man
dag således:
Kort nord: Mandag 12/8 Fin & John. Kort syd: 19/8 Karsten
& Poul Erik. Kort nord: 26/8 Jørgen & Børge. Kort syd: 2/9
Per & Arne. Kort nord: 9/9 Keld & Jørn. Kort syd: 16/9 Steen
& Willy. Kort nord: 23/9 Chris & Buller, og der sluttes med
kort syd: 30/9 Finn & John.
Startkort kan indløses hos DAFI-SPORT, Bredgade, Herning
og koster stadig trods afgiftsforhøjelser m.v. kun 30,- kr.
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S.M.R.
Store Midtjyske Rævejagt afholdes i år i weekenden 3.-4.
august i området omkring Give. (For nærmere info: Se under
Rævejægeren andet sted i dette blad).
Til slut skal lige bemærkes, at det jo nu er ferietid, men i
hele ferietiden holder vi alm. klubaften hver onsdag kl. 19.30.
Eneste, men til gengæld også faste aktivitet på disse aftener kl.
21.00: Kaffemaskinen startes af OZ9KS eller stedfortræder, og
der sættes vand over til the.
Hermed ønskes alle en god og radioaktiv ferie.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar/sek.
Jørn/RUF
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HORSENS
Klubhus: Borgm.bakken 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.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
Månedens arrangement:
I juli måned holdes intet særligt arrangement.
Forvarsel vedrørende august måned:
Lørdag den 10. august 1974 kl. 19.30- Klubhuset: Arets ræve
gilde med spisning m.v. Reservér allerede nu dagen!
Torsdag den 15. august 1974 kl. 20.00 - Klubhuset: Ordinær
generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet på gf skal være formanden i
hænde senest den 10. august 1974.
Bemærk, at medlemmer, der skylder mere end 3 måneders
kontingent, og som ved påkrav ikke berigtiger sin restance,
slettes som medlemmer af lokalforeningen.
God sommerferie.
Vy 73 bestyrelsen

RIBE
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Meir, Stadionvej 17, 6760 Ribe.
Vanskelighederne ved at finde frem til en metode at frem
stille de sidste print til klubmodtageren på, er efterhånden
blevet overvundet. Det viste sig at metoden med tuschpen og
jernklorid var den hurtigste. I forhold til den tid der gik med
at finde frem til nogle metoder der alligevel ikke kunne an
vendes. var den såkaldte »slavemetode« at foretrække.
OZ4GY svigter os stadig. På trods af det ansvarsfulde hverv
han fik overdraget ved sidste generalforsamling, figurerer han
til stadighed under ikke fremmødte medlemmer på klubaftenerne. Det forlyder ganske vist fra yderst pålidelig kilde at år
sagen skulle være at han har anskaffet sig den for alle radio
amatører så uundværlige XYL men så snart hvedebrødsdagene
er overstået, glæder vi os alle til personligt at onske ham til
lykke med nyanskaffelsen i afdelingen. Måske dukker han sam
tidig op med et udkast til klubsenderen under armen, hvem
ved.
Af andet nyt kan det nævnes at undertegnede desværre ikke,
på grund af udfyldning af QSL kort, har været QRV den sidste
tid og da jeg samtidig er i gang med at skifte QTH, vil der nok
hengå nogen tid inden ny antenne osv., er etableret.
Vy 73 de OZ7XN, Lars

SILKEBORG
Lokale: Gødvad gi. skole, 1 th.
Adr.: Postboks 503, giro 21 18 88.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Kjærsgård, 8600 Silkeborg,
tlf. (06) 82 00 51.
Kass.: OZ3NS, Søren Chr. Nedergaard, Rønneallé 17,
8600 Silkeborg.
Forslaget om at bruge sommeren til for eksempel firmabe
søg blev som meddelt fulgt op af bestyrelsen med et besøg på
Silkeborg Papirfabrik tirsdag den 18. juni 1974. 16 medlemmer
fulgte invitationen og de fik en interessant og lærerig aften
ud af det.
Arrangementet
startede
med
en
historisk
gennemgang
af
fabrikken og dens produkter. Derefter fulgte vi produktions
gangen og så, hvorledes bl.a. kludeaffald blev til det fineste
papir.
Fabrikken her i Silkeborg står udelukkende for produktion
af de ædleste papirsorter.
Efter gennemgangen af fabrikken, blev vi i laboratoriet gjort
bekendt med, hvorledes man med håndkraft og simpelt værk

270

tøj fremstiller vandmærket papir. Samtidig fik vi tilbudt papir til
QSL med vandmærke efter ønske. Der var ingen, der afgav
ordre.
Aftenen sluttede på hotel Ludvigslyst, hvor vi hyggede os
over en kop kaffe. OZ7DH oplyste, at han havde modtaget to af
de tilsendte spørgeskemaer, men håbede at boks 503 vil være
på bristepunktet den 30. juni. Aftenen sluttede med at OZ7XC
ønskede alle en god ferie og på gensyn i september.
Vy 73 de OZ3OR

ÅRHUS
Lokale: Frederiks Allé 164, Arhus.
Møde: Hver torsdag kl. 20.
Fmd.: Henning Skov, Møllevænget 44, 8362 Hørning,
tlf. (06) 92 19 52.
Program:
18.juli: Der skal opstilles kandidater til HB,
interesseret i EDR's ve og vel bedes møde op.
27. juli: Reception, kun for indbudte gæster.

så

alle

der

er

28. juli kl. 10: Denne søndag indvier vi vore nye lokaler. Så vi
holder åbent hus hele dagen. Vi forventer at se alt, hvad
der kan krybe og gå, medlemmer såvel som ikke medlem
mer. Se indbydelsen på side 269.
I.aug.: Almindelig mødeaften.
6. aug.: Træningsjagt.
8.aug.: OZ2LW kommer og demonstrerer sin SSTV monitor.
13. aug.: Træningsjagt.
15.
aug.: Hvad med at få A-licensen nu - vi finder ud af hvad
og hvem denne aften.
20. aug.: Århusjagt nr. 5.
22.aug.: OZ9ZU demonstrerer 2 m grej.
På gensyn.
OZ7VP, Hans P.

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

9,

HADERSLEV
Lokaler: Slotsgade 16'. Call: OZ7HDR.
Fmd.: OZ5GK. Kurt Heuckendorff, Nørregade 42
6100 Haderslev.
I sommerferien, som varer til den 15. august 1974, er mobil
test indstillet (nærmere besked kommer i OZ senere).
Bestyrelsen arbejder i ferien med planer om nyt klublokale,
som vi håber vil være klar efter ferien.
God ferie!
Har du betalt kontingent?
Vy 73 de OZ8YG, Poul Erik
Mobiltest
Tirsdag den 7. maj blev den sidste mobiltest kørt, som tæller
med i det samlede resultat 1973-1974, - i alt 6 mobiltester.
Følgende placering blev opnået:
1. OZ3M 2550 point
2. OZ5EZ 2145 point
3. OZ8BX 2065 point
4. OZ5PG 1515 point
5. OZ8AJ 1355 point
6. OZ7BH 1165 point
7. OZ6WT 735 point
8. OZ8YG 570 point
9. OZ8IN 405 point
10. OZ6CP 355 point
Vi ønsker OZ3M tillykke med resultatet, ligeledes tilfalder
Haderslev afdelings vandrepokal OZ3M.
Vy 73 de OZ8BX
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NORDALS

ØSTBORNHOLM

Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen, Kastanievej
Sekr.: OZ8ZF, Peter Fogh, tlf. (04) 45 03 25.
Vi starter igen efter
kl. 19.30 med byggeaften.

sommerferien

torsdag

12,6430

den

8.

Nordborg.

aug.

1974

Vy 73 de OZ8ZF, Peter

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

Klubhus: CQ, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dalbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
•
Familierævejagtsudflugt
søndag den 28. juli 1974. Startsted: Haveløkkerne, starttid:
10.00 DNT, kort: Nexø.
Madkurv og godt humør medbringes.
Husk, der er klubaften hver onsdag kl. 19.30 og alle »hams«
er velkomne.
Vy 73 de OZ4RA, Henning

Program:
Vi starter igen den 6. august 1974 kl. 19.30 med en prøvejagt.
Mødested: Klublokalet. Modtagerne er forhåbentlig blevet fær
dige i løbet af sommerferien. Rævesenderen er klar til at gå i
luften. Den er bygget af OZ8DS, Erich.
Den 20. august: Foredrag. Emnet bliver sikkert UPIF mod
tagere. Vel mødt.
Vy 73 de OZ3GY, Kar I-Aage

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

Rinkenæs,

Da tilslutningerne til kørejagterne i år er ret mager (det skyl
des nok chocket fra benzinkrisen), er jeg nødsaget til at se
bort fra alle idealistiske tankegange.
Benzinkrisen har tvunget mig til at lade nogle gåjagtstolk
være ræve til kørejagter. Jeg vil bede følgende ligge ræv på
den angivne dato:
onsdag den 31/7 - OZ7QV
onsdag den 28/8 - OZ5VM og
onsdag den 11/9-Jan Wagner.
Da en rævejagt kun kan arrangeres og afvikles ved hjælp af
samarbejde, går jeg ud fra, at hver af de implicerede »med
smil sin byrde bærer«.
Månedens rævejagter:
Kørejagter: 17/7-31/7- 14/8 1974
Gåjagter: 24/7 - 7/8 1974.
Det månedlige klubmøde torsdag den 18. juli 1974 er en
hygge- og Old-Timer aften.
Vy 73 de OZ8WY, Lars

BORNHOLM
Klubhus: Nørrekås. Rønne.
Møde: Tirsdag kl. 19: Klubaften
Søndage kl. 10-12: Drop-in.
Fmd.: OZ4DQ. Svend Aage Flansen, tlf. (03) 95 19 58.
Program:
Hver tirsdag aften modes vi til klubaften med kammeratligt
samvær. Endnu har vor gæstebog i klubhuset ikke ret mange
navne fra besøgende fra resten af landet, men vi venter at se
Jer. Vi har jo også åbent hus søndag formiddag - så kig ind til
os.
Yv 73 de OZ1WY, Mogens
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Ang. SWL-spalten, 2 way communication
Efter gennemlæsning af OZ og SWL-spalten har jeg taget
opfordringen op og fattet skrivetøjet.
Som forholdsvis ny på båndene, er jeg måske ikke den rette
til at vurdere tingene, men på den anden side kommer der jo
hele tiden flere og flere aktive begyndere til, så jeg vover det
ene øje.
I det store og hele er OZ et dejligt medlemsblad med mange
gode og idérige artikler, men mange gange går man for let
henover de små ting som netop vi nye kunne have gavn af.
Jeg ved godt, der henvises til artiklernes forfattere, men
hvem pokker er ivrig efter at dumme sig lidt med hensyn til de
mest banale spørgsmål såsom »hvordan laver jeg et kunstigt
jordplan på en sejlbåd - uden radialer« hvor kan jeg trygt hen
vende mig og få lidt hjælp ang. anskaffelse af div. stationerannoncørerne har jo hver især markedes bedste osv. osv.
Ja der er mange ting en begynder har brug for.
Mit ønske er: OZ fortsat som det er, gerne udvider med lidt
begynderstof, hvor begynderen faktisk kan gå frem skridt for
skridt med - strømforsyning, station, antenne - målegrej - ja,
der findes jo tusinde andre ting.
Jeg kan godt se for mig at mange gamle dygtige amatører
vil kede sig ihjel ved at skulle gennemlæse begynderstof, men
gennem tiderne har der vel været begynderartikler, ligesom de
dygtigste amatører jo også engang har været »begyndere«.
Kunne man ikke i en »ledig stund« på redaktionen finde
nogle af de gamle artikler frem - genoptrykke dem og placere
dem på et par begyndersider i OZ - jeg tror de ville blive læst
meget-endda rigtig meget.
Nå men det går jo også nok altsammen, det kan jo også
være at OZ er netop som det skal være og at det bare er mig
der ikke rigtig kan indstille mig på, at det hele ikke kan læres
på en gang, - eller sagt på en anden måde, - det kan ikke gå
stærkt nok med at lære mere og for mig svære ting.
Ja det var et lille hjertesuk, og om ikke andet så har det skær
pet min interesse for OZ, så det for fremtiden vil blive pløjet
endnu mere igennem for at finde såvel gode som dårlige ting.
Som en slutbemærkning vil jeg lige sige, at skulle der komme
en negativ reaktion på disse forslag, - ja så har jeg det ligesom
en god dansk sodavand - jeg kommer igen.
Vy 73 de OZ7IV, Helge
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AMATØRANNONCER
Tidsskrift
for
amatørradio
udgivet
af
landsforeningen
Eksperimenterende
Danske
Radioamatører
(EDR)
stiftet
15.
august 1927. Adresse: Postbox 79. 1003 Kbh. K. (tømmes
2 gange om ugen) Giro 2 21 16.

Formand:
OZ4JA, Jens-Karl Iversen, Rybjerg Alle 86,
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.

Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord. - Mindst 3 kr.Annoncerne sendes direkte til bogholderen inden d. 20. i må
neden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent ind
sendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

Sælges:

Yaesu

FT-101

transceiver

med

CW

filter

og

blæser,

4.300,- kr.
OZ2TY, Tim Hastrup, Jeppe Brydesvej 9. Udsholt, 3230 Græ

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

sted, tlf. (03) 11 51 20.

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

Sælges: Sommerkamp IC 21 X med modtager VFO og 15
x-tal + manual og diagram, 3.000,- kr. (ny-pris: 3.995,- kr.).
B. Rasmussen, tlf. 84 01 65.

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

Købes: PA trin med 2 stk. 2C39 egnet til 70 cm, tidligere
fremaverteret i »OZ«. Andet UHF grej, 2C39 m.v. har også in

Forretningsudvalget består af OZ4X, OZ4JA, OZ9JB
og Grethe.

teresse.
OZ3GW, tlf. (08) 58 91 18.

Teknisk udvalg: OZ9JB og OZ9WN.
Hjælpefond: OZ5GF, Leif Oisen, Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.
VHF udvalg: OZ4ET, E. Thomsen, Stendyssevej 17,
Gundsømagle, 4000 Roskilde. Tlf. (03) 38 87 64.
Foredrag: OZ4SO, Søren Boi Olsen, Sigynsvej 22,
3700 Rønne. Tlf. (03) 95 18 64, priv. (03) 95 13 24.
Handicapudvalg: OZ1TO, 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,

Købes: Langford-Smith »Radio Designer's Handbook« og
Meinke-Gundlach »Taschenbuch der Hochfrequenstechnik«.
OZ7XE, tlf. (01) 48 32 16.

Sælges: 200 W ESB sender for alle HF bånd, tip-top i orden.
Sommerkamp FL 200 B.
OZ8CZ, tlf. (08) 13 29 24.
Sælges: HW 32 A transceiver med 220 V AC strømforsyning.
1.000,- kr.
OZ8EH, Erik Hansen, tlf. (01) 69 53 96 efter kl. 17.
Bytte: Jeg har en AP-565 ikke ombygget og ønsker en Walkie
Talkie.
OZ1UJ, John Kislov, tlf. AS 5027. Træffes ikke 20/7-3/8.

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
måneden.

EDR s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

20.i

Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof):
OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.
VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod 0,
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncer sendes til bogholderen, Grethe.
ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650
Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.
Materialet til annonqerne skal være
senest den 20. i måneden

OZ3BH ihænde

Arskontingentet til EDR udgør 70,- kr. incl. tilsendelse
af »OZ«. Ved indmeldelse betales desuden et indskud
på 10.,- kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Udebliver »OZ« klages skriftligt til det lokale posthus.
Giver klagen ikke resultat, reklameres til bogholderen,
som da starter en officiel undersøgelse af sagen.
Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.
Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.
Afleveret til postvæsenet den 15. juli 1974.
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Logbog,
format A4med
spiral,
pr.
stk.............................. 5,50 kr.
10 stk...................................................................................................... 45.00 kr
Contest
Logformat
A4 medheftmng. pr stk 10.00
kr
10 stk...................................................................................................... 80.00 kr
The Radio Amateur s World Map
(Verdenskort i 4 farver), format 70 * 100 cm i
Azimutalprojektion
pr. stk.................................................................................................. 16.50 kr
10 stk.................................................................................................... 135.00 kr
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra
Midteuropa, format 61
<61 cm ........................................... 11.00 kr
10 stk...................................................................................................... 88.00 kr
EDR vimpel fremstillet i poplin med rod bund
sort emblem og m hvid inskription Format
15 * 30 cm pr stk ............................................................................... 10.00 kr
10 stk...................................................................................................... 80.00 kr
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl. sorte bogstaver pa hvid bund. selvklæbende.
Format 17* 12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk................................................................................ 5.00 kr.
10 stk...................................................................................................... 40.00 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4.
udgave ....................................... 27.50 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 5.
udgave ....................................... 39,10 kr.
(Rabat til afd. ved samlet kob af 10 eller 25 stk.)
Emblemer .............................................................................................. 10.00 kr.
QSO-instruktionshefte ............................................................................. 3.50 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun
til afd.)
4.50 kr.
QRA-kort .............................................................................................. 20.00 kr.
Diplombogen;
Nr. 1 ....................................................................................................... 8.00 kr.
Nr. 2 .................................................... ............................................ 11.00
kr
Nr. 3 ....................................................................................................... 10,00 kr
Ordner ...................................................................................................... 9.00 kr.
Register ................................................................................................... 3.00 kr.
EDR's
bogholder
står
til
rådighed
for
yderligere
oplysninger.
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 22 116. EDR
Box 79. 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit.
Alle ovennævnte priser er incl. moms!
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