2-meter FM-modtager
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn
For efterhånden lang tid siden fik jeg fingrene i en
laboratorietype af TDA 1200 og jeg har siden med
mere eller mindre held søgt at konstruere en modta
ger med denne IC som grundelement. 1 det følgende
skal beskrives den modtager, som er kommet ud af
de mange timers eksperimenteren med disse mysti
ske mangeben også kaldet integrerede kredslob.
Først et par ord om TDA 1200: IC'en indeholder
foruden en komplet MF-forstærkerdel og kvadratur
detektor også kredslob for AGC. AFC. squelch.
S-meterdrive og LF-forforstærker. ialt 86 transisto
rer. diverse modstande, kondensatorer og dioder.
Den er specielt udviklet til MF i underholdningsap
parater, men med enkelte ændringer af det tilho
rende kredsløb kan den med forbavsende tint resul
tat anvendes ved frekvenssving helt ned til ± 5 kHz
uden tab af nogen egenskaber.
Derefter selve modtageren: Som det fremgår af
blokdiagrammet består modtageren af 4 enkelte en
heder og jeg vil i det følgende beskrive disse hver for
sig, selv om printtegningen blot viser I print, men da
prototypen blev udført trin for trin finder jeg det mest
overskueligt på den måde. ligesom der intet er til
hinder for blot at anvende en enkelt del af modta
geren. idet de enkelte kredsløb hver især udgor en
færdig funktion uafhængig af de andre enheder.
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Print nr. 001, 144 MHz-converter

1. Diagrammet:
Denne converter er vel det simpleste kredslob,
man med rimelighed kan kore med pa 2 meter idag.
Kun ét HF-trin før blanderen og kun ét båndfilter på
144 MHz. mindre kan ikke gore det.
HF-trinnet er bestykket med 40673 og er vel
egentlig lige ud af landevejen. Jeg har som ekstra
sikkerhed mod transienter loddet et par dioder på
tværs af antenneindgangen, selv om 40673 har ind
byggede sikringsdioder, det er rart at kunne starte
senderen uden at tænke på, om koaksrelæet er tæt
nok o.s.v.
Blanderen er ligeledes bestykket med 40673 og ar
bejder her i den gamle, kendte opstilling med in
jektion på gate 2. Den er i øvrigt meget nøjsom
med injektionssignal og er ligeledes meget vanskelig
at overstyre, men ca. 0,5 V injektion bor tilstræbes
af hensyn til krydsmodulationsegenskaberne. Som
udgangskreds for converteren er anvendt en lOx
10 mm MF-dåse, der lagerfores af Aarhus Radio
lager.
X-taloscillator og tripler er ganske ukritiske med
hensyn til transistortypen, blot disses fT ligger om
kring 200 MHz. Krystallet er af den type. der an
vendes i flere kommercielt fremstillede transceivere.
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1

£0673

£0673

100

002

hl.a. IC 20.
2. Opbygningen:
Converterens print er 55x70 mm. men se i øvrigt
foto og komponentplaceringsplan. De to sikrings
dioder er monteret under printet og kan udelades
alt efter temperament. Som spoletråd til de fritbæ 
rende spoler er anvendt forsølvet inderleder fra
koakskabel ET 10 MAS.
3. Trimning:
Med 12 V tilsluttet PT 103 trimmes kernen i L4
efter et gitterdykmeter eller ved at måle på basis
af tripleren til max. udslag. L5 bor justeres efter
et gitterdykmeter og L6 justeres ved at måle over
OZ SEPTEMBER 1974

sourcemodstanden på blanderen til min. udslag (ca.
1 V). L1. L2 og L3 samt TI justeres med conver 
teren tilkoblet en modtager indstillet pa 10.7 MHz.
LI skal derefter justeres til bedste signalstojforhold,
da dette ikke falder sammen med max. gain.
4. Alternativ anvendelse:
Converteren kan naturligvis anvendes til alle
mellemfrekvenser, dog helst ikke under 10 MHz,
da dette går ud over spejlselektiviteten. F.eks. mel
lemfrekvens 28-30 MHz: x-tal 38.666 MHz, L4: 10
vindinger, TI: ændres til en alm. spole på 29 MHz
og signalet udtages over en link til grundmodtage
ren.
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Print nr. 002, 10,7 MHz filterdel

1. Diagrammet:
For at opnå tilpasning til x-talfilteret har jeg fun
det det nødvendigt at lave en emitterfølger, således
at filteret belastes med ca. 1 kohm, ligesom udgan
gen er belastet med 1 kohm. Perfektionister kan
yderligere belaste filteret med 22 pF på begge sider,
men i praksis viser det sig unødvendigt.
2. Opbygning:
Printet er egentlig udformet til en kollektorfølger,
men da dette gav stabilitetsproblemer, blev denne
opstilling opgivet, og da den eneste ændring er at 2
punkter på printet skal forbindes med en lus, syntes
jeg ikke at det var ulejligheden værd at ændre prin
tet. Se komponentplaceringsplan og foto.
3. Trimning:
Der er egentlig ingen justering af dette kredsløb,
men hvis man har adgang til sweeper og osciloskop,
kan man eksperimentere med belastningerne over
filteret, således der bliver mindst mulig ripple (min.
opnåeligt er 3 dB).
4. x-talfilteret:
Jeg kan i beskedent omfang fremskaffe surplus
filtre til priser mellem kr. 110 og kr. 150.
Print nr. 003, 10,7 MHz MF-del.

/. Diagrammet:
Efter indgangen PT 301 følger en dual-gate tran
sistor, der AGC-reguleres fra TDA 1200. T2 er
samme type som anvendt i converteren. Derefter
følger »hjertet« i modtageren, nemlig TDA 1200.
men lad for alt i verden være med at spekulere over,
hvad der foregår inde i den lille 16-benede dims,
for den virker bare, og på PT 302 forefindes det
nydeligste LF-signal stort nok til at udstyre enhver
LF-forstærker, ligesom den også kan trække en
højohms hovedtelefon direkte.
2. Opbygningen
Igen må jeg henvise til foto og komponentplace
ringsplan og jeg vil anbefale at indlodde TDA
1200 sidst af hensyn til evt. overophedning ved
lodning. Brug en ren og spids loddekolbe. Kontrol
ler efter monteringen, at ingen printbaner er kort
sluttet ved at gennemlyse printet med en kraftig
glødelampe. De tre ben på T3 der ikke skal anven
des afklippes inden monteringen.
3. Trimning
Med PT 305 forbundet til stel og PT 304 forbun
det til stel via 100 kohm tilsluttes 12 V til PT 303
via et milliamperemeter. Der må max. gå 30 mA til
modul nr. 003. Et 100 μA-instrument forbindes mel
lem PT 306 og stel. hvorefter et 10,7 MHz signal,
evt. fra gitterdykmeteret. tilsluttes PT 301 (max. 1
mV). T2 justeres til max. udslag på S-meteret. Der
efter tilsluttes et højohms instrument, min. 20 kohm
V, til ben 12 på TDA 1200 via 10 kohm. T3 skal
derefter trimmes til min. udslag på instrumentet til
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koblet ben 12. Kurven ser ca. således ud. idet man
drejer på kernen i T3 (fig. 1).

5V

korrekt indstilling

0V

Fig.1

S-meter og AGC - kurve

input PT 101
AGC målt pa gate 2 af MPF122

Man kan derefter tilslutte en højohms hovedtele
fon til PT 302 og med en våd finger på PT 301 vil
kortbølgestationer omkring 10,7 MHz kunne hores.
Såfremt AGC-spændingen på gate 2 af MPF 122
overstiger 4,2 V uden signal på PT 301. monteres
den viste 15 kohm modstand under printet.
5. Alternativ anvendelse
Med et keramisk 10.7 MHz filter og en FM-tuner
foran 003 har man en fremragende FM-modtager,
blot skal T3 dæmpes med max. 3.3 kohm. Hvis man
ønsker at anvende AFC fra PT 307. kan modstan
den 5,6 kohm ændres til det ønskede indtræknings
område er nået. (max. 33 kohm).
NB. Evt. ustabilitet vedr. MPF 122 fjernes ved at
forbedre stelpunktet til sourcemodstand og afkob
ling med en lus loddet tværs over printbanen for
+ 12 V til stel.
Print nr. 004, LF-PA

/. Diagrammet
Den integrerede kreds TAA611C er en komplet
transformatorløs LF-udgangsforstærker, der kun
kræver ca. 20 mV input for et output på ca. 3 W
ved en højttalerbelastning på 4 ohm. IC’en er fodt
med køleplade, således der aldrig bliver noget varmeproblem med kredsløbet. Da TAA611C ikke tå
ler at køre uden belastning, er der over højttaler
tilslutningerne monteret en sikringsmodstand på 12
ohm, der vil redde transistorene fra afbrænding,
såfremt højttaleren falder af.
2. Opbygning
Se igen foto og komponentplaceringsplan. Der er
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ingen grund til at tage noget hensyn ud over at mon
tere komponenterne rigtigt.
3. Trimning
Højttaler monteres, 12 V tilsluttes og en våd fin
ger på PT 401 blæser keglen ud af højttaleren; hvis
ikke, er der en fejlmontering eller kortslutning i
printbanerne. Husk gennemlysning inden 12 V til
sluttes.
4. Alternativ anvendelse
Ca. 1 million andre LF-formål.
Sammenkobling af print og udvendig tilbehør

De 4 print sammenloddes evt. ved at anvende 2
stk. 3 mm messing slagloddetråd, der kan loddes
langs de smalle sider af printene. Denne monterings
måde indebærer også den fordel, at man kan skære
gevind i slagloddetrådens ender, der kan stikke lidt
udenfor printene og således fastgore modtageren i
en evt. indbygningskasse. I ovrigt er det ganske få
komponenter, der yderligere skal anvendes - 2 pot
metre, 3 modstande, højttaler og evt. S-meter.
Såfremt det kniber med det forhåndenværende S
meters følsomhed kan man udføre den viste S-meterforstærker med en tilfældig LF-transistor. Modta
gerens øvrige finish er op til enhvers onsker. Jeg
klarer mig med et stykke printplade som forplade,
fastskruet på de før omtalte stykker slagloddetråd.

IC-og transistorben i

Øvrige data for hele modtageren:
Følsomhed: 0,5 μV for 3 dB S/N
1,0 μW for 10 dB S/N
Båndbredde: 30 kHz (afhængig af x-talfilter)
Forsinket AGC: indtræder ved ca. 250 μV (se kurve)
S-meter: Se kurve (målt med højohms instrument
direkte på PT 306 uden S-meterforstærker tilkob
let)
Indgangsimpedans, converter: 50 ohm.
DC-spændinger målt med rørvoltmeter, sonde 1
Mohm.
12 V tilsluttet alle 4 moduler som vist på blokdia
gram .
Antenne erstattet med 50 ohm kulmodstand.

40673
S:
G1:
G2:
D:

HF:
2,0
1,7
3,7
11,3

BC109:
E: 3,2 V
B: 2,4 V
C: 10,5V
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V
V
V
V

40673
S:
G1:
G2:
D:

Mix
1,0
0
2.5
11.3

V
V
V
V

BF224:
E: 0 V
B: - 2,2 V
C: 11.0V
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BF 173 emitterfølger:
6,0 V
E:
B:
6,5 V
11.0 V
C:

MPF 122:
S:
2.3 V
GI:
1,7 V
G2:
4.2 V
D:
9,5 V

Stykliste excl. modstande og kondensatorer.
001-converter:
2 stk. 40673 (RCA)
1 stk. BC109
1 stk. BF224 eller BF173
3 stk. trimmere max. 13 pF.
3 stk. 5 mm spoleforme m/kerne
I stk. 10,7 MHz MF-transformer
1 stk. x-tal
002-filterdel:
1 stk. BF173
1 stk. 10.7 MHz x-talfilter
003-MF-del:
I stk. TDA 1200 (SGS-ATES)
1 stk. MPF 122 eller 40673
2 stk. 10,7 MHz MF-transformer
I stk. 47 kohm potmeter log
1 stk. 100 kohm potmeter lin
004-LF-PA:
1 stk. TAA61 IC (SGS-ATES)
Alle modstande er 1/4 W og alle kondensatorer
under 10 nF er keramiske med 3 mm benafstand.
Som for nævnt kan jeg i begrænset omfang frem
skaffe surplus x-talfiltre ligesom jeg gerne vil være
behjælpelig med at fremskaffe de integrerede kredse
og andre halvledere.
Til sidst vil jeg takke OZ5LY for hans hjælp med
at fremskaffe halvledere og integrerede kredse samt
for udførte målinger. Det kan i den forbindelse an
føres, at målingerne er foretaget på en avanceret
kommerciel instrumentpark. således at de opgivne
data er yderst relevante. 1,5 mm glasfiberprint til
hele modtageren (20x7 cm) kan erhverves (se an
nonce i OZ's annoncespalte).

Rettelser og tilføjelser

Efter at modtageren er blevet bygget i 8-10 ek
semplarer er der fundet følgende fejl og foretaget
enkelte tilføjelser.
Print nr. 001, 144 MHz-converter:
Afstemningskapacitet til L 4 skal være 10 pF, L 5
og L 6 skal være 4.7 pF og afkoblingskonsensatoren
fra PT 103 skal være 10 nF for at være i overens
stemmelse med konponentplaceringsplanen.
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Print nr. 002, filtermodul:
For at udligne ripple ved VFO-drift kan man for
binde I kohm i serie med 2,7 nF overføring til filter
indgang. eller erstatte 2,7 nF med 22 pF samt di
rekte fra filterindgang lægge 1,8 kohm til stel.
Print nr. 003, MF-modul:
På komponentplaceringsplanen er PT 304 og 306
ombyttet.
På grund af den store følsomhed kan KB-stationer omkring 10,7 MHz holde squelchen åben og vi
har ved eksperimenter fundet følgende afkoblings
muligheder: PT 305. 1 nF til stel. PT 303. 22 nF er
statter 10 nF. Under print afkobles +12 V med 10
nF til stel ved 220 ohm - modstand til T2. 1.8 kohm
til gate 2 kan forøges til max. 10 kohm. Overfø
ringskondensator fra T2 til TDA 1200 ændres til 1
nF. Det anbefales at sætte en skærm om hele MFmodulet. evt. også under printet. Såfremt squelchen
stadig ikke vil lukke, kan modstanden fra ben 12 til
PT 304 ændres til min. 10 kohm. Endelig skal mod
standen fra ben 6 til LF-udgang være 2,7-4,7 kohm.
Interne forbindelser mellem de enkelte moduler:
Mellem PT 202 og 301 indsættes 470 ohm. OBS!
Husk 100 ohm mellem PT 102 og 201 (parasitstop
per).
Leveringsmuligheder oplyses ved henvendelse til:
OZ6PN, tlf. 08-47 90 57, der også besvarer alle
skriftlige henvendelser vedlagt svarporto.
*

Rettelse til kanalmodtager for 2 m, OZ aug. 1974

Vedr. diagrammet side 277:
Elektrolytkondensatoren i højttalerudgangen skal
være 100 μF og ikke 220 μF.
MF spolerne skal være KRC 250 a.
Den nederste del af spolen i udgangen fra x-tal
filteret består af 3 vindinger (altså i alt 16 vindinger
på denne spole).
Spolen i indgangen på x-talfilteret er viklet med
20 vindinger på et glat 5 mm Neosid spolerør
med rød kerne (F 10).
Spolen i oscillatorens udgang og spolerne imel
lem HF og blandertrin er viklet på samme type
spoleform, men forsynet med hvid kerne (F 100).
Squelch-spolen er viklet på en potkerne med en
udvendig diameter på 20 mm, type N 22 jern.
Interesserede kan ved henvendelse til OZ5AP,
Axel Pedersen. Banevolden 45. 8340 Malling, få
yderligere detaljer oplyst, jfr. annonce bagest i
dette OZ.
OZ5KG
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Electromodul W4
For den radioamatør, der ikke blot betragter
licensen som et »kørekort« til amatørbåndene, er
der her en virkelig god mulighed for at lade sin
trang til at eksperimentere få luft.
ELECTROMODUL W4 består af en grundmo
dulplade på 250x215 mm. Pladen er forsynet med
98 huller, hvori ca. 25 forskellige moduler kan
anbringes. Udover tre forskellige stabiliserede ens
rettere, der leverer henholdsvis 5. 12 og 15 volt DC
til de forskellige opstillinger, findes der f.eks. et
modul med fatninger til transistorer, et med en
fatning til 14 og et med fatning til 16 polet IC.
Desuden moduler med potentiometre, fotomod
stande og lysdioder. Herudover er der moduler,
hvori man nemt og smertefrit kan montere (og
demontere) alle de almindeligt forekommende kom
ponenter. Forbindelsen mellem de enkelte modu
ler, herunder komponenternes elektroder, foretages
med løse ledninger, der i begge ender er forsynet
med en art klemmefatning. således at der er god
forbindelse, samtidig med at forbindelsen er nem
at etablere uden brug af værktøj, herunder lodde
kolbe. Hele herligheden opbevares i en praktisk
æske.
En praktisk prøve viste, at der var uhyre let at
bygge morsesummeren fra VTS 5. udgave. Det
gav blod på tanden, så i løbet af ret kort tid
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lykkedes det at fremstille andre småopstillinger,
dels med IC’s og dels med transistorer. Også en
switch kobling til en 10 W CW sender, der p.t. er
på bedding her, lykkedes det at fremstille. Det var
en stor fordel med den nemme udskiftning af kom
ponenterne. således at de rette værdier blev fundet
frem uden en hel masse ind- og udlodninger.
Et grundsæt bestående af grundmodulpladen, 27
moduler fordelt over 12 typer, samt 30 ledninger,
alt leveret i opbevaringsæske, koster 245,- kr. og
forhandles bl.a. af WINSØ ELECTRONIK, 8723
Løsning, tlf. (05) 65 12 85. Sammenholder man pri
sen med det leverede materiale, kan det på ingen
måde karakteriseres som værende dyrt, men, som
en vordende amatør, der deltog i eksperimenterne
gav udtryk for. det er mange penge, når man ingen
har.
Alt i alt efterlader sættet hos mig indtrykket af
et godt og solidt stykke værktøj, der er særdeles
anvendeligt i LF opstillinger (alt behøver nødven
digvis jo ikke at være 2 m). Det vil, set gennem
begynderens tegnebog, nok finde sin største anven
delse i afdelingernes undervisning, hvor et teoretisk
problem ofte kan forklares meget nemmere og
bedre med en simpel opstilling.
xg
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Ned med SWR!
Af OZ5RM, Richard Meilstrup,
Nattergalevej 9, 4230 Skælskør
Med endnu rystende knæ står jeg atter i sikker
hed på Moder Jord efter en klatretur i et af som
merhu sgrundens højeste træer. Men nu hænger der
også en pyrex-isolator, forsvarligt bundet fast om
en kraftig gren i fyrretræet en halv snes meter
over mit hoved. Gennem isolatoren er ført en
nylonsnor, og nu skal superantennen hejses derop.
Vidunderet er en 2-element quad til 50 øre, lavet
af en vandret træstang, hvorfra elementerne hæn
ger udspændt i tynd snor mellem nogle andre træer.
Antennetråden stammer fra en udtjent trafo.
Og så ind til senderen for at lave DX! Jeg tuner
forventningsfuldt op på 20 meter. Hov, hvad er det?
SWR-meteret viser rødt. og PA-rørene varmer ilde
varslende.
Slukøret undersøger jeg standbølgeforholdet over
båndet. Hm, ikke lavere end 2 på det bedste sted,
hvor antennen er i resonans, og kraftigt stigende
over resten af båndet. Og mens sommerregnen for
27. gang i juli trommer på taget, blader jeg i for
skellige håndbøger og gamle artikler. Her er noget
om tilpasning ved hjælp af transmissionslednings
stubbe. Jeg læser og bliver lidt klogere. Måske har
du lyst at høre, hvad jeg lærte?
Et stykke transmissionskabel (coax, twinlead.
trappestige) opfører sig som en resonanskreds, når
det er 1/4 bølgelængde langt. Kortslutter vi den
ene ende af kablet, har vi parallelresonans med høj
impedans, modsat ved åbent kabel. Åbne kvartbølgetransformatorer bruges ofte til transformation
af forskellige impedanser, men så skal man være
så heldig, at antennens og feederens impedanser
har bestemte indbyrdes forhold.
Men gør vi tilpasningsstubben kortere end 1/4
bølgelængde, kan vi tilpasse vilkårlige impedanser
til hinanden: en åben stub har så kapacitiv reaktans
foruden sin normale impedans, og en lukket stub
har induktiv reaktans. Tilpasningsstubben indsættes
i en vis afstand fra antennen, som vist på fig. 1.
og den er af samme materiale som det normale
fødekabel.
Men først må vi afgøre, om der skal bruges
åben eller lukket stub. Ved flerelement antenner
og dipoler, der ikke hænger højt og frit, er fødeimpedansen som regel lavere end coaxkabels 50-75
ohms impedans: der skal bruges åben stub. Føder
vi vor antenne i et højimpedant punkt, og feede 
ren har lavere impedans end antennen, skal der
bruges lukket stub.
Vi tænder for senderen igen og måler standbølge
forholdet på feederen. Nu bruger vi dette tal og
går ind i tabel 1 eller 2 for at finde den længde B,
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der skal indsættes i afstanden A fra antennen. Vi
skal dog også lige kende hastighedsfaktoren for
vort fødekabel. Stubben skal nemlig forkortes med
en faktor afhængig af kabeltypen. Se tabel 3.
Nu frem med blyant og papir. Vi skal bruge
følgende formel:
Længden i meter

- hvor F er frekvensen i Megahertz, V er hastig
hedsfaktoren, og L er længderne A og B fra tabel
1 eller 2. Vi må altså regne 2 gange for at finde
både A og B. Snyd nu ikke med at forhoje eller
formindske decimalbrøkerne, for selv en afvigelse
på 5 cm er betydningsfuld.
Lad os tage et eksempel og således skære prin
cippet ud, om ikke i pap, så dog i coax.
Sommerens første antenne var en 2 element
omvendt V beam til 20 meter CW. SWR måltes til
3. Antenneimpedansen er sandsynligvis lavere end
coaxkablets. Vi skal bruge tabel 1. og hastigheds
faktoren for coax er iflg. tabel 3 0.66.
■ 0,66 ■ 0,083 = ca. 1,17 m.
0,66 ■ 0,138 = ca. 1,94 m.
1.17 m fra fødepunktet skar jeg feederen over,
splejsede en åben stump coax på og lukkede såret
med tape. Efter denne lille operation viste stand
bølgeforholdet sig at være 1,1 fra 14 til 14,1 MHz
stigende til 1,6 ved 14,3 MHz.
Antenneeksperimenter er i øvrigt godt for kondi
tallet!
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En spids-til-spids diodeprobe
Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Hulvejen, Stokkebjerg mark, 4450 Jyderup
Jeg har set adskillige forslag i »OZ« til HFsonder eller diodeprober - for at være korrekt.
Jeg kan huske, at OZ2NG i »OZ«, januar 1970
efterlyste en praktisk løsning på en spids-til-spids
diodeprobe, som var mere overkommelig end en
professionel probe, som 2NG mente, ville koste en
»plovmand«. Ak ja, det var i 1970. - nu er der
kommet en padde på. Jeg skrev dengang en be
mærkning på en seddel og glemte så alt om probér.
Ganske vist er jeg gennemsnitlig et par gange om
året stødt på sedlen, for - som Kumbel siger i sit
gruk »Trebunkesystemet«:
Jeg går og gør orden i dat og dit,
og alting biir mere og mere beskidt
og kun min samvittighed renere.
Jeg går og sorterer alverden i nat
i een bunke af dit og een bunke af dat
og een jeg vil ordne senere.
Først tar jeg summarisk på tingene, men
tilsidst biir jeg kritisk og dvæler igen
ved alle de enkelte enere.
Og atter biir bunkerne sigtet og vendt,
og når alt er sorteret, er alle ting endt
i den jeg vil ordne senere.
(Kumbel)

Men fornylig, da jeg var blevet færdig med en
transistor-transverter til 2-meter SSB og skulle til
at trimme den balancerede blander, så blev juste
ringen besværliggjort af to irriterende ting ved min
sædvanlige halvbølgediodeprobe: 1) Den var for
tyk, og 2) signalet var så lille, at der skulle lup til
at se udslaget på rørvoltmeterets skala. Så lod jeg
transverter være transverter og gik igang med den
probe, som ses på foto nr. 1.
Diagrammet i fig. I er lige ud ad landevejen. Det
er en detektor, som måler både den positive og
den negative halvbølge. DC-spændingen over C2
vil være spids-til-spidsværdien af indgangsspæn
dingen. Forudsat at dioderne er ideelle, så vil en
indgangsspænding på 1 volt eff. give en spænding
over C2 på 2x 1,4 V - altså 2,8 V.
Nu er dioder jo ikke ideelle, men tværtom uli
neære. og det påvirker naturligvis måleresultatet.
1 almindelighed er det sådan, at hvis indgangs
spændingen nedsættes 10 gange - f.eks. fra 1 V til
100 mV. så vil udgangsspændingen falde mere end
10 gange. Nedsættes spændingen yderligere 10
gange - til 10 mV - så falder udgangsspændingen
ca. 100 gange. - afhængigt af diodekarakteristikken.

Tabel 2

SWR

Fig. 1.

Tabel 1

SWR
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12,5
15
20
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for åben stub
Bølgelængder
A
B
0.109
0,062
0.096
0,099
0.083
0,138
0.074
0,156
0,067
0.167
0,062
0.178
0,058
0.184
0,054
0.189
0,051
0.193
0,049
0.196
0,044
0,202
0,040
0,207
0,035
0,213

1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12,5
15
20
Tabel 3

Coax
Twinlead
300 ohm
Åben feeder
400-600 ohm

for lukket stub
Bølgelængder
A
B
0,141
0,188
0,152
0,151
0,167
0,113
0,177
0,093
0,184
0,081
0,188
0,072
0,192
0.066
0,196
0.061
0,199
0.057
0,202
0.054
0,206
0.047
0,210
0.043
0,215
0.037
Hastighedsfaktor
0.66
0.82
0,98
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Der er altså også her sørget for, at træerne ikke
vokser ind i himmelen. Diodeprober har nu en
gang en vis måleunøjagtighed, som man må finde
sig i, og i denne probe, hvor der er brugt OA 95,
er forholdene såmænd hverken værre eller bedre
end i andre probér til amatørbrug. Fordelen ved
en spids-til-spidsprobe består da også væsentligst i,
at man måler begge halvbølger, og dermed får et
større udslag på instrumentet, end en enkelt halvbølgeprobe kan give.
I valget af dioder kan der imidlertid rettes på
målenøjagtigheden. Motorola (Friis-Mikkelsen) har
en Schottky Barrier Diode - MBD 502 eller endnu
bedre MBD 702, hvis karakteristik er betydelig
mere lineær i det lave område, end OA 95. Jeg har
endnu ikke haft mulighed for at afprøve den, da
den er midlertidigt udsolgt, men alene dens diode
kapacitet er max. 1 pF, så den er nok værd at
eksperimentere med!
Komponentværdierne er følgende:
Cl, C2, C3: 1-5 nF.
RI: 4,7 Mohm.
Dl. D2: OA 95 el. evt. MBD 702.

TILRØRVOLTMETER

FIG. 1: DIAGRAM AF DIODEPROBEN
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Dioderne er vendt sådan, at outputtet bliver po
sitivt, og ikke - som det er almindeligt ved diode
prober - negativt.
Den mekaniske udførelse kræver nogen akkura
tesse. En lille drejebænk er naturligvis en fordel,
men en boremaskine, der er spændt fast. kan også
bruges.
Hylsteret er lavet af et stykke aluminiumsrør
med ydre diameter 12 mm og indre diameter 10
mm. Det saves af i en længde på 110 mm og pud
ses i enderne.
Endestykkerne kan laves af en plastic- eller
ebonitaksel med en diameter på 12-15 mm. (Det
overflødige gods kan slibes af med sandpapir, når
akslen sidder i borepatronen). Den del af ende
stykkerne. som skal skydes ind i aluminiumsroret,
drejes eller slibes ned til 10 mm diameter (se fig.
2). Forenden spidses og bagenden rundes af som
på tegningen. Der bores et 6,5 mm hul i bagdelen
(på proben, naturligvis), og et 3 mm hul i forenden.
Der skal nok laves nogle forsøg, før endestykkerne
passer nøjagtigt i røret. Både rør og aksel kan
købes i almindelige hobbyforretninger.
Som isolationsmateriale indeni røret har jeg brugt
et plastichylster, som jeg engang fik en kugle
pennepatron i, og det passede nøjagtigt. Men da
jeg havde lovet en amatørven et eksemplar af
proben, gik jeg ind til vor lokale boghandler og
endevendte hans lager af kuglepennepatronhylstre.
Det varede et stykke tid, inden vi fandt eet, der
passede, - de fleste var en smule for små. Bog
handleren blev såmænd helt entusiastisk, og da jeg
nu var der alligevel, så tog jeg alle dem med.
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FIG. 2: DEN MEKANISKE UDFØRELSE

FIG. 3.: PRINTPLADEN

som havde det rigtige mål, - det blev kun 3 i alt,
så nu må han sælge kuglepennepatroner uden
hylstre. Lad nu være med at presse patronhylstret
ind i røret, før end det er savet af i den rigtige
længde (85 mm). - det er nemlig ikke så nemt at
få ud igen. Derefter kan den spidse forende limes
fast i røret, da den ikke skal af mere.
Et stykke dobbeltsidig glasfiberprintplade tilskæ
res med målene 85x5,5 mm. Undersiden fungerer
som stel, og »ætsningen« af oversiden, hvorpå
komponenterne anbringes, kan foregå med en lille
fil (se fig. 3). Komponentplaceringen fremgår lige
ledes af fig. 3, og det er selvsagt vigtigt, at kom
ponenterne er så små som muligt. En 3 mm mes
singaksel tildannes, som vist på detailtegningen,
og loddes fast på printets forende. Pas på. at den
ikke berører printets underside.
Nu klippes ca. 50 cm af et 8-mm coaxkabel med
flettet skærm. Den ydre isolation fjernes, og der
OZ SEPTEMBER 1974

efter tages skærmen forsigtigt af. Der laves et hul
ca. 5 cm oppe på siden af skærmen, og herigennem
trækkes det coaxkabel, som skal føre signalet til
rørvoltmeteret. Jeg har brugt et 5 mm coaxkabel
(RG-58C/U er et dejlig blødt kabel), og dette - med
den førnævnte strømpe udenom - føres igennem
hullet i endestykket. I enden af de 45 cm af strøm
pen, som sidder udenfor, loddes et krokodillenæb
fast. Coaxkablets inderleder loddes fast til oversi
den af printpladen. Kablets skærm plus strømpen,
der er trukket udenpå, »blandes«, og halvdelen
loddes på undersiden af printpladen. Resten tryk
kes ind imod det sted, hvor bagenden er filet flad
(se detailtegningen), således at det sidder godt i
klemme, når proben samles. Det færdige resultat
ses i foto nr. 2.
Tilsidst forsynes den fjerneste ende af coaxkablet
med et stik, som passer til rørvoltmeteret, og
diodeproben er klar til brug.
*
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Tegn principdiagram af en krystalstyret sender
med buffer- og PA-trin. Der anvendes NPN
transistorer.

2.

Tegn
principdiagram af
et senderudgangstrin
med triode, hvor udgangskredsen er berøringssikker med hensyn til anodejævnspænding, og
hvor der for at forhindre selvsving anvendes
a) anodestabilisering,
b) gitterstabilisering.

3. En halvbølgeantenne fødes i midten med en 300
ohms fødeledning, som er 5 / 4 bølgelængde lang
og regnes for tabsfri. Strømmen i fødeledningen
ved sendertilslutningen er 0,2 amp.
a) Hvor stort er standbølgeforholdet på føde
ledningen?
b) Hvor mange watt afgiver senderen?
4. a) Tegn principdiagram af en oscillator, som
nøgles med frekvensskift (FSK),
b) Forklar hvorledes man med en SSB-sender
kan udsende et frekvensskiftsignal.
5. a) Vis hvorledes et oscilloskop uden kipgenerator
forbindes til en AM-sender for kontrol af
modulationen,
b) Angiv udseendet af oscilloskopbilledet ved
modulationsgraderne 0%, 50% og 100% samt
ved overmodulation.
6.

En SSB-sender moduleres med 2 lige kraftige
toner på 1000 og 1500 Hz.
a) Tegn billedet, som fremkommer på et oscillo
skop, hvor der anvendes kipgenerator og ypladerne forbindes til senderudgangen.
b) Tegn billedet, når x-pladerne forbindes til
modulationsspændingen i stedet for kipgene
ratoren.
c) Hvor stor middeleffekt afgiver senderen, når
HF-spidsspændingen over 70 ohm måles til
100 volt.

7.

Angiv hvorledes man kan dæmpe VHF-parasit
svingninger i et senderudgangstrin, som er
a) en tetrode,
b) en transistor.
c) Tegn principdiagram af et filter for anbrin
gelse mellem sender og antenne for dæmp
ning af oversvingninger.

8. En svingningskreds med resonansfrekvensen 7
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MHz har godheden Q = 30, og kondensatoren
er på 100 pF.
a) Hvor stor er kredsens impedans ved serie
resonans?
b) Hvor stor er kredsens impedans ved parallel
resonans?
9.

Et måleinstrument for vekselspænding er inddelt
i 100 grader, og instrumentets udslag er pro
portionalt med
spændingen. Instrumentet
ønskes
forsynet med en decibelskala, således at fuldt
udslag svarer til + 10 dB. Hvilke omtrent
lige gradtal svarer til
a) +6 dB?
b) 0 dB?
c) -6 dB ?

d) _ 10 dB?
e) - 20 dB?

Indledning

Der er i alt 9 spørgsmål, hvoraf de 2/3 dvs. 6
spørgsmål skal besvares korrekt, for at man kan
bestå.
Den følgende formulering af svarene er kun een
af flere mulige. Det er væsentligt, at man viser,
man har forstået, hvad sagen drejer sig om. Be
svarelsen kan i de spørgsmål, hvor svaret er en
forklaring i ord, gøres mere eller mindre omfat
tende; vi har i det følgende forsøgt at få så mange
detaljer med, som muligt, uden dog at skulle fylde
hele OZ. I mange tilfælde vil P&T sikkert godtage
en væsentlig kortere forklaring.
Grundlaget for besvarelsen er VTS 5.te udgave,
men da pensum til A-prøven i visse tilfælde går
videre end VTS, må anden litteratur tages med,
dvs. især de sidste to-tre årgange af OZ og her
under naturligvis spørgsmål og svar fra de heri
offentliggjorte prøver.
Skal man være sikker på at bestå den skriftlige
prøve, må man gøre sig klart, at kun ganske en
kelte klæbehjerner vil kunne klare sig med teore
tiske studier alene. Man må regne med at skulle
have været aktivt arbejdende kortbølgeamatør i
mindst et årstid, med tekniske forsøg, rygende
loddekolbe, afsvedne transistorer og sikringer, glø
dende anoder og vrøvl med naboerne pga. TV1.
Den tekniske indsats må absolut strække sig en hel
del udover at sætte den købte stations netstik i
samt at montere den købte antenne efter brugs
vejledningen og endelig at trykke på mikrofonta
sten.
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Fig. I-

Besvarelsen

1. Se fig. 1. Her er frit slag for fantasien, og
man skal ikke garantere for. at opstillingen korer
uden vrøvl med det samme. Der er jo heller ikke
sat typebetegnelser eller komponentværdier på, og
spolerne er dejligt fri for vindingstal og dimen
sioner! Krystaloscillatoren ses yderst til venstre,
den er ret ordinær. Trimmeren i serie med krystal
let kan undværes, den er kun til at finindstille fre
kvensen med. I princippet kan krystallet blot for
bindes direkte til stel.
Oscillatoren efterfølges af en forstærker, benævnt
buffer, hvilket siger, at dette trin virker som en
»stødpude« mellem oscillator og det efterfølgende
udgangstrin. Bufferen nedsætter tilbagevirkningen
fra udgangstrinet, som kan give varierende fre
kvens og output, når PA-trinet afstemmes. Buffe
ren kan også give nogen effektforstærkning, men
det er ikke dens primære opgave. Til sidst kommer
så PA-trinet, PA er det samme som power amplifier, på dansk effektforstærker, betegnelsen bruges
især om udgangstrinet.
Forsyningsspændingen er effektivt afkoblet for at
forhindre selvsving. Afkoblingskondensatoren, der
har en modstand i serie, skal forhindre parasitter
i PA-trinet.
2. Når udgangskredsen skal være beroringssikker
mht. anodejævnspændingen, må vi bruge anodedrosselspole og skillekondensator, så udgangskred
sen kan DC-jordes.
a) Anodestabilisering er vist i fig. 2a. NB! Fig.
19a side 90 i VTS 5. udg. er tegnet forkert, anode
spændingen skal ikke tilføres toppen af afstemnings
kredsen, men lidt nede på spolen. Så får toppen
af kredsen nemlig den ønskede faseforskel på 180°
i forhold til anoden, som er forudsætningen for, at
der kan blive balance i broen.
b) Fig. 2b er næsten det samme som fig. 19b i
VTS. Bruges sidstnævnte, der har et pi-led som
udgangskreds, skal antenneudgangen jordes DCmæssigt gennem en drosselspole, for at man får
den ønskede berøringssikkerhed.
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Fig. 2a.

Fig. 2b.

Fig. 3.
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3.
Se fig. 3. Da forholdene hen langs en tabsfri
transmissionslinie gentager sig for hver hele antal
kvarte bølgelængder, kan vi eliminere de fire kvar
te, så vi får det simplere antennesystem til højre.
Vi kender en halvbølgedipols fødeimpedans, den
er nominelt 75 ohm. Vejen ned til senderen går
gennem en kvartbølgetransformer, som omformer
de 75 ohm til

(nogle skriver dette 4 : 1
for at understrege, at der er tale om et forhold).
b) Med ovenstående viden om. at senderen be
lastes med 1200 ohm. som gennemløbes af en strom
på 0.2 A. kan vi vha. Ohm's lov finde effekten:
P= i 2 • R = 0.2 2 • 1200 = 0,04 • 1200 = 48 W.

derfor alligevel lidt elementær viden herom. Oscil
loskopets princip er meget kortfattet omtalt i VTS
5.
udg.. men der findes forskellige småbøger i
handelen, og endelig kender de fleste radiointeres
serede vel så meget til indretningen af et TV-apparat, at begreberne ikke er helt fremmede.
a) HF-signalet tilføres Y-indgangen og den mo
dulerende LF tilføres X-indgangen (X og Y bety
der ikke ubekendte, men hhv. vandret og lodret
afbildning som i et retvinklet koordinatsystem).
Se fig. 5a.
b) Det ideelle billede af et korrekt signal, 100%
AM-moduleret, er en ligebenet trekant, der ligger
ned, se fig. 5b. Midt på den belyste del af X-aksen
er vores nulpunkt. Ved m = 0 er der kun et HFsignal. og det giver en lodret streg gennem nul
punktet. Under trekanten er indtegnet en m-skala.

Fig. 5a.

4. a) Se fig. 4a. Selve oscillatoren kan laves på
mange måder. Det væsentlige i denne forbindelse
er, at afstemningskapaciteten kan ændres i takt
med FSK-signalet. Vha. dioden kobles Ct parallelt
med afstemningskredsen, når FSK-indgangen er
positiv, mens Ct kobles fra, når FSK-indgangen er
negativ. Frekvenssvinget kan ikke indstilles med po
tentiometret, kun med Ct.
b) Både alm. FSK og AFSK (audio frequency
shift keying) har været udførligt beskrevet i OZ i
de sidste årgange. Det skulle derfor være muligt at
svare, at man frembringer et AFSK-signal ved at
frekvensskiftnøgle en lavfrekvensoscillator, så man
får to LF-toner med den ønskede frekvensforskel,
f.eks. 170 Hz. Dette signal putter man ind i SSBsenderens mikrofonindgang, og ud kommer et alm.
FSK-signal.
5. Oscilloskopet er det eneste instrument, der
giver os et fuldstændigt billede af. hvordan et sig
nal er, og selvom de færreste amatører nogen sinde
kommer til at eje et oscilloskop, kræver P&T
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der viser, hvor bred figuren bliver ved forskellige
andre modulationsgrader. De tilsvarende billeder er
gengivet nedenunder. Det ses, at man på denne
måde ikke er tvunget til at regne overhovedet,
men blot kan bruge skalaen og skære af klipfiskens
for- og bagende - eller, ved overmodulation, for
øge figuren til begge sider. 1 sidstnævnte tilfælde
husker man, at mod venstre kan HF-signalet ikke
blive mindre end nul, trekantens spids forlænges
derfor med en vandret streg. Til højre kan HFsignalet godt blive større end værdien svarende til
m = 1, men på et eller andet sted indtræder en
begrænsning.
6.
Har man et oscilloskop og to tonegeneratorer,
kan man få et billede af, hvorledes det sammen
satte signal ser ud. Adderes to toner med samme
amplitude, men forskellig frekvens (øverste to bil
leder på fig. 6-1), får man forskelligt udseende bil
leder, alt efter forholdet mellem de to frekvenser.
Fig. 6-1 nederst er typisk for den »mellemste«
kurvetype, her er f2/fl = 1.5. Bliver forholdet me
get større, som i fig. 6-2, hvor f2/fl = 8, ser man
tydeligt, at der er tale om overlejring af de to
signaler. Bliver forholdet næsten 1, som tilfældet
er med de to SSB-signaler, ser billedet igen helt
anderledes ud.
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a) Fig. 6a horer til sidstnævnte tilfælde, fre
kvenserne kan f.eks. være 14.301,0kHz og 14.301,5
kHz. De to indhyllingskurver er sinusformede med
frekvensen 500 Hz. nemlig differensen mellem de
to toner.
b) Se fig. 6b. Her styres X-afbøjningen af den
modulerende LF. sa de to rodspætter ovenover i
fig. 6a foldes sammen, og indhyllingskurven rettes

Fig. 6a.

Fig. 6b.
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ud, da HF- og LF-spændingerne nu er proportio
nale. Man ser her lettere evt. afvigelser fra den
ideelle retlinede sammenhæng, idet der skal nogen
øvelse til at se, om en sinuskurve virkelig er sinus
formet. Uden modulation får man her kun et lysen
de punkt lige i krydset, og med stigende udstyring
vokser trekanterne ud til siden. Når de krydsende
sider så ikke længere er rette linier, har man nået
senderens maksimale output.
c)
Middeleffekten udregnes lettest ved at udregne
den for hver af de to toner for sig, hvorefter effek
terne adderes. Det kan man tillade sig, fordi syste
met er lineært og de to signaler har forskellig
frekvens. Er spids-spidsspændingen 2 • Vp (se fig.
6a), er spidsspændingen for de to toner tilsammen
Vp; for hver tone alene altså Vp/2 og hver tones

7.
a) VHF-parasitter forekommer i senderrør, når
tilledningsselvinduktioner og spredningskapaciteter
danner udæmpede svingningskredse i anode, gitter
og evt. skærmgitter (2 af 3 steder) på nogenlunde
samme frekvens, som regel i VHF-området. Den
normale neutrodynstabilisering er uvirksom her, og
tilbagevirkningskapaciteten i en tetrode vil normalt
være rigelig stor til. at røret går i sving. Parasitterne
kvæles ved at dæmpe de utilsigtede resonanser.
Normalt indsættes modstande i gitter- og anodetil
ledningerne, og for at begrænse effekttabet i disse
ved arbejdsfrekvensen (der forudsættes lavere end
parasitfrekvensen) shuntes disse modstande med
selvinduktioner, som dimensioneres således, at de
har meget større impedans end modstandene på
VHF. men kortslutter dem på HF.
b)
1 transistor PA-trin forekommer VHF-parasit
ter kun, såfremt man har benyttet en transistor
med meget højere fT, end nødvendigt (og økono
misk rimeligt). En transistors forstærkning falder
med 6 dB pr. oktav fra en frekvens, der normalt
ligger under arbejdsfrekvensen. På 2 m ligger man
normalt godt nede ad kurven, hvor der kun kan
opnås en forstærkning af størrelsesordenen 10 dB.
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På f.eks. den dobbelte frekvens er der så kun 10
- 6 = 4 dB forstærkning, og faren for sving er
yderst ringe. Svaret bliver derfor, at man undgår
VHF-parasitter i transistortrin ved at vælge en
transistor, hvis fT ikke er højere end nødvendigt.
Altså: hellere lav trinforstærkning og flere trin end
een super-gain transistor, som ikke kan holdes i
ave.
I transistorsendere er risikoen for parasitter
storre, jo lavere i frekvens de parasitiske resonan
ser ligger. Lidt ældre sendertyper har ret stort
gain ved lave frekvenser, og her skal man passe
meget på utilsigtede resonanser, for tilbagekoblings
kapaciteten er meget stor, og selv lav-Q kredse er
farlige. I senderen i fig. 1 er spændingsforsynings
ledningen afkoblet ikke alene for arbejdsfrekvensen,
men også med en meget stor kondensator i serie
med en lille modstand, som skal dæmpe resonans
med tilledningsselvinduktionen. 1 moderne sender
transistorer har man sorget for. at forstærkningen
ved lave frekvenser holdes nede. hvorfor risikoen
for selvsving er væsentlig reduceret. Alligevel er
det ofte nødvendigt med en dæmpemodstand di
rekte mellem basis og emitter (ikke vist på fig. 1).
c)
Der skal anvendes et lavpasfilter, som f.eks.
det på fig. 7.

8. Vi får brug for kondensatorens reaktans
den angivne frekvens:

hvor f er frekvensen i Hz og C er kapaciteten i F
(farad).

a) Ved serieresonans spiser L og C hinanden, så
impedansen er lig med tabsmodstanden, som ud
regnes af

b) Ved parallelresonans bruges formlen Rp = Xc
Q = 228 • 30 = 6820 ohm.
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Når privatradio bliver til piratradio
Nedenstående er sakset fra »PERSONALEBLADET P OG T«
Post- og telegrafvæsenet nævnes med jævne mel
lemrum i aviserne i forbindelse med retssager om
ulovlige radioanlæg.
Hvorfor egentlig?
I reglen er der tale om de såkaldte privatradio
anlæg, som kan anvendes af enhver, uden at der
til den enkelte ejer eller bruger skal udstedes en
personlig tilladelse. Den eneste betingelse er, at
anlægget skal være typegodkendt af p & t og mær
ket efter forskrifterne i »Cirkulære om privatradio,
februar 1969«. Det betyder bl.a.. at der på hvert
apparat skal sidde et skilt, der angiver under hvilket
nummer p & t har godkendt den pågældende an
lægstype. Skiltet kan f.eks. se således ud:

P&T

Tilladelsesnummer:

xxxx

Privatradioanlæg kan enten være bærbare (Walkie-talkies) eller installeret i bil, båd eller på bru
gerens bopæl. Formålet er alene at tilvejebringe en
radioforbindelse over korte afstande til privat eller
forretningsmæssig brug. Prisen på et lovligt anlæg
ligger normalt mellem 300 og 1.500 kr.

Fig. 9.

9. Se fig. 9. Vi tegner en lineær skala. 0. 10, 20,
osv. til 100. Fuldt udslag svarer til + 10 dB, så det
kan vi skrive på straks. Dernæst finder vi nul dB,
vi skal her huske, at et spændingsforhold på 10
gange svarer til 20 dB. og et dB-tal på 10 dB svarer
til 3,16 (= V10) gange i spænding. 10 dB ned fra
fuldt udslag 100° er altså

Udfra 0 dB kan vi let finde + og 6 dB som det
dobbelte og det halve, altså hhv. 63,2° og 15,8°.
De -+- 10 dB ligger 20 dB under 100°, altså på en
tiendedel eller 10°. Endelig går vi yderligere 10 dB
ned fra 10°, det giver 3.16°.
Bemærk, at 0° svarer til -+ » dB, så det er
altså et dårligt sted at starte!
7aq
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Langt
de
fleste
privatradioanlæg
anvendes
til
hobbybetonet
amatørkorrespondance,
men
bru
gerne må ikke forveksles med egentlige radio
amatører. De sidstnævnte skal aflægge prøve over
for p & t og får udstedt licens.
Som nævnt har privatradioanlæggene kort række
vidde. og visse personer finder den utilstrækkelig.
Derfor anskaffer de sig ulovlige anlæg, som har
storre
senderstyrke
end
godkendte
anlæg.
Eller
også piller de i godkendte anlæg for at få sender
styrken sat i vejret. Herved opnås større række
vidde. men beklageligvis stiger risikoen for at for
styrre radiofoni og fjernsyn samt livsvigtige radio
tjenester som redningskorps, læger og politi.
Umiddelbart
efter
privatradiokategoriens
indfø
relse i Danmark i 1965 sogte p & t ikke politiets
og
domstolenes
bistand,
når
man
konstaterede
ulovlige privatradioanlæg. Man påtalte ulovligheden
mundtlig overfor brugeren og forsøgte at vejlede
denne. Det viste sig desværre hurtigt, at de ulov
lige brugere ikke tog denne påtale og vejledning
højtidelig. Generaldirektoratet så derfor ingen an
den udvej end at søge politiets og rettens hjælp for
at få ulovlighederne stoppet.
De første retssager blev afsluttet i Kobenhavn
1966/67 med idømmelse af bøde, der allerede fra
starten normalt lå på 300 kroner, og konfiskation
af det ulovlige radioanlæg. Der er ingen tvivl om,
at denne praksis har haft en vis præventiv virkning.
Omkring 90 procent af samtlige ulovlige privat
radioanlæg konstateres ved, at der til p & t indgår
klager over forstyrrelser på radiofoni, fjernsyn eller
andre radiotjenester. Ved behåndlingen af sådanne
klager finder man så frem til. at ulovlige privat
radioanlæg er forstyrrelseskilden.
I visse tilfælde har man været udsat for. at privatradiobrugere nægter p & t's folk adgang til at
kontrollere
deres
radioanlæg.
Sådanne
nægtelser
har været forelagt domstolene, og i sager, der har
været ført op til landsretten, er der givet bøder på
500-1.000 kroner.
En stribe af retsafgørelser berettiger til at sige,
at der er retspraksis for. at oprettelse af et ulovligt
privatradioanlæg medforer idømmelse af bøde og
konfiskation af det ulovlige anlæg. Bødens størrelse
blev fra starten sat til 300 kroner, og er siden
gradvis forhøjet: 600 kroner er i dag det normale.
Et godt råd til kolleger, som vil anskaffe et
privatradioanlæg (Walkie-talkies). Køb kun et type
godkendt anlæg, der er mærket som ovenfor be
skrevet. Og læs cirkulæret om privatradio grundigt.
Spillereglerne kan rekvireres gratis i generaldirek
toratet. og enhver er velkommen hertil.
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EDR’s regnskab for tiden 1/4 1973 - 31/3 1974
Budget
1972/74

Regnskab
1973/74

Budget
1974/75

Indtægter:
Salg af VTS 4. udg. m.v.:
Indtægter ...............................
Udgifter..................................

30.000
20.000

26.412
14.260

10.000
10.000

Bruttoavance .............................
Medlemskontingent ...................
Indvundne renter........................

10.000
320.000
8.000

12.152
319.887
13.493

0
340.000
10.000

I alt..............................................

338.000

345.532

350.000

Direkte foreningsudgifter:
OZ .................................................
Traffic-Department.........................
QSL-centralen ..............................
Emblemer......................................
QTH-listen .....................................
Moder m.m....................................
Foredrag,
tilskud,
præmier
Region I ................................

199.000
3.200
14.000
2.500
15.400
28.000
6.000
3.500

176.852
3.496
9.165
3.312
15.732
30.232
11.962
3.424

217.000
0
8.900
1.500
17.000
36.000
12.000
3.500

271.600

254.175

295.900

23.600
17.000
14.650
3.650
2.500

23.367
8.270
13.580
3.843
5.178

27.600
8.000
13.400
2.900
' 2.200

Kontorudgifter o. lign.:
Administrative lønninger ................
Tryksager og kontorartikler
Porto og telefon .............................
Andre udgifter ................................
Afskrivning .....................................

61.400

54.238

54.100

I alt.......................

333.000

308.413

350.000

Indtægter i alt
Udgifter i alt ...

338.000
333.000

345.532
308.413

350.000
350.000

Overskud .............

5.000

37.119

0

der overføres til kapitalkonto.

BALANCE PR. 31. MARTS 1974
AKTIVER

PASSIVER

Likvide midler:
Kassebeholdning ...................................................... 4.771
Postgirokonti .......................................................... 136.869
Bankkonti ................................................................. 212.987

354.627

Tilgodehavender:
For VTS ................................................................... 16.726
For annoncer ............................................................. 13.874

30.600

Forudbetalt kontingent ...................................................................... 234.253
Kreditorer:
Skyldige beløb ......................................................... 24.693
Merværdiafgift............................................................... 387
Indeholdt A-skat .......................................................... 2.840
27.920
Flensat til udgivelse af
P & T QTH-listen ............................................................................. 15.000
Foreningens kapitalkonto:
Saldo 1/4 1973 ...................................................... 127.946
Overskud iflg. regnskab ............................................. 37.119
165.065

Mellemregning med regnskab
for VTS 5. udgave:
Beholdninger:
VTS 4. udgave ........................................................... 1.407
QSO-instruktion ............................................................ 984
Emblemer .................................................................. 3.522
Diverse ........................................................................ 7.409
Inventar:
Saldo 1/4 1973 ........................................................ 10.944
Afskrivning 30%............................................................ 3.283

36.028

Passiver i alt ...................................................................................... 442.238

13.322

7.661

Aktiver i alt ......................................................................................... 442.238

Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af bog
foringen og de os meddelte oplysninger.
Vi har afstemt bankkonti og girokonti og påset, at beløbene
for debitorer, kreditorer og beholdninger er i overensstem
melse med de os forelagte fortegnelser. Vi har endvidere
gennemlæst
bogføringen
til
undersøgelse
af
overensstem
melse mellem kontering og tekst.
Det
bemærkes,
at
en
afstemning
af
kontingentindtægten
ikke har været mulig, da der ikke foreligger fornødne regi
streringer af forskydningerne i medlemstallet i årets løb.
Vi har ikke foretaget revision.
Århus, den 19. august 1974
REVISIONSFIRMAET SEIER-PETERSEN
G. Tulstrup
statsautoriseret revisor
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Specifikationer
Budget
1973/74

Regnskab
1973/74

Budget
1974/75

154.231
652
3.600
33.407
4.800
4.200
1.249
18.111

175.000
300
4.800
36.000
6.000
5.400
2.000
24.500

220.250

254.000

46.739
7.011

40.000
6.000

39.728
2.450
1.220

34.000
2.000
1.000

oz
Udgifter:
Trykning .................................................................................................................. ...................................
Klicheer, fotos m.v................................................................................................... ...................................
Tegninger ................................................................................................................ ...................................
Honorarer tekniske artikler m.v............................................................................... ...................................
Teknisk redaktion ................................................................................................... ...................................
Hovedredaktion ...................................................................................................... ...................................
Redaktionsomkostninger ........................................................................................ ...................................
Forsendelse ............................................................................................................ ...................................

149.000
1.000
3.600
44.900
4.800
4.200
1.500
20.000
229.000

Indtægter:
Annoncer
................................... 33.000
Annonceprovision ................................................................................................... ................................... 5.000

....................................................................

28.000
Amatørannoncer ......................................................................................................................................... 1.500
Salg af gamle nr...................................................................................................... .................................. 500
30.000
Udgifter overstiger indtægter med .............................................................................. ................................... 199.000

43.398

37.000

176.852

217.000

Emblemer:
Beholdning ved årets begyndelse ..............................................................................
Køb

............................................................................

6.294
540

Beholdning ved årets slutning ....................................................................................

6.834
3.522

....................................................................... .....................

3.312

1.500

QTH-listen:
Overført til udgivelse af P & T listen
Overført fra 1972/73 listen, redaktion m.v...............................................................

15.000
819

15.000
2.000

Salg af QTH-lister ...................................................................................................

15.819
87

17.000
0

15.732

17.000

6.579
9.363
1.117
6.408
4.100
2.665

7.000
10.000
2.000
7.000
4.000
6.000

30.232

36.000

7.158
1.000
320
3.484

7.000
500
500
4.000

11.962

12.000

80
620
254
112
69
2.708

0
900
500
0
0
1.500

3.843

2.900

1.895
3.283

0
2.200

5.178

2.200

Forbrug

2.500

..........................................

15.400
Møder m.m.:
Generalforsamling ....................................................................................................... ...................................
Hovedbestyrelsesmøder.............................................................................................. ...................................
Rejser.......................................................................................................................... ...................................
Udvalgsmøder.............................................................................................................. ...................................
Regnskabsmæssig assistance ................................................................................... ...................................
Stemmesedler.............................................................................................................. ...................................

4.200
8.800
2.000
7.500
2.000
3.500
28.000

Foredrag, tilskud, præmier:
Foredrag ..................................................................................................................... ...................................
Udstillinger m.v............................................................................................................ ...................................
Testpræmier ................................................................................................................ ...................................
Afholdelse af kursus ................................................................................................... ...................................

4.000
700
300
1.000
6 000

Andre udgifter:
Licenser ......................................................................................................................
Boks og arkivleje
Gaver ..........................................................................................................................
Forsikringer
Call Book
Diverse ........................................................................................................................

..............................................................

....................................................................
......................................................................

3.650
Afskrivninger:
Inventar under 1.200 kr................................................................................................
Inventar 30% af 10.944 kr............................................................................................
2.500

OZ SEPTEMBER 1974
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Regnskab for VTS 5. udgave
Trykkeudgifter.......................................................................................................
Forfatterhonorarer................................................................................................
Teknisk tegner .....................................................................................................
Redaktionsmøder ................................................................................................

56.245
17.600
1.500
3.153
78.498

Annoncer .............................................................. .............................................
Annonceprovision ................................................................................................
Salgsindtægt ........................................................................................................

4.795
719
4.076
38.394

42.470
36.028

Beholdning pr. 31/3 1974: 3.685 stk.
Bogholderiets bemærkninger:
Antal medlemmer pr. 31/3 1973 ............................................................ 4.700
Antal medlemmer pr. 31/3 1974 ............................................................ 4.889
Fremgang ................................................................................................. 189
Horsens, den 19. august 1974
Grethe Sigersted

Nyborg, den 19. august 1974
John Hansen, OZ4WR
kasserer

Apr. 74: A tone-burst generator for
repeater access
Jun. 74: A tuning control for digital
frequency synthesizers
A hybrid gate-dip oscillator

2 s.
4 s.
4 s.

73-Magazine (amrk.)
Mar. 74: An IC. mike preamp.,
that doubtes as a tone generator .......................... 3 s.

INFORMATION
QTH-listen

lader vente på sig - desværre. Undskyld.
Grunden er, at vi kunne glæde os over en aftale
med P & T om at låne deres film til trykningen og
så udgive en liste mage til P & T’s.
Da den nye P & T-liste blev meget kritiseret for
fejl og utydelighed, har vi valgt at få fremstillet ny
sats - og dermed forsinke udsendelsen.
1 dag (18/8) regner vi med, at den kan udsendes
i sidste halvdel af september 1974.

HAM Radio (amrk.)
Febr. 74: Solid-state transmitting converter
for 2 m SSB
13 s.
Digital capacitance meter
6 s.
RTTY - message generator
9 s.
Mar. 74: Simple SSB transmitter and
receiver, (40 m)
15 s.
Maj 74: Parabolic reflector antenneas .................. I l s .
Jun. 74: IC.-electronic keyer
5 s.
A good 2 m preamplifier
3 s.

OZ4JA - Jens-Karl

Bogholderiet

er lukket i tiden fra 22. september til 29. septem
ber 1974 på grund af ferie.
HR
EDR's kopitjeneste

Klip fra tidsskrifter, der er til rådighed for kopi
tjenesten:
QST (amrk.)
Febr. 74: A complete 2 m FM-transceiver,
1. del
A versalite Scope for the radio amateur ....
Mar. 74: A complete 2 m FM-transceiver.
2. del
332

8 s.
6 s.
6 s.

QTC (svensk)
Febr. 74: Sändare för 144 MHz. 1. del .................. I l s .
Sändare för 144 MHz. 2. del
6 s.
Sändare för 144 MHz. 3. del
7 s.
Maj 74: 80 m QRP-transceiver för
CW och foni
6 s.
Amatørradio (norsk)
Mar. 74: En 80 m transceiver med
transistorer og IC-kretser
Jun. 74: PA-trinn for 2 m med 200 W output 8 s.
Radio communication (eng.)
Juli 74: A digital frequency display unit

4 s.

5 s.

QRV (tysk)
Aug. 74: Monitor fur Schmalband-fernsehen 7 s.
OZ SEPTEMBER 1974

Af ovenstående artikler, samt af andre fra nævn
te tidsskrifter, samt fra ældre nr. af OZ fås kopier.
Prisen er 1,- kr. pr. side + porto, der lettest ind
betales på min giro-konto nr. 5 93 66 eller sendes
i check.
OZ7EM, Ejvind Madsen
Sebber skole, 9240 Nibe

Find Philip, der havde medlemsnummer 35, har
været med fra starten af EDR, og han vil derfor
huskes og savnes af mange.
Find var en alvorligt arbejdende radioamatør,
hvis virkefelt spændte fra CW - SSB til RTTY,
men CW var kommunikationsformen, der stod hans
hjerte nærmest.
Find var såvel her i landet som i udlandet særlig
kendt for sin excellente CW og HAM-SPIRIT.
Æret være hans minde.
OZ5EL, Eigil

internationalt

GENERALDIREKTORATET
FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET
Farvergade 17, 1007 København K
Prøver for radioamatører

Til underretning meddeles, at der i november
måned d.å. i København og enkelte provinsbyer
vil blive afholdt prøver for radioamatører.
Sidste frist for tilmelding til prøverne er den 18.
oktober 1974.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet »An
søgning om amatør-radiosendetilladelser« i udfyldt
og underskrevet stand. Ansøgere, der har været
indstillet til en tidligere prøve, må indsende fornyet
anmodning på et brevkort.
Tilmeldinger,
der
indkommer
efter
ovennævnte
dato vil blive henført til de næstfølgende prøver.

Nye prefix-serier
ITU har udsendt meddelelse om følgende
serier:
A9AtilA9Z
for Bahrein
C4A ti I C4Z
for Cypern og
H3Atil H3Z
for
Republikken Panama
Endvidere meddeles følgende navneændringer:
I ækvatorial Guinea:
Macias Nguema Biyogo (tidl. Fernando Poo-oen)
Pagalu
(tidl. Annobéøen)
Mbini
(Distrikt Rio Bwnito)
Malabo
(tidl. San Isobel)
Ciudad de Ela Nguema (San Fernando)
Luba
(San Carlos)
I republikken Tschad:
N'Djamena

nye

kaldesignal-

(Fort Lamy)
OZ2NU

E.B.
B. Wedervang/P. V. Larsen
Fra redaktionens post

Til redaktionen er indgået:
»Da der i korrespondancen på amatorbåndene
er fremsat følgende tilbud: Gid Fanden havde alle
repeaterne! skal jeg for en god ordens skyld med
dele, at jeg hverken vil eje eller have dem.
Ærbødigst
FANDEN

SILENT KEY
OZ7FP

Find Philip, Grønnevang 51. Hørsholm, er efter
kortere tids sygdom død den 14. juli 1974, 67 år
gammel.
OZ SEPTEMBER 1974

Aktivitetstesten for august 1974
CW
0Z7OF
280 p
OZ5MN
280 p
0Z9OI
270 p
OZ7RA
260 p
OZ7HX
210 p
OZ1AAR
190 p
OZ8VL
160 p
144 p
OZ9XU
OZ2KI
120 p
OZ5HK
112 p
OZ3PI/C
160 p
SWL
864 p
OZ-DR 1704

Fone
OZ4XP
OZ5JR
OZ5JK
OZ2KI
OZ9XM
OZ5HK
OZ7HX
OZ6VG
OZ4DZ
OZ6ARC
OZ4YC
SM7DUR
OZ8KU

1100 p
1040 p
936 p
936 p
936 p
828 p
738 p
752 p
594 p
558 p
504 p
472 p
392 p

OZ6ARC fik 468 point i juni, resultatet var faldet ud for
mig i sidste måned.
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Top ti - første halvdel
CW
OZ5MN
1412 p
OZ3QN
1284 p
OZ9OI
988 p
OZ4DX
872 p
OZ7HX
736 p
OZ3PI
511 p
OZ5HK
502 p
OZ7OF
483 p
OZ7RA
260 p
SM7AIO
228 p

Fone
OZ5JK
OZ4XP
OZ5JR
OZ6VG
OZ7HX
OZ7XE
OZ5EV
OZ4DZ
OZ2KI
OZ5HK

Der skal ikke sendes QSL-kort, men liste bekræftet af Di
plom-manager, desuden vedlægges 7 IRC's. ACA kan udstedes
for SSB, CW eller mixed CW/SSB. Ingen endorsments for
forskellige bånd.

6728 p
6568 p
4972 p
4778 p
4252 p
4048 p
4024 p
4022 p
3010 p
2934 p

På genhør næste måned.
OZ8KU

Marconi-Contest
ARI arrangerer d. 2. og 3. nov. 1974 en Marconi ErindringsContest på CW i anledning af festlighederne for Marconi.
Informationer om denne contest og andre VHF/UHF contester arrangerede af ARI kan fås ved henvendelse til ARI's
VHF-Manager
F.
Armenghi,
I4LCK,
Via
Sigonio
2,1-40137,
Bologna, Italy.

Kommende contester
Foneafdelingen af SAC-contesten 1974 er sikkert afholdt,
når dette læses, men i næste week-end, d. 21. og 22. sept.,
løber så CW-afdelingen af samme test og efter de samme
regler som for foneafdelingen. I samme week-end afholdes
fone-afdelingen
af
VK/ZL/OC
contesten.
CW-afdelingen
af
denne test foregår d. 5. og 6. okt., medens RSGB's 7 MFIz
contest på CW følger i den næste week-end, d. 12. og 13. okt.
1974.
Detaljer om de nævnte contester
søndag morgen senest søndagen før.

bringes

i

HF-bulletinen

Generelt
Alle
henvendelser
vedrørende
diplomer
og
contester,
der
ikke vedrører VHF, rettes til EDR's diplom- og contestmanager. OZ2NU, box 335, 9100 Aalborg.
OZ2NU

DIPLOM MANAGER

»WAB« Worked All Brazil Award
The Worked All Brazil Award er indstiftet af Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissao (LABRE) for at øge in
teressen for kontakt med det brasilianske område.
1.
WAB-diplomet
for
bekræftet
kontakt
med
stationer
i
Brasilia-District Federal og de 22 stater er opnåelig af amatø
rer overalt i verden.
2. Et specielt segl »TBT« kan blive vedhæftet diplomet for
bekræftede kontakter med de fire brasilianske territorier.
3. Bekræftelserne må fremsendes til LABRE med anbefalet
post vedlagt 10 IRC's for returporto.
4. Ansøgningen skal, efter at være bekræftet, sendes til
LABRE Headquarters Award Manager - P-O. Boc 07/0004
Brasilia- DF - Brazil CEP 70000.
5. Alle stationer, der er kontaktede må være amatørstationer
arbejdende på de autoriserede amatørbånd og med stationer,
der er autoriserede til at arbejde på amatørbåndene.
6. Alle forbindelser må være gennemført fra samme callområde, hvor sådanne områder eksisterer, eller fra samme
land, hvor sådanne call-områder ikke eksisterer. Der er en
undtagelse fra denne regel: Hvor en station er flyttet fra et
call område til et andet eller fra et land og til et andet land,
må alle kontakter være gennemført indenfor en radius på
150 miles fra den oprindelige position.
7. Alle kontakter må være med landstationer. Kontakter
med skibe, der ligger for anker eller på anden måde og
med flyvere er ikke tilladt.
8. Forbindelserne må være over et hvilket som helst antal
af år, forudsat at de alle er gennemført under ovennævnte
regler og på den samme stations licens. Kontakterne må godt
være gennemført med forskellige kaldesignaler i det samme
område (eller land), hvis det er under den samme licens.
9. Alle bekræftelser må være gengivet nøjagtigt som mod
taget fra den kontaktede station. En log checked af Diplom
manageren i ansøgerens eget land.
10. Operations etik: Overholdelse af bestemmelserne i den
internationale konvention, nationale love og regler som er i
kraft, fair play og god sportsmandsship under arbejdet på
båndene er krævet af alle amatører, der arbejder for op
nåelsen af WAB-diplomet.
11. Et minimum-læsbarhed på 3 skal være anført på hver
fremsendt bekræftelse.
12. Et minimum tone-rapport på 5(T5) er krævet for alle
CW-forbindelser.
13. Afgørelse af LABRE s diplom-komité er endelig.

All Capitals Award (ACA)
ACA-diplomet udstedes af OV Ettlingen under DARC. For
at opnå dette diplom, er det nødvendigt at kontakte et vist
antal hovedstæder. Alle kontakter på og efter 1. januar 1968
er gyldige.
Til diplomet, der udstedes i 4 klasser kræves følgende
Klasse I 50 hovedstæder på 6 kontinenter.
heraf kun 40 fra Europa.
Klasse II 40 hovedstæder på 4 kontinenter,
heraf kun 30 fra Europa.
Klasse III 30 hovedstæder på 3 kontinenter.
Klasse IV 20 hovedstæder - ingen yderligere krav.
Kun den virkelige hovedstad i et land tæller dvs. Moscow
for UA, UB, UH, UO osv. Washington for W1, K5, KL7 osv.
London for G, GC, GD, GM osv.
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Das Rothenburg Jubilaums Diplom
Dette diplom udstedes af DARC OV Ansbach (DOK B 02) i
anledning af 700-års festlighederne for Frie Rigsstad og det
kan opnås af såvel sender som lytteramatører. Til diplomet
tæller
alle
forbindelser
med
radioamatører
i
OV Ansbach,
B 02 - ingen bånd - eller sendetype-restriktioner.
Anvendes kan alle forbindelser udført mellem 1.1.1974 og
31.12.1975.
Folgende pointstal må opnås
EU-stationer 6 points.
Hver station kontaktet (hørt) station med DOK B 02 tæller
tre points. UHF og CW-forbindelser tæller dobbelt. Diplom
gebyret andrager 10 IRC's. En bekræftet kopi af loggen sen
des til:
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Siegfried Schaeffer- DK7NS
D-8800 ANSBACH/EYB Georg-Obere-Weg 10 a
Germany
Diplomet er en kopi af et gammelt
tydeligt mere værdifuldt en diplomgebyret.

Merkanstik,

der

er

be

Worked All Brltaln
Dette diplom har fået ny diplom-manager: Roy Kirk, G3ULH,
WAB Manager, 11 Essex Avenue, Kingswinford, Brierley Hiil,
Staffs.
Reglerne for dette diplom, som man i øvrigt kan bygge
videre på gennem mange år, er en hel bog, og kan derfor
ikke gengives her. Den sidst kendte pris var 20 IRC's og
reglerne kan rekvireres på ovennævnte adresse.
Robinson-Dorf-Diplom
Dette diplom, som jeg tidligere har offentliggjort reglerne
for, blev udstedt af DARC OV Neunkirchen, men meddeles
nu indgået.
OZ2NU

Lad os begynde med kort at se tilbage på, hvorledes båndene
har været siden sidst. 80 og 40 meter har kun været brugbare i
de få timer, hvor det var mørkt og da mest til Afrika og Sydame
rika, bl.a. er CR7IZ kommet fint ind på 40 meter CW. Derimod
har 20 meter ofte været åbent hele døgnet med fine signalstyr
ker, også fra Stillehavet. I sidste weekend blev her hørt bl.a.
A35FX, F08DH, KS6DH, KM6DZ og 5W1AL mellem 06 og 09
GMT. En af overraskelserne var, at AC3PT igen er blevet aktiv
omkring 14.310. OZ7JZ og OZ8BZ var heldige at få en QSO.
15 meter har været lidt åbent mod Japan og til USA et par gange
ret sent på aftenen, selv 10 meter har været åbent nogle gange
til Syd- og Mellemamerika. OZ5KF og OZ7JB har kørt HKØBKX.
En DX-pedition, der ikke nåede at komme med i sidste OZ, til
Fernando de Noronha anvendte calls PQØARM og PQØNSæ
QSL kan sendestil PY7ARM, Box 1998, 50000 Recife, PE, Brasi
lien.
I QST for juli ser vi, at OZ5ME har opnået DXCC med 101
lande. Følgende har forbedret deres status i mixed: OZ6MI 315,
OZ1LO 310, OZ7PH 270, OZ3KE 200 og på phone: OZ4FA 260,
OZ3KE 180.
A51PN fra Bhutan kørertil en liste taget op af W6KNH, 4S7PB
eller VU2KV fra 15 GMT omkring 14.211. Også rapporteret
14.292, 12.27 GMT.
CE9AT er en ny station på So. Shetlands øerne. Han har været
på 3740,04.20 GMT. Lad os håbe han også kommer på 20 meter.
CR9AK på Macao har været på 14.210, 17.53 GMT. QSL via
CT1BH.
FH8CI på Comoro øerne er aktiv på 14.110, 18-19 GMT.
FH8CJ 14.125, 16 GMT.
FY7AN er kørt på 7083, 23.02 GMT. FY7AQ 21.255, 18.34 og
14.150, 21.19.
KC6SX var en DX-pedition til E. Carolines i begyndelsen af
august. QSL kan sendes til JH1JGX. Desværre kan hans adr. i
lighed med mange andre japanske stationer ikke findes i selv
den nyeste call-book. I den står der kun ca. 15.000 calls, selv om
dernu er over 300.000 amatører i Japan. Problemet består i. at fä
deres adresser oversat til vort skriftsprog.
SY - DX-peditionen til Mt. Athos blev ikke til noget, da der
p.g.a. de spændte forhold i området, ikke kunne fås transport.
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Her ser vi OZ6RT i færd med All Asia contesten. Bent har lige
opnået 5BDXCC. Så vidt vides den første handicappede amatør
i verdenen, som har opnået dette eftertragtelsesværdige award.

TR8PB fra Gabon er aktiv mellem 22 og 23 GMT på 40 og 80
meter CW.
UA1 KED er meget aktiv fra Franz Josef Land i nattetimerne på
40 meter CW med meget kraftigt signal. QSL via UA4ACP.
VK9YV har været QRV på Cocos-Keeling et par mdr. indtil
midten af sept. QSL via JA2KLT, Y. Marnyama, 204 Gonaka,
Shinozuka, Kozakai, Hoigun, Aichi 441-01, Japan.
VP2 - St. Lucia. Herfra er VP2LAN kørt 14.220, 21.22 og
VP2LAO 14.333, 17.10 GMT.
VQ9BP, VQ9D og VQ9M planlægger at være på alle bånd fra
Desroches øen 3.-15. sept.
VS5MC var kun 3 miles fra Spratley øen, da han var på vej til
Hong Kong, men da han så at øen var »besat«, turde han ikke
risikere at gå i land. Maurice er i øvrigt stadig meget aktiv, f.eks.
14.140, 16.25 GMT, 21.036, 09.59 og 14.036, 15.27.
ZM7 - Tokelaus øen. Hertil vil WB6CZB tage sammen med
5W1 AR. De vil blive QRV enten fra sidst i aug. eller sidst i sept.
Forventer at blive der 2-3 mdr.
ZK2BD, Niue øen er QRV på 14.200-240 fra 05-08 GMT i
weekends, desuden 21-23.30 GMT.
4S7GV på Ceylon er ofte på 14.050 omkring 16 GMT.
5T5AD og XYL 5T5YL er at finde på 14.240 fra 08.30-09.30.
5T5LO på 14,204, 22.14 GMT.

Her har vi OZ6RTs TH6DXX i St. Merløse, som hjælper ham i
jagten på DXCC. Bent er godt på vej til de 300 lande.

335

5X5NK i Uganda er kørt på 28.610, 14.30 GMT, 21.285, 14.45
og 14.198, 15.27. QSL via DL1YW.
9K2DB i Kuwait på 14.221,18GMT og 14.210,20GMT QSLgår
til HB9XJ.
Jørgen, OZ8AE/MM er QRV på vel fra New York gennem
Panama til Japan og retur. En tur på 3 mdr., der startede midt i
juli. Han er QRV på 14.078, 21.078, 14.180, 21.105 evt. 7010
og 7080.
OZ5VJ, Jørgen meddeler, at han er udsendt som dansk
ulandsfrivillig ingeniør til Nairobi universitet i Kenya. Hans call
er 5Z4JK. Jørgens station består af en Trio TS520 og foreløbig
en 3 el. wirebeam mod Europa til 15 meter. Senere QRV også
andre bånd. Han vil gerne i QSO med OZ-stationer på 21.320
mellem 15.30 og 17.00 dansk tid evt. også 17.30 til 18.30. Jørgen
vil blive der i 2 år og lover QSL til alle OZ-stationer.
ZK1CL, som kort blev nævnt i sidste OZ, viser sig til overra
skelse for de få OZ-stationer som har kørt ham at være en
landsmand, som forlod Danmark i 1956 og lige har fået licens
derude. Kurt har været på 14.285 07-09 GMT. Han regner med
snart selv at få antenne op, så hører vi forhåbentlig mere til
ham. Cook øerne hører jo stadig til de mere sjældne lande, i
hvert fald for os i Europa.
Mens vi er ved danskere i udlandet kan vi efter lang tids
venten lykønske Jørn, OZ9GZ med licensen i Brasilien. Han har
opholdt sig der siden 1968, men først nu fået call PY1ZBG.
Tidligere var Jørn TG9GZ. Han vil kigge efter OZ-stationer fra
ca. 19.30til 21 GMT. Stationen er en Drake-lineog FL 2001 med
en 12AVQ på taget af en 14 etages bygning, så hans signaler
skal nok høres, når Jørn kommer til Rio 1. oktober efter endt
ferie.
Mangler du QSL-adresser, så send en frankeret svarkuvert til
undertegnede, der gerne sender dig disse. Det er begrænset,
hvad der kan bringes af adresser i OZ af pladshensyn.

Det er ikke repeaterens fejl, at den ikke forsømmer nogen lejlig
hed til at undlade at holde kæft.

Har du fotos med relation til DX, så lad dem ikke ligge i
skuffen, men lad os låne dem. Hvad med et af dig med din
station eller antenne?
I den kommende måned vil de kortere dage og den svindende
QRN gøre 40 og 80 meter mere brugbare, mens 20 meter vil
være nogenlunde uforandret. 15 og 10 meter vil igen forsvinde
ud af billedet i nogen grad. Det er ved at være sidste chance for
at få antenner op inden vinteren. 20 meter er det bedste bånd at
satse på.
Til slut vil jeg opfordre dig til atvære med i SAC-testen enten
på CW eller phone. Der findes stadig mange amatører ude
omkring, for hvem OZ er DX. Du, der resten af året jager DX,
skulle prøve her for engangs skyld at være den. der bliver jagtet.
Et par timer skulle du kunne afse til denne årlige begivenhed.
Min adresse er stadig: Leif Ottosen, OZ1LO, Køng, 4750
Lundby.
73 og god DX.
OZ1LO

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet

Oktober 1974
Solplettal: 19
Forventet højeste brugbare frekvens(MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz
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Strækning:

Km:

Japan
New Zealand
Filipinerne
Sydi. 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

Pejling:

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

tid/frekvens
1
6,1
6,2
6,7
7,9
8,3
10.2
11.7
11,2
8,5
11,4
10,2
10,2
9.1
8.8
8.8
8,5
8.8
8,8
8,2

7
3
5
7,8 13,1 19,2
8,4 14,5 20,7
9,2 16,2 22,3
10,5 18,2 24,0
10,8 18,6 24,4
11.5 19.5 25,6
11,2 17.7 25.8
9,0 14.6 22.9
7,8
8.9 16,4
11,9 10,9 15,8
8,4 16,5
10,8
11,3
8,3 15,7
6,4 10,4
9,3
8,0
5,8
8,3
6,4
7,9
5,8
7,1
6,1
8,9
7,4
6,8
7,6
7,4
7,0
9,4
8,2 11,8
7,3

9
20,8
20,1
23,0
22,9
24,2
25,3
25.6
23,7
19,2
23,0
23,6
20,7
7,3
7,0
8,0
12,8
7,6
12,1
10,1

11
16,8
17,3
22,6
19,3
23,9
24.7
26.3
27.3
19,8
26,0
25,9
26,4
19,0
12,3
15,1
17,8
6,9
15,9
10,5

13
13,8
16,4
17,8
16,0
22.7
24.8
27.0
28,1
19,0
25,6
24,1
24,6
23,4
21,5
21,3
20,3
8,6
13,0
11,4

15
12,2
14,5
13,5
14,6
18.7
21,9
26,2
19,1
19,2
25,3
24,9
25,4
22,8
21,3
21,1
19,3
13,3
13,0
9,6

17
11,1
10,0
12,2
13,5
13,8
16,1
20,1
23,7
16,1
25,7
23,7
24,8
22,3
19,9
19,7
17,3
16,5
16,1
13,2

19
9,6
9,7
10.1
10.8
11,0
12,3
14,3
16,5
12,1
18,9
18,6
19,7
18,7
17,1
17,0
15,0
14,8
14,6
12,4

21
8,3
8,3
8,7
9.5
9,7
10,8
11,6
12,2
8,8
12,7
12,1
12,7
12,3
11,8
11,7
10,9
11,5
11,4
10,7

23
6,9
7,0
7,4
8,6
8,1
11,0
11,8
11,5
8,4
11,1
10,2
10,4
9,5
9,1
9,1
8,8
9,4
9,4
9,3
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3.
4.
5.
6.

VHF
Aktivitetstesten
8. runde i testen
144 MHz:
1. OZ7FF
2. OZ9SW
3. OZ9PZ
4. OZ5QF
5. OZ3WU
6. OZ6HY
7. OZ2GM
8. OZ8QD
9. OZ8RY/a
10. OZ8T
11. OZ80E
12. OZ2VM/a
13. OZ7UV/a
14. OZ7BR
15. OZ3UN
16
OZ6WD
17. OZ1WN
18. OZ1ALF
19. OZ5MD/a
20. OZ1ZY
21. OZ6EDR
22. OZ8YB
23. OZ9IY
24. OZ1FF
432 MHz:
1. OZ7LX
2. OZ1FF

gav

følgende

OZ7FF
OZ9PZ
OZ1ZY
OZ6HY

4
2
2
2

QSO
QSO
QSO
QSO

7
6
4
2

point
point
point
point

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00—
23,39 DNT.

placeringer:

91
53
52
50
51
46
32
38
26
37
24
15
15
19
23
12
13
11
20
9
12
9
7
1

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

367
214
205
175
164
142
115
99
82
72
46
44
38
36
35
34
33
26
24
23
17
13
12
1

point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point
point

16
11

QSO
QSO

30
30

point
point

144 - 146

MHz bånd

plan

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 21,0023,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive
måned.
Testindbydelse
Region 1 UHF/SHF contest 1974
Arrangør: SRJ Beograd
Samme regler som for VHF septembertesten (se august OZ)
Sektion 1: Fastestationer
Sektion 2: Portable/mobile stationer
Points: 432 MHz = 1 point pr. km.
1296 MHz = 5 points pr. km.
2400 MHz = 10 points pr. km.
højere = 20 points pr. km.
Tidspunkt: Fra lørdag d. 5. oktober kl. 16.00 GMT til søndag d. 6.
oktober kl. 16.00 GMT.
EDR's UHF/SHF contest 1974
Alle amatører i Finland. Sverige, Norge og Danmark kan di
rekte deltage i testen.
Samme regler som for Region 1 testen.
Tidspunkt: Fra lørdag d. 5. oktober kl. 16.00 GMTtil søndag d.
6. oktober kl. 16.00 GMT.
Testsektion: Faste - portable - mobile stationer.
Logs sendes i to eksemplarer senest d. 1. november 1974 til:
Jørgen Brandi OZ9SW
Vorgod østerby
7400 Herning
IARU Retrion 1 1. februar 1974

Lokal

EME = 144,000-144,010
Meteor scatter = 144,100
Center frekvens for regional beacons = 144,150
SSB opkald = 144,200
RTTY (DX) = 144,600
Repeater input = RO - 145,000 til R9 - 145,225
RTTY (lokal) = 145,300
Int. mobil opkald = 145,500
Int. samtale = 145,550
FM simplex =
520 — 145,500
521 - 145,525
522- 145,550
523- 145,575
Repeater output = 145,600-145,825
Satellitter = 145,845-146,000
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Bemærkninger:
1. Lokal simplex trafik på repeater output kanaler, hvis dette
ikke giver anledning til forstyrrelser.
2. Området 145,250-145,500 kan anvendes til simplex kanaler,
hvis der er behov.
3. Ingen regional plan for små-effekt beacons (ERP 5 W eller
mindre).
4. Regional beacons (ERP større end 50 W).
5. Den øvre grænse for SSB båndet er fleksibel.
Repeaternyt
Hjørring repeateren blev søndag d. 18. august flyttet til sin nye
QTH: »Kig ud« i Frederikshavn, 160 m over havet.
Odense repeateren er nu QRV på 145,100/145,700 MHz.
Herning repeateren er nu QRV på 145,200/145,800 MHz.
OZ9SW
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SSB på 1296 MHz
Oscillatorkæden op til 422 MHz er bestykket med normale
transistorer (5xBF224, 2x2N3866). Som tripler til 1268 er an
vendt et rør (8255 = EC88). Senderblanderen og de to forstær
kere er ligeledes bestykket med 8255, og udgangseffekten er ca.
500 mW. Dette signal forstærkes op i to 10 dB forstærkere med
hulrumsresonatorer. til ca. 40 W. Modtagerblanderen er be
stykket med en hot carrier diode, og et HF trin med AF379. Det
vil nok være bedre at anvende en BFR91 som blander, og et HF
trin med 2 stk. BFR91. Hans. OZ6OL har lavet en sådan omsæt
ter med godt resultat, og undertegnede har også en under
bygning. På et lidt senere tidspunkt, når alt er under kontrol, vil
jeg kunne hjælpe eventuelle interesserede med diagrammer
o.s.v.
Opstillingen
stammer
fra
DL
land
(DJ2HF,
DC0DA,
DK3FFA og DL9LU).

Region 1 Beacons
144.002
144.016
144.130
144.250
144.150
144.800
144.900
144.929
144.930
145.068
145.200
145.250
145.260
145.500
145.900
145.950
145.950
145.950
145.952
145.955
145.956
145.960
145.960
145.960
145.965
145.970
145.971
145.975
145.976
145.980
145.982
145.983

F3THF
ZE1JZA
GB3CTC
GB3GW
GB3VHF
OH8VHF
OH6VHF
OH2NUA
OZ7IGY
DM2AKD
LA2VHF
LA3VHF
OY3VHF
ON5PJ
Y03KAA
GB3ANG
PA0PKN
YU3VHF
LA4VHF
SK1VHF
DL0RWA
F7THF
OK1KVR
SK4MPI
LA1VHF
DK0WB
DL0PR
GB3DM
LA2VHF
LZ2F
LA3VHF
DL0ER

YI13d
XK63b
YL31h
AL52j

GP23e

NE41j
YQ36f

CU47c
GJ12d
DH15g

ET13c
DL09h
E054c
Z012a
FX42e
ND40f
IC48a
DL48d

145.985
145.986
145.988
145.990
145.990
145.990
145.990
145.995
145.995
145.995
146.000

HB9HB
DL0SG
OE3XAA
OY7VHF
GB3GI
YU1VHF
DL0UH
GB3GM
SK2VHF
SP2VHF
YU2VHF

432.000
432.001
432.007
432.008
432.010
432.018
432.025
432.045
432.050
432.560
432.982
433.000
433.147

DJ2HF
DB0AA
DB0KP
DJ2LF
DL0BQ
OZ7IGY
GB3SC
DL7HGA
YU3VHF
DL0NF
OZ1ALS
DLØUH
DL1XV

1296.010
1296.024
1296.050
1296.100
1296.127
1297.680
1297.950

DB0FT
DJ2LF
GB3DD
DC6MR
DL7HCA
DL0NF
GB3LDN

GI03d
1171 d
X022e
JD29g
EL68f
YS31j

HF28j
DL68
DL64c
FN04g
DL38j
EJ23d
GP23e
ZM3ld
GM47j
FJ47a
EP79c
EL68f
GH25C
EK63h
DL38j
DL48a
GM47j
FJ47a

OZ9SW
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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: SK0RY, opr.
SM5BTG.
SARTG aktivitetstest begynder samme dag kl. 19.15 og slut
ter kl. 20.30 DNT. Logs til OZ2CJ, Carl J. Jensen, Mejsnersgade
5, 8900 Randers, inden 8 dage efter testens afslutning.
SARTG RTTY WW Contest 1974
17.
og 18. august løb denne test, der havde stor deltagelse,
bl.a. med meget fine DX deltagere.
Hovedattraktionen var dog premiere på RTTY fra Grønland
ved OX3JW, Bjarne i Grønnedal.
Ca. 14 dage før testen manglede Bjarne en masse dele til sin
ST5 converter, men med fin bistand fra OZ4QQ og SM6AEN,
lykkedes det pr. luftpost at få de manglende dele derop.
30 minutter før testens begyndelse, modtog jeg il-telegram,
der fortalte at RTTY converter var køreklar.
Jeg havde den fornøjelse at være Bjarnes første RTTY QSO.
Da det erfaredes på båndet, at OX var igang, blev der skabt en
sand pile-up.
Vi havde også ventet aktivitet fra OY1M, men såvidt jeg ved,
blev han ikke logget noget sted.
TF3IRA, klubstationen i Reykjavik, var ligeledes aktiv, og var
meget efterspurgt.
Vi prøver nu at få materiel op til JW, Bear Island, således at
også dette prefix bliver aktiv på RTTY.
Nye SARTG medlemmer
Grundet en teknisk fejl. har flere nyindmeldte
endnu ikke fået SARTG NEWS. - det beklager vi, og det skal
snarest fremkomme.

medlemmer

Canadian Amateur Radio Teletype Group CARTG, inviterer til
14th CARTG RTTY DC Contest
lørdag den 5. oktober 03.00 DNT til
søndag den 7. oktober 03.00 DNT
Selvom testtiden er 48 timer, må kun 30 timers deltagelse
finde sted. Hvileperioderne kan tages når som helst i testen, og
skal vises i loggen.
Alle bånd må benyttes.
ARRL DXCC liste + KL7, KH6 og VO er basis for multipliers.
Der er 2 klasser:
a) Enkelt operatør.
b) Flere operatører, men kun 1 transmitter.
Der sendes en kode, bestående af QSO nr., tid i GMT, zone
(Danmark er zone 14).
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Point:
a) Alle QSO med samme zone giver 2 point.
b) Øvrige QSO giver point efter speciel tabel,
se OZ okt. 1972, side 396.
c) Samme station må kun kontaktes een gang pr. bånd
Multipliers. Hvert kontaktet land inclusive ens eget. Kontaktes
samme land på 3 bånd, er multiplier altså 3. Hvert W og VE
distrikt regnes som separat land.
Slutpoint. Total antal QSO point x antal worked lande x antal
verdensdele. Til dette sluttal, lægges 100 point for hver VE og
VO QSO.
Der uddeles 17 priser. Bl.a. til deltagere i første RTTY test, der
opnår high score. Til amatorer under 100 watts input, - til den
der får flest QSO på 80 meter, samt til high score SWL.
Logs skal være modtaget senest 1. december 1974 hos:
CARTG, 85 Fifeshire Road,
Willowdaie. Ontario,
Canada M2L 2G9.
OZ4FF

Siden sidst . ..
Der er allerede nu indkommet en del kommentarer til de
fremsatte forslag i sidste nummer. Bl.a. synes der at være stor
tilslutning til tanken om et møde for DR-amatører. Men såfremt
mødet skal blive en realitet, er det dog nødvendigt, at endnu
flere melder sig under fanerne. Så lad dette være endnu en
opfordring til at komme ud af busken og give sin mening til
kende.
Sommerkonkurrencen
Juli måned gav følgende resultater:
OZ-DR 844: 674 prefixes multi band
OZ-DR 1704: 212 prefixes multi band
OZ-DR 1791: 127 prefixes multi band
OZ-DR 1446: 117 prefixes multi band
OZ-DR 1429: 163 prefixes multi band
OZ-DR 844. Per's flotte rapport så således ud: 3,5 MHz: CW
52, fone6:7,0 MHz: CW 142, fone 5; 14 MHz: CW 230, fone 59; 21
MHz: CW 126. fone 5: 28 MHz: CW 46, fone 3. I alt er 596
forskellige prefixes hørt på CW. Måske var det en idé at læse
OZ5CI's artikel om CW i sidste nummer og gå i gang med
indlæringen af CW?
Netop i denne tid er der næsten overalt i landet indtegning til
CW-kurser i lokelafdelingerne. Bor du langt fra en afdeling, kan
du blandt OZ's annoncer finde tilbud om morsekursus indspillet
på bånd - beregnet for selvstudium.
Rapporter i sommerkonkurrencen for september måned skal
være indsendt inden den 10. oktober.
Licensbestemmelserne
Det er ikke EDR’s opgave at kontrollere om licensbestemmel
serne bliver overholdt. Imidlertid har et par medlemmer haft
problemer ved fortolkningen af de paragraffer, der vedrører
amatør-radiomodtagestationer.
Herunder
skal
derfor
omtales
de afsnit i »Bestemmelser om amatør-radiostationer«, som har
betydning for lytteramatører, ligesom jeg skal prøve at videre
bringe den fortolkning af regierne, der sædvanligvis benyttes
af generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet.
Kap. 1. Tilladelse til oprettelse og drift af amatørradio
stationer. § 1. For amatør-radiomodtagestationer kræves ikke
indhentet
særskilt
tilladelse
fra
generaldirektoratet
for
post& telegrafvæsenet, forudsat der alene er tale om modtag
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ning
af
amatør-radiokorrespondance
på
de
for
amatør
radiostationer anviste frekvenser. Bestemmelserne i § 6 og § 9
gælder også for amatør-radiomodtagestationer.
§ 2. Amatør-radiosendestationer må ikke oprettes eller be
nyttes uden tilladelse fra generaldirektoratet for post- og tele
grafvæsenet. Ansøgning om tilladelse indsendes på et skema,
der fås ved henvendelse til generaldirektoratet.
Kap. 2. Benyttelse af amatør-radiostationer.
§ 6. Indehavere og brugere af amatør-radiostationer skal
efterkomme post- og telegrafvæsenets anvisninger om statio
nernes benyttelse. Post- og telegrafvæsenet skal have adgang
til stationerne.
Kap. 3. Tavshedspligt.
§
9.
Amatør-radiostationer
må
kun
modtage
korrespon
dance, der i henhold til § 8 må udveksles mellem amatør
radiostationer, eller som er bestemt til offentlig udbredelse.
Stk. 2. Indehaveren af en amatør-radiostation skal iagttage
tavshed med hensyn til anden korrespondance, der tilfældigt
modtages.
Ved § 1 forstås, at man ikke behøver at indhente tilladelse fra
P&T for at oprette og/eller benytte en modtagerstation, vel at
mærke når det drejer sig om aflytning af amatør-radiostationer
indenfor de frekvensområder, der er tildelt amatørerne. Ge
nerelt kan man aflytte området 150 kHz til 30 MHz uden særligt
indhentet tilladelse, når der blot betales den almindelige radio
afgift. Ved aflytning af frekvensspektret over 30 MHz kræves en
indhentet tilladelse fra generaldi rektoratet, med mindre det dre
jer sig om de frekvensområder i VHF og UHF-båndene, som er
tildelt radioamatørerne.
Til aflytningen kan benyttes modtagerapparater, der ikke er
opbygget i modstrid med stærkstrømsreglementet og som ikke
falder ind under andre af P&T’s bestemmelser. (Således er det
ikke tilladt at bygge/anskaffe og benytte en modtager udeluk
kende beregnet til 27 MHz-båndet, idet en sådan modtager vil
være omfattet af bestemmelserne for privatradio og derfor først
skal godkendes af P&T.) Ligeledes kan transceivere (dvs. en
kombineret sender og modtager) ikke benyttes til modtagning
med mindre den i § 2 omtalte tilladelse indhentes, (i det øjeblik
en transceiver anskaffes er der tale om oprettelse af en amatør
radiosendestation.) Såfremt en transceiver benyttes til mod
tagning må senderdelen være bragt i en sådan tilstand, at den
ikke uden videre kan bringes i funktion. (Dvs. at senderen må
plomberes el I. lign., idet man ikke fra P&T's side anser det for
tilstrækkeligt, at blot mikrofon, PA-rør ell. lign. er fjernet).
§ 6 taler sit eget tydelige sprog og behøver vist ikke at blive
kommenteret.
§ 9 omhandler tavshedspligt. Det er således kun tilladt at
omtale
korrespondance,
der
modtages
fra
amatørradiosta
tioner eller fra radiofonistationer (broadcasting stations). Så
fremt anden korrespondance modtages må denne ikke med
deles til trediemand.
I
øvrigt
kan
hæftet
»Bestemmelser
om
amatorradiostationer« fås udleveret ved henvendelse til: Generaldirektoratet
for
postog
telegrafvæsenet.
Teletjenesten.
Farvergade
17,
1007 København K.
Også denne gang vil jeg slutte med at omtale et diplom:
British Commonwealth Radio Reception Award
Diplomet, der udstedes af the Radio Society of Great Britain,
kan søges af enhver lytteramatør, som kan fremlægge bekræf
tede lytterrapporter fra amatørradiostationer i 50 af de lande,
som er tilsluttet Commonwealth. Commonwealth omfatter næ
sten alle de tidligere engelske kolonier, men en eksakt liste over
disse områder kan fås ved fremsendelse afen frankeret svarku
vert til undertegnede.
Diplomet kan evt. søges gennem EDR’s Diplom-manager,
hvorved man slipper for at sende de 50 QSL-kort til England.
(Der opkræves et gebyr på 8 IRC'sfor udstedelsen af diplomet).
Spørgsmål, rapporter m.v.
Odensevej 54, 5500 Middelfart.

sendestil

OZ9XM,

Karsten

Meyer,
OZ9XM
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Molbojagt nr.
Som anført
oktober 1974
Tidspunkt:
Mødested:
Mødetid:
Antal ræve:
Frekvens:
Sendetider:

Kort:
Holdstørrelse
Startbegyr:
Præmier:

2/1974
i OZ nr. 2/74 side 67 skal vi lørdag aften, den 5.
afvikle årets sidste »Molbojagt«.
Lørdag, den 5. oktober 1974.
P-pladsen ved »Kalø Slotsruin«.
Klokken 19.00 præcis.
Tre, benævnt OZ7RÆV / A, . . ,U og . . .V.
1825 kHz.
Ræv A sender første gang kl. 19.30-19.31.
Ræv A dender sidste gang kl. 22.00-22.01.
Ræv U sender umiddelbart efter ræv A.
Ræv V sender umiddelbart efter ræv U,
Efter kl. 22.04 ingen udsendelse, men
alle ræve modtager kort indtil kl. 22.09.
A 2216 - KALØ - 1:40.000 danner grundlag
for udlægning af ræve.
: En jæger (dvs. én modtager) og et
ubegrænset antal hjælpere.
Jæger: 10,- kr. hjælper: 5,- kr.
De tre bedst placerede hold præmieres og
vinderholdets navne indgraveres i pokalen
»MIKKEL MOLBO«.

Vi håber på stort fremmøde også denne gang og ønsker på
gensyn i Mols Bjerge.
»Arhusrævene« / 3Ne-ibye
(06) 14 48 10

Rævejægere i København, Hillerød og Helsingør
På rævemødet i Lynge hos OZ7HC, fik vi aftalt en del jagter
for resten af sommeren og efteråret.
Helsingør fortsætter med sine pølsejagter, men på nyt kort
område af hensyn til Kbh. og Hillerød. Det er nu i Kellerris
Hegn, med mødested på Hornbækvejen mellem Kvistgård og
Tikøb, hvor der er en P-plads ved sidevejen til Nyrup. (På
højre side fra Kvistgård). Der er stadig to ræve, der sender
fra 1930-2100. Fredelige og hyggelige jagter for hele familien
hver 3. onsdag.
Med hensyn til kørejagterne, enedes vi om at køre hver 2.
uge, men med forskydninger af hensyn til pølsejagterne i Kel
lerris Hegn. Desuden skifter disse jagter lidt mellem onsdag og
søndag. Her køres med 3 ræve der sender: Om onsdagen fra
2000-2230, og om søndagen fra 0900-1130. Vi mødes ca. en
halv time før hos OZ7HC, Barberen i Lynge. (Vistnok Uggeløse bygade).
Planen ser altså således ud:
Onsdag 23/9 Kørejagt Hillerød OZ9HS + Thysen.
Onsdag 2/10 Pølsejagt i Kellerris Hegn.
Onsdag 9/10 Kørejagt Hillerød Tom + Peter.
Søndag 20/10 Kørejagt Hillerød OZ9SI + OZ1ASO.
Onsdag 23/10 Pølsejagt i Kelleriis Hegn.
Onsdag 6/11 Kørejagt Hillerød OZ7HC + Verner eller Palle
Onsdag 13/11 Pølsejagt i Kellerris Hegn.
Søndag 24/11 Kørejagt Hillerød OZ80M + Poul.
Se om du kan skaffe penge til det nye 2 cm kort over Hille
rød. Det koster ca. 15,- kr. og har nr.
Hillerød 2 cm 1514 II
Så kan vi måske også prøve at trække området ud mod ky
sten til nye og ukendte steder. Vi kender snart det gamle A 2828
for godt. Det kan vi snakke om en af de første jagter.
På gensyn.
OZ80M, Ole

RESULTATLISTE for STORE MIDTJYSKE MESTERSKAB 1974

Plac.

Point
til DM

Jæger

Observatør

QTH

1
2
3
4
5
6/7
6/7
8/9
8/9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

100
96
93
91
90
89
89
88
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70

Borg
Mogens Nielsen
Jørgen Nielsen
OZ1YX
Helmut Christensen
Sten Christensen
Finn Lorentzen
OZ2CV
OZ1WQ
Frederik
OZ5XD
OZ2IA
Erik Lind
OZ8VM
Anders Andersen
OZ8FI
OZ7VP
OZ3MC
OZ6WE
Jørgen
Arne
OZ6GV
OZ4QB
OZ6TU
OZ3MI
Axel Pedersen
OZ2BB

Borg
Viggo
Kai
Viggo
Finn
Erik
John
OZ9PZ
Erik
Lykkegård
OZ20E
Jeff
Frida
OZ3XV
Søgge
OZ7GX
OZ3ZU
XYL
OZ8HX
Ejvin
Per
Georg
OZ3LQ
OZ1TI
Monty
Verner
Niels

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

ant. ræve
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2

samlet tid
3.41.00
4.31.00
4.43.00
4.48.00
5.02.00
5.16.00
5.16.00
5.30.00
5.30.00
5.34.00
5.56.00
4.15.00
4.16.00
4.43.00
5.12.00
5.16.00
5.21.00
5.38.00
5.45.00
4.54.00
5.07.00
5.11.00
5.29.00
2.35.00
4.53.00
4.58.00
1.34.00

OZ9SW - OZ5HF - OZ6KV - Jørgen
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7. Internationale rævejagt i DDR
Som omtalt i et tidligere OZ, var Danmark for første gang ak
tiv deltager i den internationale rævejagt i DDR. Deltagerne var
OZ1UD og Gert B. Larsen. Der var desuden deltagere fra føl-

200 meter fra
stedet,
hvor ræven er: 10 point
300 meter fra
stedet,
hvor ræven er: 8 point
400 meter fra
stedet,
hvor ræven er: 6 point
600 meter fra
stedet,
hvor ræven er: 4 point
800 meter fra
stedet,
hvor ræven er: 2 point
Herefter får man påny udleveret sit pejlekort, samt et kort
hvorpå der står, hvor mange meter man har pejlet galt; dette
er samtidig kontrolkort, som man skal have med, når man lø
ber.
Der er ved hver ræv, også Bakensenderen, et stempel, som
skal benyttes som kontrol for at man har været ved rævene,
samt tidskontrol.
Afstanden man løber er i luftlinie ca. 7 km for mænd og ca. 5
km for kvinder. Løbetiden for den bedste mand, som fandt
alle ræve. var 41 min. Man har kun 90 min. til alle rævene; hvis

En 2 m pejiemodtager med HB9CV antenne!
gende lande: Rusland, Tjekkoslovakiet, Polen, Ungarn, Rumæ
nien, Bulgarien, Sverige og værtslandet DDR. I alt 54 personer.
Det var den tyske demokratiske republiks radioklub, der var
arrangør af rævejagten, som løb fra den 8. juli til den 14. juli.
Opholdet med kost og logi var gratis.
Fra hvert land må komme følgende personer:
1 delegationsleder
1 træner
3 mandlige jægere
3 kvindelige jægere
Delegationslederens opgave er at repræsentere landet på
jury moder, hvor alle lovene bliver diskuteret (evt. lavet om),
og planlægge både 80 meter- og 2 meter rævejagterne. Hvis
vi kigger nærmere på lovene over rævejagterne kan vi tage
80 meter. Der er 4 ræve + en Bakensender.
Frekvenserne er: 1. ræv
3,52
MHzMorse »MOE«
2. ræv
3,54
MHzMorse»MOi«
3. ræv
3,56
MHzMorse»MOs«
4. ræv
3,58
MHzMorse»MOh«
Bakensenderen på 3.60 MHz. morser under hele rævejagten

Afslutningsfestligheden.
deltagere.

Bordet

med

de

danske

og

svenske

»e«.
Rævene sender hvert 5. minut og 1 minut ad gangen. På
rævejagten er man frit stillet, hvilke ræve man vil tage først:
Bakensenderen skal tages til sidst. Sendearten er A 1, hastighed
40 tegn pr. minut. Input 5 W, og antennen er lodret polariseret.
Senderne er fuldautomatiske.
Første del af rævejagten er anderledes end vi normalt ken
der herhjemme. Man startede kl. 9.00 med forberedelserne til
jagten; vi blev i bus kørt ud i skoven til det første pejlested,
hvor der var opstillet tre borde.
Man sendes afsted i hold med tre personer med 10 minut
ters mellemrum. Det er enkeltmands jagter; man er fuldstændig
overladt til sig selv, når starten er gået! Det første sted måtte vi
tage 2 pejlinger af hver ræv + Bakensenderen; når man så
havde lagt 5 streger ind på kortet (målestok 1:25.000), blev man
kørt til et andet pejlested, hvor man ligeledes skulle pejle de 4
ræve + Bakensenderen. Så skulle man jo gerne have 5 kryds,
når man er færdig det sidste sted med pejlingen. Kortet skulle
så afleveres til dommere og bedømmes. Man får følgende
point for pejlingerne:
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Ældste deltager, SM5OW, I »fuld udrustning«.
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man overskrider denne tid bliver man ikke placeret. Bakensenderen er den sidste ræv man skal finde, fordi der fra den er ca.
200 meter til mål, hvor man skal have noteret tid.
Skoven man løber i svarer nærmest til de skove vi kender i
Danmark, hvad angår tæthed, men der er en del åbent land
med fældede træer og vandhuller.
Deltagerne fra landene var mellem 14 og 25 år. Dog var æld
ste deltager 56 år, og fik en 13.plads; det var »SM5OW, Kurt
Leuchovius«.
Der var som nævnt 2 fra Danmark, og på et jury møde an
søgte man om, at.. Ernie Aspelin (SM7AIO)« kunne løbe for Dan
mark.
P.S. Svenskerne repræsenterede os på ju,ry møderne for at
vi kunne tale som en enhed. Grunden til at Ernie søgte var, at
svenskerne var for mange og vi for få.
Ansøgningen blev godkendt, og Ernie Aspelin sluttede indi
viduelt på en 21. plads, OZ1UD på en 23. plads, og desværre
blev Gert ikke repræsenteret på grund af, at modtageren gik i
stykker ude i selve skoven!!! Holdmæssigt fik Danmark en
9. plads.
Den sidste aften man er der, er der stor afslutningsfest med
alle amatører, som har været med til rævejagterne. Samtidig
er der medaljeoverrækkelse til vinderne.
OZ1UD vil forsøge at opstille et komplet hold til den 8. inter
nationale rævejagt i DDR 1975. Vi håber det vil lykkes og an
moder alle der har interesse i sagen om at kontakte OZ1UD
Jørgen Erik Assentoft, Åbyhøjvej 31, 8210 Århus V. tlf.: (06)
15 78 73.
(Redaktør af X-QTC, hvorfra ovenstående er sakset).
OZ5WK

Jamboree on the air - JOTA
afvikles for 17. gang i week-enden den 19./20. oktober, idet
arrangementet normalt starter lørdag kl. 00.01 lokal tid, og der
afsluttes søndag kl. 23.59 lokal tid - men hvis man ønsker det,
er det tilladt at starte tidligere end her angivet og i øvrigt også
at fortsætte udover det angivne sluttidspunkt.
Et af formålene med JOTA er, at spejdere får mulighed for at
opnå kortbølgekontakt med danske og udenlandske spejdere,
og her kan det tilføjes, at P&T har givet tilladelse til, at spej
derne udveksler kortfattede meddelelser som »second opera
tors«.
Som andre formål er sat, at spejderne får indsigt i elektro
nik og kortbølgeradio, således at dette indblik i disse store
felter måske senere kan påvirke ved valg af erhverv og fritids
interesse.
Der er således igen en glimrende lejlighed for EDRs afdelin
ger til at få kontakt med en lokal spejdergruppe til fordel for
begge parter.
Det kan derfor anbefales, at lokalafdelinger og andre inter
esserede medlemmer forsøger at få etableret en JOTA-station.
og så kan man jo håbe, at denne kontakt fortsætter året igen
nem
ved
spejder-rævejagter,
foredrag,
instruktioner
for
de
ældste spejdere osv. Mulighederne er mange - udnyt dem.
Men det må stærkt pointeres, at JOTA ikke er en contest, hvor
antallet af etablerede kontakter eller afstande er afgørende. Det
skal være en afslappet week-end, hvor spejderne skal indføres
i noget nyt og spændende, nemlig kontakt med kortbølgear
bejdet samtidig med, at de opnår danske og udenlandske spej
derkontakter.
Er der behov for yderligere oplysninger, så kontakt
Arne Gotfredsen, OZ3AG,
Peder Lykkesvej 23,1
2300 København S
telf. (01) 55 98 65.

342

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

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 20.00, hvis intet andet er bemærket.
Morsekursus kl. 19.00.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand.
Så er vi atter godt igang efter sommerferien. Den 15. august
var næsten alle mand mødt, og vi fik mange meninger frem
om, hvad man kunne tænke sig på programmet i den kom
mende sæson. Bl.a. vil vi lave et eller flere byggeprojekter, idet
der var mange forslag til sådanne fremme. Mange var nok lidt
ambitiøse, men vi skal nok finde nogle ting, som alle kan have
glæde af at bygge. Forslaget »én lille fest« var også fremme,
og det skal der også nok blive tid til.
Program
19. sept.: Klubaften.
26. sept.: Klubaften. Medlemmerne sørger selv for underholdnin
gen på klubafterne, og bestyrelsen slapper af.
3. okt.: Denne aften bliver der masser af radiogrej at kigge
på. OZ5IH kommer og viser os, hvad der er værd at se in
den for området grej for amatører. Sørg nu for at reservere
denne aften ligegyldigt om du interesserer dig for HF, VHF
eller UHF. Der bliver noget at kigge på for alle.
10.
okt.: OZ9JB medbringer sin synthesizer til 2 meter og de
monstrerer den samt fortæller om, hvad syntese er, og
hvordan man fremstiller en synthesizer.
17. okt.: Klubaften.
Rævejagter:
4. okt.: Trænings jagt ved Køge.
18. okt.: Sidste jagt ved Køge i år. Tak for i år. På gensyn til
næste år.
Vy 73 de OZ9JB, Jorgen

Morse kursus på Amager
I vinter vil der blive arrangeret et morsekursus på Amager,
så til næste år vil alle amatører på Amager mindst have C li
cens!
Kurset bliver arrangeret af FOF på Amager, og der vil være
undervisning mandag og torsdag kl. 19 til 21. Lærer bliver
OZ6VZ. som er en virkelig kapacitet på området.
Selv om tiden er fremskreden når dette læses, har FOF lovet
at tage mod tilmeldinger, hvis de kommer umiddelbart efter
bladet her er udkommet.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til FOF på tlf.:
50 80 00 eller 50 90 27.
OZ9JB

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Allé 1, indgang bag Mobil-tanken.
Mode: Mandage kl. 20. QSL-udlevering 19.30-20.00.
Fung. fmd.: Dag: 31 80 13. Aften: 91 38 86.
Kass.: OZ4AO, tlf GO 1902 v. Giro 59755.
Sekr.: OZ1SZ, tlf. GO 4241.
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Teknisk kursus og morsekursus
Teknisk kursus og morsekursus afholdes som hidtil af FOF
København/Frederiksberg
i
samarbejde
med
EDR's
Køben
havnsafdeling. Indmeldelse og betaling kan kun ske direkte til
FOF. Alle husstande i København og på Frederiksberg har fået
tilsendt FOF’s kursusfortegnelse. Interesserede, som bor uden
for disse 2 kommuner, må snarest henvende sig til Folkeligt
Oplysnings Forbund, Købmagergade 22, 1150 København K.
Tlf. (01) 11 19 80. Kursustilbudene omfatter teknisk kursus til
lille skriftlig prøve (D-licens) og til udvidet skriftlig prøve. Des
uden er der morsekursus og kursus i transistorteknik for licenserede radioamatører.
Bemærk at teksten om morsekursus, som den står i heftet,
kan misforstås. Den af P&T krævede morseprøve afholdes af
EDR’s Københavnsafdeling. Man skal være medlem af EDR’s
landsforening for - efter bestået prøve - at kunne få udstedt
morseattest gennem EDR.

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 21. okto
ber 1974 kl. 20.00 prc. i afdelingens lokale. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Der skal vælges formand, og de efter tur afgå
ende bestyrelsesmedlemmer er OZ1SZ og OZ4AO.

Program:
23.sept.: Vi håber at kunne skaffe en foredragsholder til i af
ten. Nærmere oplysning på forudgående mødeaftener.
30. sept.: Klubaften.
7. okt.: Nærmere om foredragsholder på en forudgående mø
deaften.
14. okt.: Klubaften.
21. okt.: Ordinær generalforsamling.
73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

ROSKILDE
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
QRV: Klubaftner 19.45-20.00 DNT 3675 kHz.
Første aften efter ferien havde samlet over 30 i vort lokale.
Der var en del nye ansigter, hvorfor det blev nødvendigt at fo
retage en »præsentationsrunde«. Velkommen til de nye. Des
værre havde ikke alle fået OZ, så vi kunne ikke gå stemme
sedlen igennem. OZ3PO fremviste to eksemplarer af byggepro
jektet og fortalte, at han havde målt på coaxomskifterne. SWR
var under 1,5 til 1, men man blev enige om, at det nok skyld
tes at kassen var 80x82 mm!! En opinionsundersøgelse blandt
de tilstedeværende vedrørende CW kursus viste et potentielt
deltagerantal på 7, så der er et stykke vej endnu. - Jeg skulle
forresten hilse fra kassereren og sige, at hun gerne ville tale
med nogle af medlemmerne.
Husk vore to efterlysninger i OZ august pag. 307; de er sta
dig ved magt i skrivende stund.
Programmet for den kommende tid:
19. sept.: Antenneomskiftere - CW.
26. sept.: Foredrag - emne???
3. okt.: Chassisaften - CW.
10. okt.: (Kaffe)klubaften - CW.
17. okt.: Klubaften - CW.
P.b.v. Vy 73 de OZ4QV, Ole

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

NYBORG
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4ET. E. Thomsen, Stendyssevej 17,
Gundsømagle, 4000 Roskilde.
Tlf. (03) 38 87 64.
OZ5GF. Leif Olsen, Bogfinkevej 7,
4800 Nykobing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

Lokale: Holms Allé 17, Nyborg.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holm Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Vy 73 de Inge

ODENSE
LOLLAND-FALSTER
Mødested: I & H skolen, Bispegade, Nykøbing F.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing F,
tlf. (03) 83 91 70.
Som omtalt i august OZ er vinterens første engagement
mandag den 23. september. Vi har til denne aften formået
OZ5TE til at komme og fortælle os om, ja næsten alt om 2 me
ter, contest, antenner, »den bedste modtager« m.m. Erik er en
virkelig kapacitet på området, så snyd ikke dig selv for denne
aften. Det er endvidere tanken, at vi denne aften skal drøfte
vinterens øvrige program.
Aftenskole sæsonen begynder sidst i september. Der bliver i
år kursus med henblik på opnåelse af licens, og for dem der
allerede har licens, bliver der afholdt morse kursus. For at
kunne starte hold skal vi have mindst 12 deltagere på hvert
hold. Tilmelding til OZ5GF så hurtigt som muligt. Der vil så
tilgå de enkelte deltagere besked om tid og sted for afholdelse
af disse kurser.
Har du husket, at tegne en andel i repeateren? Har du hu
sket, at indbetale dit kontingent? Godt spørgsmål fra kasseren,
OZ6VY.
Vy 73 es best DX OZ5GF, Leif
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Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid., Odense. Call: OZ3FYN.
Møde: Mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9IO, Henning Olsen, Degnehøjvej 20.
5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 24 83.
Efter en lang og forhåbentlig god sommerferie er mødeaftenerne og teknisk kursus nu i fuldt sving.
OZ3IZ, Ivan er indtrådt i bestyrelsen i stedet tor undertegne
de, der er flyttet til Svendborg.
Program:
16. sept.: Besøg hos Falck på Klostervej. Mødested: Vagtcen
tralen, Klostervej.
23. sept.: Klubaften.
28. sept.: Besøg på DSB. Vi får forevist fjernstyringscentralen
og evt. også begyndelsen til det nye jernbanemuseum. Vi
mødes kl. 14.30 i forhallen, for det er nemlig en LØRDAG.
30. sept.: Klubaften.
7.
okt.: Besøg på civilforsvarets kommandocentral på Kragsbjergvej. Vi mødespå »Vandrehjemmet«. Kl. 19.30som sæd
vanligt.
14. okt.: Orientering om JOTA ved OZ1WL.
21. okt.: Klubaften.
Vy 73 de OZ9VO, Palle
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17.
9200 Skalborg. Tlf. (08) 18 37 90

VIBORG
Fmd.: Per Jorn Jensen, Teglmarken 68, 8800 Viborg,
tlf. forr. (06) 62 43 22.
Medlemsmode
onsdag den 2. oktober 1974 kl. 20.00 i Tinghallen. Der vil blive
kort en film om atomkraftværket Kahl i Vesttyskland.
Ræveudvalget ved OZ8XU meddeler:
Første udsendelse kl. 19.30, anden udsendelse kl. 19.50, der
efter udsendelse hver 10. min. indtil kl. 21.00. Onsdag den 25.
september, Viborg, kort 1215 SØ Viborg, onsdag den 9. okto
ber, Vinderup, kort 1115 SØ Vinderup.
OZ5LD, Leo Dam

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

ESBJERG
Lokale: Neptunvej 21. Sædding.
Adr.: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15.
25.sept.: Møde.
2. okt.: Møde.
9. okt.: Gennemgang af QSO-teknik.
16.okt.: Møde.
Teknisk kursus starter den 1. oktober 1974, og dette vil køre
hver tirsdag sæsonen igennem.
Morsekursus vil blive arrangeret, hvis der bliver tilslutning.
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.
Sommerferien er ved at være slut. og vi tager fat igen med
fornyet styrke. Rævejægerne har allerede været igang længe
De startede på anden halvdel af dette års turneringsjagter den
12. august.
Den kommende måneds program indeholder et par interes
sante foredrag. Det ene om VFX, VFO og SSB. det andet om
antenner. Foredragsholderne er h.h.v. OZ6JI, Jørgen og OZ7CH
Carl-Ulrik. Vi håber at mange vil møde op disse to aftener
Programmet ser således ud:
18. sept,: Foredrag. OZ6JI Jørgen fortæller om VFX, VFO og
SSB
Onsdagene 25/9- 2/10 og 16/10: Alm. klubaften.
9. okt.: Foredrag. OZ7CH, Carl-Ulrik fortæller om antenner
m.v.
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Efterårets og vinterens kursusstarter i år sidst i denne måned
med OZ6KV som lærer. Også i år er det under aftenskolen
(AOF). Det påregnes, at morsekurset starter på samme tidspunkt
som teorikurset.
- Ska' vi ha' en fest? - Ja vi ska'l Men hvornår og hvor skal
den holdes? Festkommiteen modtager forslag - gode som dår
lige.
For en ordens skyld skal det lige nævnes, at festkommiteen
i år består af følgende ærede medlemmer: OZ4DE - OZ1EW OZ8VM og OZ1AGW.
Det var alt for denne gang. Vel mødt efter ferien.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

HORSENS
Klubhus: Borgm.bakken 13, 8700 Horsens. Call: OZ6HR.
Fmd.: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Poststien 4, Haldrup,
8700 Horsens, tlf. (05) 65 75 50.
Ordinær generalforsamling 1974 afholdtes den 15. august.
På grund af den stærkt stigende el-pris vedtoges det, fra
det nye regnskabsårs begyndelse den 1. juli 1974, at hæve års
kontingentet til 100,- kr., der kan indbetales i fire kvartalsrater
å 25 kr.
Der blev vedtaget nye love, som stort set er en åjourføring
med hensyntagen til hovedforeningens nye vedtægter.
Vedrørende sæsonens
byggeaftener
drøftede
man evt. at
bygge OZ8FQ’s synteseoscillator for 2 m.
Efter valgene- og senere konstitution-ser bestyrelsen såle
des
ud:
Formand:
OZ6SZ,
næstformand:
OZ8FQ,
kasserer:
OZ5WT, sekretær: OZ9SH, og desuden OZ3VB.
VHF-udvalget består af: OZ2VK, OZ6JI og OZ5WT.
Ræveudvalget: Søren Mikkelsen og OZ4AQ.
Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 19.30: Rævejagt - Mødested: Klubhuset.
Tirsdag kl. 20.00: Teknisk kursus - første gang den 10. sept.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
Månedens arrangement:
Torsdag den 19. september 1974 kl. 20.00- Klubhuset: Drøf
telse af vinterens byggeaktivitet.
Alle interesserede anmodes om at møde op og fremkomme
med ønsker og ideer.
Denne aftens fremmøde vil være afgørende for, om vi får
noget startet - bagefter er det for sent!
Vy 73 bestyrelsen

KOLDING
Fmd.: OZ3FS, Frank Pedersen, Spurvevej 16. 6000 Kolding,
Efter en forhåbentlig god sommerferie, starter vi igen på Vetaphone elektronik, Fabriksvej 11. Kolding, den 19. september
kl. 20.00. Vi håber at se både nye og gamle medlemmer den
aften.
Vy 73 de OZ7UH

RIBE
Lokale: Bispegades skole, 2 sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ60C, Ruben Meier, Stadionvej 17, 6760 Ribe.
Der er lagt for med et godt initiativ i retning af at få ryddet
op i mødelokalet. OZ8AU har fremskaffet nogle store papkasser
og så var det meningen, at alt det gamle skrammel, som vi
ikke selv kan bruge, skulle anbringes i disse kasser og derefter
køres bort. Det vil hjælpe gevaldigt på mulighederne for at
holde orden, når dette arbejde er afsluttet.
OZ6OC og OZ8AU har i fællesskab udviklet en sindrig indret
ning til vikling af spoler. Da jeg fik apparatet demonstreret blev
jeg virkelig overrasket over, hvad disse to ærede medlemmer
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er i stand til at få ud af nogle få ting. Vikling af spoler til mod
tageren går nu fremover som en leg.
Det kan nævnes at OZ6OC er blevet træt af lønslaveriet og
er startet for sig selv. Han reparerer herefter radio og TV til
amatørvenlige priser.
Er du TV kigger
og på hånden ej sikker
ingen opgave er for voksen
når det drejer sig om TV-boxen.
Lad trygt dine bekymringer fare
for Ruben kan sagen klare.

Vy 73 de OZ7XN, Lars

VEJLE
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, tlf. (05) 82 68 20.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
Vejle, tlf. (05) 82 49 27.
Efter endt sommerferie holder afdelingen atter møde. Det
foregår den første og tredie tirsdag i hver måned. Nærmere
program i næste OZ.
Vy 73 de OZ9WN, Willy Nielsen
(Fristen for indsendelse
forud for udgivelsen. HR).
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ÅRHUS

I år er det Åbenrå afdeling, der står for arrangementet. Vi
måtte med det samme se i øjnene, at alle de steder, man kunne
besøge i det sydlige Danmark, allerede har nydt den ære at
modtage vort besøg på et tidligere tidspunkt, så det faldt os
derfor ret naturligt at lade årets tur gå til sydens sol og varme.
Program
Vi starter på Markedspladsen i Åbenrå (ved restaurant Viking)
søndag den 29. september 1974 kl. 9.00.
Kl. 9.30 fortsætter vi fra Sydbank i Kruså, hvor vi mødes med
resten af deltagerne.
Derefter går turen, med et hav af afbrydelser, til den dejlige
Kiel Malfsee ved Kiel. Undervejs er der mange interessante
steder at besøge; bl.a. vil vi nyde vor medbragte madkurv på en
idyllisk plet.
Udflugtsleder bliver OZ6IC, der er meget kendt på den anden
side af den røde streg.
Husk benzin og HUSK GYLDIGT PAS.
På gensyn i Åbenrå den 29/9 kl. 9.00 eller i Kruså den 29/9 kl.
9.30.
Vy 73 de OZ8WY, Lars

HADERSLEV
Lokale: Den gamle brandstation, (ved domkirken).
Fmd.: OZ5GK, Kurt Heuckendorff, Nørregade
selv.

46,6100

Hader

Når dette læses, skulle det første klubmøde være holdt i de
nye lokaler. Vi håber, det bliver en aktiv vinter, vi går i møde, og
at der møder rigtig mange op i de nye lokaler.
Husk mobiltest den første tirsdag i hver måned.
Vy 73 de OZ8YG, Poul Erik

Lokale: Frederiks Allé 164, Århus.
Møde: Hver torsdag kl. 20.
Fmd.: Henning Skov, Møllevænget 44, 8362 Hørning,
tlf. (06) 92 19 52.
Program:
17.sept.: Gåjagt kl. 20.00.
19.sept.: Møde uden program.
24.sept.: Arhusjagt nr. 7 kl. 20.00.
26. sept.: Møde uden program.
1. okt.: Århusjagt nr. 2!I kl. 20.00.
3. okt.: Mode uden program.
5. okt.: Molbojagt nr. 2, se under »Rævejægeren«. Kl. 19.00.
8. okt.: Træningsjagt kl. 20.00.
10. okt.: Mode uden program.
15. okt.: Århusjagt nr. 8, finalejagt. Kl. 20.00.
17.okt.: Møde uden program.
22. okt.: Træningsjagt kl. 20.00.
Når disse linier læses, er vort begynderkursus startet; det
kører mandag og onsdag fra kl. 19.00, begyndende med 1 ti
mes morsetræning. VTS 5. udgave anvendes. De der endnu
ikke har tilmeldt sig kan møde op på kursusaftenerne. Kurset
koster 25,00 kr. og foregår i Fr.Allé 164.
Århusmødet foregår i år søndag den 27. oktober fra kl. 10.00.
Reserver dagen allerede nu. Standplads kan fås ved henven
delse til formanden. Angående grej til auktionen, se næste OZ.

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen, Kastanievej 12,
6430 Nordborg.
Sekr.: OZ8ZF, Peter Fogh, tlf. (04) 45 03 25.
Torsdag den 19. september kl.
Erich, vil komme og måle på en GP!

19.30:

Månedsmøde.

OZ8DS,

Vy 73 de OZ8ZF, Peter

SØNDERBORG
Lokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Frederik Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Program:
17.
sept. kl. 19.30: Demonstration af TV kamera ved OZ8DS.
Vel mødt.
Vy 73 de OZ3GY, Karl-Aage

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

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

KREDSARRANGEMENT
Traditionen tro vil de sønderjyske
efterårsudflugt for hele familien.
OZ SEPTEMBER 1974

afdelinger

arrangere

en

Rinkenæs,

Nu er ferien forbi for de fleste og det gælder også for afde
lingen. Vi starter sæsonen med nogle interessante foredrag og
der vi I, efter bestyrelsens mening, være lidt for alle interesseom
råder. Se bare, hvad vi kan byde på i denne måned:
Alle mødeaftener er torsdage og mødetid er kl. 19.30.
19. sept.: Da kommer havnefoged Mathiesen og fortæller om
søfart (han burde være kendt af alle).
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26.
3.

sept.: 0Z1YX fortæller om forstyrrelser.
okt.: OZ6IC viser en længere film med titlen: »Ny virkelig
hed«. Den handler om atomkraft og forklarer med nogle
vældig gode illustrationer hvad. hvor og hvordan. (Hvis
Statens Filmcentral er for langsom i vendingen, bytter vi
med programmet for den 10. oktober).
10. okt.: OZ8WY fortæller om rævejægerens mareridt: »Hvor
dan gør man det vanskeligt at finde rævens hule«.

Ræveafslutningsfest
Hvad er rævejagt uden en afslutningsfest?
Det sag de festudvalget og arrangerede en rævefest. Det bliver
lordag den 21. september 1974.
Den foregår ligesom sidste år ude i klubhuset. Sidste frist for
tilmelding er mandag den 16. september. Maden kommer til at
koste ca. 25 kr. og tilmelding foregår hos: Busk, OZ1VW eller
OZ8WY. Arrangementet kommer til at bestå af følgende ingre
dienser:
Præmieuddeling,
sang
og
dans,
samt
nogle
spidsfindige
konkurrencer. Vi håber at se alle medlemmerne med XYL/YL.
Vinterens program
er endnu ikke fastlagt. Vi vil naturligvis lave teknisk kursus, dog
mangler vi blot en underviser. Vi må håbe, at han dukker op en
dag! Du vil den .19. september få at vide om og hvornår vi
begynder det tekniske kursus.
Skal vi bygge noget i vinter?
Det vil vi naturligvis gerne høre ytringer om. Så duk op på
modeaftenerne og lad os høre din mening i denne sag.
Rævejagterne
er nu slut, men ræveudvalget er tavse som graven angående
resultatet. Det bliver spændende at se, hvem der får noget at
pudse i år, så mød op og vær med til at hylde Abenrå-mestrene
1974.
Der er tak til alle, som har jaget og en særlig tak til de, som
blev jaget.
OZ6ARC
deltager hver den første søndag i måneden i 80 m aktivitetste
sten ude fra klubhuset. Har du A, B eller C licens, så duk op og
kør med (man kan købe P35).
Så mangler du blot lige at studere tilbudet under kredsar
rangementer.
Vy 73 de OZ8WY, Lars

3 Formandens beretning for det forgangne år.
4 Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
5 Kontingent for det kommende år.
6 B.l.A. manageren aflægger regnskab.
7 Valg af kasserer.
8 a Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
b Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9 Valg af revisor og revisorsuppleant.
10 Behandling af indkomne forslag.
11 Udtrækning af obligationer.
12 Eventuelt.
Vedrørende dagsordenens punkt 10 erindrer vi om, at forslag
skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Vy 73 de OZ1WY, Mogens

ØSTBORNHOLM
Klubhus: CQ. Rosenornsallé 2. Østermarie.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dalbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Program:
Mandag den 7. oktober 1974 starter mandagskurset og det
fortsætter hver mandag. OZ4EM.
Tirsdag den 8. oktober 1974 starter begynder-kurset og det
fortsætter hver tirsdag med OZ8TV som lærer. .
Onsdag er der klubaften.
Torsdag fortsætter-kursus med OZ2FT. Det startede den 5.
september 1974.
Rævejagt
Søndag den 22. oktober 1974.
Vy 73 de OZ4RA, Henning

LANDSARRANGEMENTER
Sommerlejr i Tranum
Så er Tranumlejren igen, dvs. for fjerde gang, rullet af stabe
len og sluttet vel: det blev dog i regnvejr, mange måtte pakke.

BORNHOLM
Klubhus: Nørrekås. Ronne.
Møde: Tirsdag kl. 19: Klubaften.
Søndage kl. 10-12: Drop-in.
Fmd.: OZ4DQ, Svend Aage Hansen, tlf. (03) 95 19 58.
Med hensyn til aktiviteter i vinterens løb påtænkes startet et
kursus på 30 timer. Lærer bliver OZ4QQ, og der er med dette
kursus især tænkt på dem, der ikke bestod prøven sidste gang
hos P&T. Mange andre vil dog også have noget at lære på dette
kursus, så lad os høre fra jer.
Afdelingen
indkalder
sine medlemmer
til
generalforsamling
den 8. oktober.
Dagsorden ifølge afdelingens vedtægter § 9:
1 Valg af dirigent.
2 Dirigenten oplæser den endelige dagsorden og indkomne
forslag.
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Tranumlejren 1974.
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Ugen igennem var vejret til dels med os, ikke meget regn, men
en let brise tog i teltene det meste af tiden, solen gav os da også
nogle glæder.
Humøret var dejligt i lejren, og jeg tror mange fandt gamle
venner og nogle traf nye.
Den første weekend gik med oprigning af forskellige telte og
snak med de mange besøgende, altså en rigtig slap-af weekend.
Mandag afholdtes den første rævejagt og om aftenen var der
fuldt hus i det store telt. hvor vi hyggede os med diverse under
holdning, en lille dans og megen snak.
Ugen havde følgende arrangementer:
Rævejagter,
mobiltest,
familiejagt
(m/forhindringer),
mobil
jagt, samt hygge i teltet mandag og lørdag.
Der afholdtes tillige lotteri, lodtrækning på call mærkaterne,
samt gætteleg om antal solgte lodder.
Der var i år ca. 3-400 forskellige ansigter på lejren og da lejren
var på sit højeste var der knap 90 fastboende familier (opgivet af
campingfatter).
Da vi ikke var så flinke ti I at storme rundt og sælge call mærker
blev der kun solgt 283 mærker.
Arrangementernes resultater blev som følger:
Familiejagten
1 OZ1IS/XYL
2 OZ7SG/fam
3 OZ7LZ/Harm
4 OZ2QC/mm
5 OZ9TM/
6 OZ9TY
7 Lillebror
8 OZ7BX/co
9 OZ2OE/XYL
10 Fusentaskerne
11 OZ1YX/8WY
12 OZ3PS/CO

23 min.
24 min.
28 min.
30 min.
31 min.
35 min.
38 min.
45 min.
46 min.
50 min.
51 min.
68 min.

Mobiljagt
1 OZ2OE
2 OZ2ZJ
3 OZ7SG
4 OZ4PY
5 5 OZ2WS
6 OZ8GI

288 p
280 p
275 p
267 p
257 p
247 p

Lodtrækningen på vore lodsedler forløb således, at notarius
publicus udtrak numre, der alle var i teltet den lørdag aften.
Gættelegen gav resultatet: 276 solgte mærker lørdag kl. 18.00
og 2 havde gættet 275, så dette gav en lodtrækning mellem de 2
og præmien er fordelt.
Resultatet af lodtrækningen på vore call mærkater gav num
rene:
1. præmie på nr. 218
2. præmie på nr. 257
3. præmie på nr. 274
Hermed vil vi gerne sige tak til alle der hjalp os, det være sig
gæster, fastboende, som hjælpere før og efter, samt en stor tak
til de firmaer der støttede vore arrangementer med præmier.
Det var:
Aarhus Radiolager, Trio V/OZ2EU, OZ6SM, Ahrent Flens
borgs Boghandel, HT elektronic (tidl. Greystones amatørafd.),
Instrutek, P.B.E. Elektronic, Radio Parts, OP elektronic, OZ1MC
Frederikshavn, Dantax Højttalere, Pandrup Radio Teknik, EDR
Aalborg afdeling.
Endnu engang en speciel varm tak til afdelingens lejrudvalg
og dets YL og XYL's. Tak for i år.
Vy 73 de OZ4X, Erik

Århusmødet
finder sted den 27. oktober 1974. Mere herom i næste OZ.
m.v.h.
Hans Peter Hansen
sekr. E.D.R. Aarhus afd.

Uden startkort ved ankomst løb OZ5XD/ med flokken på 61
min.
Mobiltest
1 OZ7YO
2 OZ2OF.
3 OZ9TM
4 OZ6UD
5 OZ1YX
6 OZ7TL
7 OZ6WY
8 OZ2ZJ
9 OZ2QC
10 OZ1YA
11 OZ2WS
12 OZ6SB
13 OZ3MW
14 OZ7SG
15 OZ7LZ
16 OZ2XZ
17 OZ1UHS
18 OZ1UA

660 p.
650 p.
620 p.
615 p.
610 p.
600 p.
535 p.
500 p.
490 p.
480 p.
450 p.
445 p.
440 p.
415 p.
375 p.
335 p.
330 p.
320 p.

Samlede jagter
1 OZ1YX/OZ8WY 910.45 p.
2 OZ2OE/OZ8CZ
881.95 p.
3 OZ5XD/OZ3MV 847.00 p.
4 OZ3PS
781,70 p.
706,50 p.
5 OZ6UD
6 Pensionsholdet 698,40 p.
7 OZ7SG
688,10 p.
8 OZ1IS/XYL
687,70 p.
9 OZ6WY/OZ2QC 672,10 p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tranumjagten 1974
OZ1YX/OZ8WY
OZ6WE
OZ5XD/OZ3MV
OZ2OE/0Z8CZ
OZ3MC/OZ8XU
OZ3PS/OZ2BB
OZ1LD/XYL
OZ6UD
OZ1IS/XYL
OZ6WY/OZ4VW
OZ7SG
OZ4PY/OZ1BX
OZ1GP/OZ1AQC
Pensionsholdet

10
11
12
13
14

OZ7IY/lilleb.
OZ7LZ/OZ9TM
OZ4PY/OZ1BX
OZ4VW
OZ6SM/OZ7YO
HB9ATU
15 OZ4TZ/OZ8YE
16 OZ1LD/XYL
17 OZ2YQ

Bemærk nogle har kun løbet een jagt osv., så sammenligning
kan ikke drages.
OZ SEPTEMBER 1974

199,7 p.
199,4 p.
177,0 p.
157,7 p.
157,4 p.
132,0 p.
118,0 p.
118,0 p.
115,0 p.
78,7 p.
78,4 p.
50,0 p.
50,0 p.
50,0 p.

586,40 p.
558,00 p.
546,00 p.
428,00 p.
407,00 p.
223,00 p.
118,00 p.
50,00 p.

I sidste nummer af »CQ-DL«, publicerer DL1XJ de kvalifika
tioner et medlem af »DARC« hovedbestyrelse må være i besid
delse af. Materialet er samlet over en periode på 20 år, og
minder til forveksling om vilkårene i vores hjemlige EDR! Måske
det kunne give een eller anden stof til eftertanke?
Det ideelle HB-medlem må være i besiddelse af:
en skibbrudens optimisme,
en missionærlignende selvopofrelse,
en nobelprisindehavers genialitet,
en ministers beredvillighed,
en diplomats taktfølelse,
en ærkebiskops værdighed,
en bogholders erfaring,
en kulis arbejdskraft,
en advokats spidsfindighed,
en skatteinspektørs ihærdighed,
en politikers elastiske samvittighed,
en olympiadedeltagers sundhed,
en filmstjernes charme
og være
SÅ TYKHUDET SOM EN ELEFANT.
73 de OZ5WK
»HB-medlem på tilbagetog«
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oz Tidsskrift tor amatørradio udgivet at 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.

AMATØRANNONCER
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: IC 22 transceiver med
iblandt 3 repeaterfrekvenser, 1.500,- kr.
OZ5DH, elf. (03) 28 06 54 efter kl. 19.

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

15

kanaler

bestykket,

Sælges: Hjemmebygget 80 m modtager (OZ juni 1968), ikke
trimmet, fint kabinet, materialepris ca, 400,- kr. Philips stere
obåndoptager 4407, 4 spor, 3 hastigheder, 2x4 watt og trick
muligheder, ny pris 1.785,- kr. Sanyo batteribåndoptager, 2
spor, 2 hastigheder, ny pris 300,- kr. Fleichmann el-tog med to
lokomotiver, værdi 400,- kr. Alt sælges for halv pris eller højeste
bud.
A. Winther, Naffet 31, 6100 Haderslev.

Sekretær:
OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.
Kasserer:
OZ4WR, John Hansen, Lavendelvænget 6,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.
Forretningsudvalget består af OZ4X, OZ4JA, OZ9JB
og Grethe.

Sælges: FT 100 B transceiver, alle amatørbånd, med 120 W
CW - AM - SSB, 12-220 V, fin stand, 2.100,- kr.
Rudy Jensen, Minervavej 15, 9310 Vodskov.

Teknisk udvalg: OZ9JB og OZ9WN.
Hjælpefond: OZ5GF, Leif Oisen, Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.
VHF udvalg: OZ4ET, E. Thomsen, Stendyssevej 17,
Gundsømagle, 4000 Roskilde. Tlf. (03) 38 87 64.
Foredrag: OZ4SO, Søren Boi Olsen, Sigynsvej 22,
3700 Rønne. Tlf. (03) 95 18 64, priv. (03) 95 13 24.
Handicapudvalg: OZ1TD, Trygve 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,

Sælges: Hy-Gain cubical quad 10-15 - 20 m, 700,- kr. Heathkit
HX 20 sender, dirverspolerne mangler, 500,- kr.
OZ8JN, tlf. (05) 66 14 28 efter kl. 17.
Sælges: Heathkit transceiver H W101 med power HP 23 A, har
kun været anvendt ganske kort tid, prisidé 2.900,- kr.
OZ3IX, J. Holth, Nørrebrogade 34, 7000 Fredericia.
Købes: Til Philips GM 5659 scope søges et brugt DG 7-5 til
rimelig pris.
HÆ Elmelund, Bredgade 37, 8.340 Malling.

9000 Ålborg. Tlf. (08) 18 03 50.
Funktionærer:
Grethe (bogholder) Grethe Sigersted,
Borgmestervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
EDR s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktør og ansvarshavende:
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14
5000 Odense. Tlf. (09) 11 31 09.
Stof til OZ skal være red. i hænde senest den 20. i
måneden.
Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof):
OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.
VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod 0,
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncer sendes til bogholderen, Grethe.
ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.
Materialet til annonqerne
senest den 20. i måneden.

skal

være

OZ3BH

i

hænde

Årskontingentet til EDR udgør 70,- kr. incl. tilsendelse
af »OZ«. Ved indmeldelse betales desuden et indskud
på 10,- kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Udebliver »OZ« klages skriftligt til det lokale posthus.
Giver klagen ikke resultat, reklameres til bogholderen,
som da starter en officiel undersøgelse af sagen.
Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.
Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58

Logbog, format A4med spiral, pr. stk................................. 5,50kr.
10 stk
45,00kr.
Contest
Log.format A4 medheftning, pr. stk
10,00kr.
10 stk............................................................................................ 80,00kr.
The Radio Amateurs World Map
(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i
Azim utalprojektion
pr. stk........................................................................................ 16.50kr.
10 stk.......................................................................................... 135,00kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra
Midteuropa, format 61 x61
cm........................................... 11,00kr.
10 stk
88.00kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rod bund,
sort emblem og m. hvid inskription. Format
15x30 cm pr. stk....................................................................... 10.00kr.
10 stk
80,00kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk....................................................................... 5.00kr.
10 stk............................................................................................ 40.00kr.
Vejen til sendetilladelsen,
4.udgave ................................... 27.50kr.
Vejen til sendetilladelsen,
5.udgave ................................... 39.10kr.
(Rabat til afd. ved samlet kob af 10 eller 25 stk.)
Emblemer .................................................................................... 10.00kr.
QSO-instruktionshefte.................................................................... 3,50kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) ..................................................... 4,50kr.
Diplombogen:
Nr. 1 ............................................................................................... 8,00kr.
Nr. 2.............................................................................................. 11,00kr.
Nr. 3............................................................................................ 10,00kr.
Ordner ............................................................................................ 9,00kr.
Register........................................................................................... 3,00kr.
EDR s bogholder står til rådighed for yderligere oplysninger.
Bestilling foretages ved forudbetaling pa girokonto 22 116. EDR
Box 79, 1003 Kbh. K.. og varerne bliver fremsendt portofrit.
Alle ovennævnte priser er incl. moms!

Afleveret til postvæsenet den 13. september 1974.
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