
Radioamatør - et devalueret begreb 
eller en degradering?

Nævner man ved samtale med folk, at man er 
radioamatør, mødes dette ofte af modparten med en 
trækken på skulderen. Ja, i enkelte tilfælde foler 
man, at denne oplysning ligesom betød en degrade
ring af ens person i vedkommendes bevidsthed.

Da amatørbegrebet i andre forbindelser normalt 
ikke har så kraftig en negativ effekt snarere tværti
mod, har dette givet stof til eftertanke.

Har begrebet radioamatør virkelig så dårlig en 
image blandt folk, og hvad kan årsagen være. Og 
sidst men ikke mindst, kan den forbedres.

Nu giver disse linier sig absolut ikke ud for at være 
en dybtgående videnskabelig opinionsundersøgelse. 
Materialet stammer kun fra egne iagttagelser, samt 
hvad andre amatører har refereret.

Baggrunden for indlægget er heller ikke en person
lig følen forringelse, idet man jo kan være ligeglad 
med. hvad folk mener om ens hobby og dermed ens 
person, når blot man selv føler tilfredsstillelse ved at 
beskæftige sig med den.

Men kan man nu alligevel være ligeglad. I vort 
tilfælde mener jeg nej. At være radioamatør og spe
cielt beskæftige sig med den del, der kræver brug af 
radiosenderen, er betinget af en goodwill og accept 
fra det offentliges side for at få de nødvendige frek
venser stillet til rådighed. Omvendt. Finder myndig
hederne efterhånden, at forudsætningerne for at stil
le frekvenser til rådighed er forsvundet - ja så er der 
arvtagere nok til vore smalle bånd. Derfor er det ikke 
lige meget, hvilken image begrebet radioamatør har.

Jamen, hvad er da udenforståendes indtryk af, 
hvad radioamatører er, og hvad de beskæftiger sig 
med? En af »definitionerne« jeg har mødt er, at det er

»en gruppe unge mennesker, fortrinsvis skoleelever 
og lærlinge i alderen 15-18 år, som skal have afreage
ret deres trang til at eksperimentere, og som har valgt 
at gøre det med lidt elektronikleg.« En anden - »Ra
dioamatører-det er alle dem med deres båndoptage
re og forstærkere«, eller den tredje »Radioamatører 
- uha, det er dem. der laver forstyrrelser på fjernsy
net og i radioen.« Og flere af samme art kunne føjes 
til.

Selvfølgelig er dette indtryk ikke lige udbredt, men 
mange vil sikkert nikke genkendende til et par af 
»definitionerne«.

Men hvad er så grunden til disse ikke særlig heldi
ge forestillinger om radioamatørerne?

En meget nærliggende må vel være manglende 
oplysning. Nu er ordet »radioamatør« desværre ble
vet mere eller mindre synonym med alle. der i deres 
fritid beskæftiger sig med eller har interesse for elek
tronik. og det er, hvad enten det drejer sig om sen
derteknik. LF-teknik eller konstruktion af lysshow. 
Her burde sættes ind med et oplysningsarbejde, som 
sætter tingene i relation.

En anden grund er måske selve ordet »amatør«. 
Personlig ville jeg ønske, at man kunne finde et andet 
ord. Hvis man interesserer sig for astronomi eller 
sejlsport, så siger man ikke, at man interesserer sig 
for amatørastronomi eller amatørsejlsport. Men hos 
os interesserer man sig for amatørradio. Det er lige
som det pointeres, at det er amatører og vel nok med 
nogen negativ effekt. Indenfor CB-arbejdet har man 
taget ordet kommunikationsradio op. Heller ikke 
dette synes jeg er tilfredsstillende, idet man ligesom 
fornemmer, at det eksperimenterende element i ar
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bejdet er udeladt. Her er et job for en kreativ til at 
finde en ny. virkelig rammende betegnelse.

Men vi radioamatører som sådan er vel heller ikke 
altid selv helt uden skyld i den almene opfattelse af 
os. Mange ikke amatører er trods alt i stand til at lytte 
på vore frekvenser, og da det ikke altid er lige høvisk 
tale der føres, kan de let få et forkert indtryk af 
amatørarbejdet.

Her bør vi vel alle tænke på, at den tilladelse, vi 
har fået til at benytte senderen, ikke er et krav der 
kan stilles overfor det offentlige, men en goodwill fra 
myndighedernes side.

Skal vi sikre vor fremtid. er vor image en ting, som 
man ikke skal lade hånt om. Selvfølgelig er den ikke 
altafgørende, men sammen med de øvrige ting, kan 
den være medvirkende faktorfor, hvordan hele ama
tørbevægelsens fremtidige udvikling vil forme sig.

Men hvordan skal vi gribe sagen an for at få hævet 
vor image? Som antydet er det nødvendigt at arbejde 
på flere fronter. Med hensyn til vor egen væremåde 
på båndene - og også udenfor disse, når vi legitime
rer os som radioamatører - må det vel være således, 
at man opfatter sig selv som en repræsentant for en 
»privilegeret« hobby og arbejder og handler i samme 
ånd.

Med hensyn til den anden side - at få sat tingene i 
perspektiv overfor omverdenen-da har EDR en stor 
opgave at tage op. Et organiseret PR-arbejde overfor 
presse, radio m.v. for herigennem at få udbredt et 
tilfredsstillende kendskab til radioamatørbevægel

sen som sådan, arbejdets art. forskellige niveauer 
m.m., må være vejen frem.

Gennem en sådan indsats skulle det kunne lykkes 
lidt efter lidt at få begreberne klaret, og pressen, - 
som jeg også mener, bærer en del af skylden - til 
bedre at veje sine ord, før de kommer på tryk. såle
des at man kan undgå en overskrift, som jeg så for 
nogle år siden: »Radioamatører bryder ind på pro
gram X's frekvens og laver underholdningsudsen
delse.«

Jeg skriver med vilje lidt efter lidt. idet man selv
følgelig ikke kan forvente omgående virkning. 
PR-arbejdet skal faktisk være af permanent karakter 
indenfor EDR's daglige arbejdesregi. således at til
strækkelig hyppige påvirkninger kan finde sted. 
Desuden må PR-stoffet være velgennemtænkt og 
arbejdet velorganiseret, således at det ikke virker 
amatøragtigt. I modsat fald vil kræfterne være 
spildt.

Jeg håber ikke at ovenstående indlæg bliver opfat
tet som »en sur mands opstød«. Sådan er det absolut 
ikke tænkt.

Tanken har været at gøre opmærksom på nogle 
forhold og indstillinger, som jeg har konstateret, og 
som kan, hvis man ikke er klar over problemet, og 
det får lov til at udvikle sig, få en uheldig indflydelse 
på radioamatørarbejdet. Og dette vil være synd. Ra
dioamatørhobbyen er så alsidig og givende, at den 
nødig skal bringes i miskredit blandt udenforstående 
og dens position og fremtid derved skades.

OZ3BH

Synkroniseret start på 5LP nøglen
Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge

En nem lille forbedring - med stor virkning - til 
OZ5LP’s el-bug fra OZ juli 12, side 253.

Mange har måske sandet, at 5LP-nøglen er lidt 
svær at vænne sig til, men har måske (ligesom jeg 
selv), tillagt dette nøglens hukommelse.

En væsentlig årsag til vanskelighederne viste sig 
dog at være, at pulsgeneratoren (Q1 og Q2) er fritlø
bende. Dette bevirker, at tegnene først påbegyndes, 
første gang pulsgeneratoren skifter, efter at nøglen er 
aktiveret.

Ved at indføre en transistor, som vist på diagram
met, kan man sørge for, at pulsgeneratoren først 
starter i samme øjeblik, nøglen aktiveres.

Virkemåde
Så længe der »står« noget i hukommelsen, vil der 

være »lavt« output fra »prik key«-gaten. Dette vil 
køre vores ekstra transistor cut-off. og pulsgenerato
ren vil køre, som om intet var hændt.

Når hukommelsen er »tømt«, får vi højt output fra

»prik key« gaten, og vor ekstra transistor vil køre i 
mætning, hvorved pulsgeneratoren blokeres.

De 10 nF er blot en HF afkobling. - viste sig at 
være nødvendig.

Konklusion
Selv efter et års daglig brug (af min svoger, som er 

prof.), var denne lille modifikation en stor lettelse i 
håndteringen af nøglen. - Nu er det nemlig »een 
selv« der bestemmer, hvornår et tegn skal påbegyn
des, og ikke som før-den frit løbende pulsgenerator.

prik key
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200 MHz frekvenstæller
Af OZ5LY, Bent Heilemann, Koktvedvej 93, 9900 Frederikshavn.

Tæller færdig, i kabinet, stående ovenpå Phillips multimeter. De 
to venstre cifre er 0 og derfor slukket.

Det er jo vældig populært at bygge frekvenstællere, 
og her er lidt om hvordan jeg har løst opgaven.

De krav, jeg stillede, inden jeg begyndte, var: 
Frekvens: Op til 200 MHz.
Følsomhed: Min. 100 mV ved 100 MHz.
Opløsning: 1110 Hz - 100 Hz.
Display: Min. 6 Cifre, men mulighed for udvidelse 

til 8 Cifre.
Strømforsyning: 220 V AC og 12-16 V DC, til mo

bilt brug. Indbygget eller separat (og den blev 
separat).

Nøjagtighed: Rimelig, men uden krystalovn. Det 
er nok mere praktisk senere at lave en Kalund- 
borg-modtager.

Opbygning: Lille, så få IC’er som muligt, og kun ét 
print.

1. Frekvensområde:
COS-MOS kredse blev overvejet, men forkastet, 

da de ikke går højere end til ca. 25 MHz. Der er 
ganske vist nogle hurtigere på vej, men det varer 
sikkert et halvt år, mindst, inden de kan købes for 
en rimelig pris, og så er valget let, der er ikke me
get andet end TTL-logik i 74-serien tilbage.

Det blev en 74196 som første 10-deler i grund
tælleren, den klarer mindst 50 MHz og i de fleste 
tilfælde 70 MHz, og til at styre den en Schottky 
Nand-gate, 74S00.

Men der var jo et stykke vej til 200 MHz, så 6PN 
saksede lidt i en Motorola Application Note, og så 
kom indgangstrinet til at se ud, som på diagram nr.
1. en højimpedanset indgang, med TIS 88, beskyt
tet med Schottky-dioder. Dem har jeg ikke kunnet 
rende op endnu, men et par almindelige klarer det 
tilsyneladende, jeg har i hvert fald fyret 2 W på 145 
MHz ret ind i den, og der er ikke sket noget.

Fra TIS 88 køres direkte over i en god, gammel 
VHF-forstærkertransistor BF155, og fra dennes 
emitter gennem 22 μF ind i en Motorola 10216 L, 
det er en tre-trins forstærker og Schmitt-trigger i 
ECL-logik. Fra dennes udgange er der to mulig
heder. Direkte over i en Micro T-transistor BF479 
og derfra gatet igennem til Main Gate og 74196, 
det giver en max. frekvens på 57 MHz. Det er 
transistoren, der er det svage punkt, den kan ikke 
skifte højere, selv om den har en grænsefrekvens 
på 1400 MHz, men det er jo heller ikke nødvendigt, 
for skal man højere i frekvens, skifter man bare til 
200 MHz-stillingen, så tages signalet fra den anden 
BF479, der styres af en 4-deler 10231 (ECL-logik) 
og så kører det hele nydeligt op til i hvert fald 200 
MHz. Databladene for 10216 og 10231, siger min. 
225 MHz, men jeg har ikke haft mulighed for at 
komme højere end 200.

For at undgå at gange med 4 i 200 MHz-stillin
gen, har jeg ladet samme omskifter indskyde en 4-
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deler i clock’en, således at gatetiden bliver forlæn
get 4 gange, så viser tælleren stadig rigtigt.

Grunden til, at jeg har valgt kombinationen 10216/ 
10231 i stedet for det tidligere anvendte princip med 
en 95H90 som 10-deler, er, at prisen for de to til 
sammen er under det halve af, hvad en 95H90 
koster, og de går lige højt op i frekvens. Samtidig 
undgår man at flytte kommaet, og på denne måde 
får man stadig korrekt visning og samme opløsning.

Oscillator
Oscillatoren er en ganske normal kobling med 

BC 109 og en trimmer i serie med krystallet til 
grovjustering. Parallelt over denne en trimmer i 
serie med en fast kondensator på 5.6 pF til finju
stering. Krystallet, jeg har benyttet, er et ret fint 
målekrystal, som jeg havde liggende i skuffen, men 
printet er lavet, så det umiddelbart passer til ind- 
lodning af et HC-6/U-krystal, og ITT kunne for en 
måned siden (februar) levere 10 MHz-krystaller 
med fine specifikationer for 50-60 kr.

Time-base ose.

Fra oscillatorens emitter tages signalet gennem 
1600 pF til basis på næste BC 109, der kører som 
kollektorfølger/switch og tilpasser signalet til ind
gangen på TTL-kredsene.

Frekvensdeleren time-base m.m.
I stedet for at benytte 7490 har jeg brugt 74490. 

Det er een brik med 2 stk. 7490 indeni, og de ko
ster mindre end det dobbelte og fylder kun det hal
ve. Efter at signalet er delt ned til 10 kHz, kan det 
enten gates igennem til videre 10-deling på normal 
vis, eller ved hjælp af 50/200 MHz-omskifteren fø
res gennem en 4-deler og så videre til 10-deling.

10 - 1 - 1/10 - 1/100 sek. føres til time-base om
skifteren, og derfra til Main-Gate Flip - Flop IC 8, 
der styrer main gate. På udgangen af IC 8 er til
koblet en lysdiode, så kan man se. at systemet kø
rer. Der er lys i den i den tid, der tælles ind.

IC 8 holder kontroloscillatoren (IC 7) blokeret i 
gate-tiden.

Kontroloscillatoren styres af 1 ms-impulser fra 
clock’en og forsyner tælleren med reset- og strobe- 
impulser af 1 ms varighed, men de skal begge in
verteres for at passe til tællebrikkerne, dette sker i 
IC 10.

I serie med strobe-udgangen fra IC 10 sidder en 
drosselspole (ca. 1 mH, ikke kritisk), den fjerner 
en impulsrest, der fremkommer samtidig med re
setimpulsen, og som i værste tilfælde kan strobe 
displayet.

For at der ikke skal gå for lang tid mellem ind
tællingerne, er reset-impulsen ført ned til clock’en, 
og de tre sidste dekader bliver stillet til 9, og fjerde 
sidste dekade bliver resat til 0, så varer det max. 9 
ms fra kontroloscillatoren har åbnet, og til indtæl
lingen begynder.

Indgangstrin 

med : 4 deler
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Indgangstrin ECL-forstærker og ECL 4-deler. Bemærk kølelege
merne på ECL'erne.
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Kontrolosc. og frekvensdeler

Mellem de to halvdele af IC 7 er indskudt en BC 
209 og en darlington MPS-A13, så er der mulighed 
for, ved hjælp af potentiometeret, at bestemme, 
hvor lange pauser der skal være mellem tælle
perioderne (Display-time).

Display
Nixie-rør var i tankerne, men jeg kunne ikke 

lide de ca. 180 volt til dem. Så var flydende krystal 
lige ved at komme ind i billedet, men inden da fik 
jeg hjælp fra Texas Instruments, et syvsegment 
diode-display med en særdeles rimelig størrelse, og 
så havde det indbygget decoder- latch - og dekade
tæller til i hvert fald 12 MHz, og der var en udgave 
uden tæller. Så var display-problemet løst, men 
jeg skal gerne indrømme, at jeg i første omgang 
vred mig lidt over prisen, ca. 85 kr. pr. stk., men et 
lille regnestykke med hvad der ellers skulle bruges 
af TTL-kredse for at opnå det samme, viste, at det 
faktisk gik lige o-p op og så var der jo plads at 
spare.

Cifrene er anbragt i en monteringsramme, der er 
født til samme formål, og denne fås i 1 - 2 - 4 - 6 
eller 8 cifret udgave, så kan man jo selv vælge; jeg 
startede med et 8-cifret monteringssæt med 6 cifre 
isat, men nu er det blevet fyldt op, så jeg direkte 
kan udlæse 145 MHz med 10 Hz opløsning. Vil jeg 
skippe 1-tallet, får jeg sidste ciffer med også.

Højre ciffer er uden indbygget tæller og styres

binært af 74196, resten er med indbygget tæller, og 
de er forbundet således, at cifre, der er 0, og står 
til venstre for første betydende ciffer, automatisk 
slukkes.

Displayet har desuden komma, der er ført til time
base omskifteren og deler cifrene i sektioner af 3, 
altså Hz - kHz - MHz. Det skal bemærkes, at kom
maet på denne type står til venstre for cifret. De 
fås også med komma til højre, men Texas Instru
ment oplyser, at det almindelige er komma til ven
stre. En yderligere fordel ved dette Display og 
også ved dekadetælleren 74490, er, at reset- og 
strobe-indgangene er forsynet med en inverter. 
Dette betyder, at selv om der er 4 Flip-Flop’s og 
8 Gates, der skal fødes, så er een gate i en 7400, i 
stand til at klare opgaven.

Monteringssættet er særdeles let at anbringe i 
kabinettet, det kræver kun een rektangulær udskæ
ring, der dækkes af en medfølgende ramme med 
rødt, polariseret glas.

Monteringssættet er beregnet for wire-wrap, og 
det er betydelig lettere end at fremstille et dobbelt
sidet print til formålet, og så sidder cifrene som de 
skal, desuden kunne jeg ikke få mig selv til at lodde 
på cifrene.

Strømforsyning
12 volt transformer, brokobling med 3 A dioder, 

ladekondensator 3000 μF, en L 129 til at styre en
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Krystaloscillator, lodde punkterne ved »X« er beregnet til HC-6 U 
krystal.

Hele printet monteret,  højre hjørne ved »14« er ændret på prit- 
tegningen, det var beregnet til strømforsyning.
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2N3055, og derefter inde i tælleren en bufferkon
densator på 5000 μF/6 volt.

12 V fra kollektoren på 3055 gennem en diode til 
220 μF/25 V som forsyning til indgangstrinnet.

L 129 er hævet fra minus ved hjælp af et potentio
meter på 100 ohm for indregulering af den lave DC 
til korrekt 5 V, denne spænding skal ligge mellem 
4,75 og 5,25 V. Tilslutning til 12-16 V DC gen
nem 2 A sikring, regulatoren klarer resten. Det 
skal bemærkes, at en 8-cifret tæller bruger ca. 1,6 
A, hvorfor 2N3055 skal køles en del, det er bl.a. 
grunden til, at strømforsyningen ikke er indbygget 
i tælleren (der var lavet plads til formålet i højre 
bageste hjørne af printet). ECL-logikken tåler ikke 
så godt varme, hvorfor de også er forsynet med 
små kølelegemer. Grænsefrekvensen falder, når de 
bliver for varme.

Målte spændinger er vist i tabellen.

Følsomhed
1 kHz til 120 MHz, bedre end 100 mV. 
ved 100 kHz: 30 mV.

Over 120 MHz og under 1 kHz falder følsomheden, 
og den er ikke glad for at tælle under 100 Hz.

Problemer
Da indgangstrinnet ikke er afskærmet, vil tælleren 

ikke med åben indgang vise 0, men kortsluttes 
indgangen på printet til stel, viser den nydeligt 0.

Det er jo en højimpedanset indgang, og derfor ret 
støjfølsom, men såsnart der er signal på, er alt i 
orden.

Opbygning
Eet dobbeltsidet glasfiberprint, med 13 stk. IC’er 

og 8 transistorer. Tælleren er først opbygget i løs
dele på små print, oscillator - clock - kontrol
oscillator osv. og når disse virkede tilfredsstillende.

Et kig ind i den færdige tæller bagfra, bemærk monteringssættet 
for display. De tre modstande for kommaerne er monteret herpå.
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Print, komponentside

er de efterhånden blevet overført til hovedprintet. 
Da dette var færdigætset, blev det monteret, og 
bortset fra een brudt printbane, var der overhove
det ingen problemer.

Alle ikke benævnte modstande er 1/8 W. 
Printfremstilling

Printet er fremstillet med Alfac overførings
streger, -buer osv., der er gået godt en måned fra 
den første streg blev lavet på printet, og til det var 
færdigt, og imellemtiden er der boret og sat fedtede 
fingre på printet, men det blev alligevel et brugbart 
resultat, så systemet kan varmt anbefales, men det 
er nødvendigt at bore først, når det skal være 
dobbeltsidet.

Skulle der vise sig interesserede nok, vil jeg gerne 
lade fremstille print, og uden at vide det, vil jeg 
mene, at prisen kommer til at ligge i underkanten 
af 50 kr.

Husk at lodde på begge sider af printet, en del 
IC-ben benyttes som gennemføringer.

Med hensyn til nøjagtigheden, afhænger den jo af 
det valgte krystal, men det skulle sagtens være 
muligt at holde en stabilitet på ca. ± 1 Hz ved 10 
MHz, og det giver en målenøjagtighed på ± 15 Hz 
ved 150 MHz, og større nøjagtighed har jeg i hvert 
fald ikke brug for.
Udvidelse

Når jeg engang får råd til det, vil jeg gerne ud
vide med en prescaler til 500 MHz, men inden da 
bliver det nok en tæller med COS-MOS-kredse.

Skulle der være oplysninger, jeg har glemt, eller 
ting jeg ikke har uddybet nok, så skriv, alle fore
spørgsler med frankeret svarkuvert vil blive besva
ret. Monteringen skulle fremgå med tilstrækkelig 
tydelighed af div. foto.

Til slut en tak til Texas Instruments for velvillig

412 OZ NOVEMBER 1975



Print, bagside

hjælp med fremskaffelse af nødvendige data, kom
ponenter m.v.

LO-DC = 5,0 V 
Hi-DC = 11,8 V

Gate-tid - 10 sek.
Display-time - ½

Frekvensomsk. 50 MHz

gate on/gate off

Målt med Phillips Digital PM 2424, probe 33 Kfl

Tilføjelse
Det har vist sig, at der er en del ripple på 12 V 

DC-spændingen til indgangstrinet grundet dioden, 
der er en rest fra den første strømforsyning.

Udskift dioden med en modstand, 100 ohm, 
1/4 W, og forøg den efterfølgende kondensator fra 
220 mF, til 1000 mF, så er det problem borte. *
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Prisbillig, stabiliseret strømforsyning
Af OZ6WD, Johny Jørgensen, Klematisvej 6, Mejdal, 7500 Holstebro

Hvor ofte står man ikke i den situation at skulle 
bruge en stabiliseret spænding på 12 V. og diverse 
sindrige konstruktioner passerer revy for det indre 
blik - integrerede opstillinger med elektronisk sik
ring, elektronisk strømbegrænser og andre elektro
niske narrestreger, konstruktioner, der ikke lige kan 
røres sammen på ½ time, hvorfor man overvejer at 
hente bilens stabiliserede 12 volt o.s.v.?

Derfor denne konstruktion. De stillede krav var 
bl.a., at stumperne skulle være indenforrækkevidde 
i rodekassen, hurtig service mulig i tilfælde af bre
ak-down, og en rimelig, stiv spænding ud af opstillin
gen ved et passende forbrug.

Diagrammet skulle tale for sig selv. Transforme
ren leverer ca. 14 V til en brokobling, der bor dimen
sioneres rigelig, så den er over sine ting. Skitsen 
anviser 4 stk. 1N5402, der er så kraftige, at opstillin
gen også kan anvendes som ladeapparat for mobilen, 
hvis der sørges for god køling, hvilket vil sige, at 
dioderne »pakkes« i varmeledende compound mod 
en passende køleplade. Skal opstillingen anvendes 
som lader, benyttes kun komponenterne til venstre 
for ladeblokken C3.

Cl og C2 sidder som såkaldte modulationsblokke 
og bør ikke udelades af hensyn til. at der endnu 
findes mennesker, der lytter på AM. hi! Fra brokob

lingen suser vi. efter passende filtrering, hen til en 
serieregulator, der hedder 2N3055 eller tilsvarende. 
Også denne koles forsvarligt med compound og kø
leplade efter opgave.

R1 og Z1 vælges efter den foreliggende opgave. 
Jeg skulle bruge 12 V/1A og har R1 39 ohm/5 W, og 
Z1 består af 6 stk. små 12-volts zenere. der ligeledes 
er nedfældet i compound direkte mod chassis (alu
minium). Der er ingen grund til betænkeligheder ved 
parallelkobling af dioderne, spredningerne er nor
malt uvæsentlige, men er man den lykkelige, velha
vende ejer af en kraftzener, bør denne selvfølgelig 
foretrækkes. Hvor Cl og C2 afhjælper brum i nabo
ens AM-radio, modvirker C5 evt. sus i din egen 
radio. Sus kan forekomme i en sådan opstilling, så 
det kan ikke betale sig at spare her.

Det hele har jeg puttet i en lille aluminiumskasse, 
og opstillingen har fungeret tilfredsstillende nu i over 
ét år, og til mange, forskellige formål.

Hvis spændingen vakler under forbrug, er R1 for 
stor, eller den leverede, ustabiliserede DC for lille. 
Hvis Z1 varmer voldsomt, gøres R1 større, evt. kan 
flere zenerdioder monteres parallelt over den bestå
ende. F1 og F2 vælges således, at de kan klare start
strommen uden at brænde af.

1/2 A

Note! Diodebroen er tegnet forkert. Alle dioder skal pege fra stel mod C3.

Spørgsmål sendes til OZ’s tekniske redaktion (se 
adressen bag i OZ) med opgivelse af EDR-medlems- 
nummer og evt. kaldesignal. Spørgernes anonymitet 
respekteres, og navn og adresse når således ikke læn
gere end til Teknisk Redaktion.

Geigertælleren igen
Adskillige læsere af OZ’s tekniske brevkasse har 

reageret på spørgsmålet vedrørende Geiger-Miiller- 
tælleren. Svarene er sendt videre til spørgeren, og I 
skal have mange tak allesammen for henvendelsen.

De ønskede oplysninger kan findes i bogen »Elek
tronik i Undervisningen« af Knud Nørgård (Gylden
dal). den kan lånes på biblioteket. Men GM-tællere 
er forældede, man bruger nu til dags scintillations- 
ttellere.

De skoleelever, der er interesseret i sagen, vil ved 
henvendelse til Atomenergikommissionen, Risø, 
kunne få mulighed for at komme på praktik der.

aq
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Digital skala på modtageren
Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge

I det følgende beskrives et system, der kan bruges 
som mellemled mellem en almindelig HF-modtager 
og en almindelig frekvenstæller.

Med faldende priser bliver det. i dag, mere og mere 
almindeligt med frekvenstællere blandt amatører.

Efter at også jeg havde bygget et sådant vidunder, 
meldte tanken sig, om ikke den på en eller anden 
måde kunne anvendes til digital skala på HF-modta- 
geren.

GENERELT
Som det fremgår af fig. 1, ligger modtagerens oscil

lator mellemfrekvensen højere end antennefrekven
sen.

Fig. I. De første blokke i en almindelig supermodtager.

Tilslutter vi derfor en tæller direkte til oscillato
ren, vil tælleren vise mellemfrekvensen for meget.

Der er principielt 2 måder at ændre dette forhold 
på:
1. Man kan blande sig frem til antennefrekvensen

(evt. v.h.a. BFO'en).
2. Man kan trække mellemfrekvensen fra, før man

begynder at tælle.

Den første mulighed giver 2 alvorlige ulemper, 
nemlig: En blander giver ikke kun det ud, vi har brug 
for, altså er man nødt til at sørge for en ud vælgel se på 
udgangen af blanderen (båndpas filtre). - Et signal på 
antennefrekvensen af en følsom modtager skal pak
kes pokkers godt ind. hvis man vil undgå at modtage
ren opdager, at det er der.

Af de nævnte årsager valgte jeg den anden mulig
hed, - at trække fra.

Da jeg ikke ønskede at gøre nogle indgreb i tælle
ren, skulle der »trækkes fra«, før signalet nåede tæl
leren.

SYSTEMET
Princippet for systemet er skitseret i Fig. 2, og 

virker som følger: - Oscillatorsignalet, som er på 
antennefrekvensen + 1650 kHz, bliver buffet i en

(f ig 6) (f ig i)

Fig. 2. Skitse over princippet for den valgte konvertering fra osc.- 
til antennefrekvens.

sourcefolger for at undgå tilbagevirkning, hvorefter 
signalet føres til »trække fra«-enheden.

Denne enhed sørger for. at de første 16500 sving
ninger ikke kommer ind til tælleren, når denne åbner. 
- Tælleren stilles så i 100 Hz stillingen (10 ms gate), 
så det er 16500 (gange 100 Hz) = 1650 kHz, der 
trækkes fra.

Da det selvfølgelig langtfra er alle modtagere, der 
har 1650 kHz som første (eller eneste) mellemfrek
vens, skal jeg senere komme ind på. hvordan man 
ændrer på dette tal.

SELVE ENHEDEN
Selve »trække fra«-enheden er skitseret i fig. 3, 

mens tidsforløbet i en enkelt tælleperiode er skitseret 
i fig. 3a.

Ideen er, at først når tællergaten (A) åbner (TI), 
åbnes for gate A4, og vi får signal ind på deleren (B). 
Når deleren har fået tilført 16500 svingninger, giver 
den et output (C) til flip-floppens (FF) clock indgang.

Fig. 3. Selve »trække fra«-enden. A4 er en kvart 7400, D-gate 
74S00. FF er en halv 74H73.
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Fig. 3a. Tidssammenhængen i »trække fra«-enden.

Dette bevirker, at FF skifter (D), og vi får højt niveau 
på gate Dl’s indgang, denne åbner, og slipper resten 
af signalet (E) (signalet -r 16500 svingninger) ind til 
tælleren.

Når Q på FF går højt, resetter dette selve deleren. 
som holdes resat indtil T3, hvor tællergaten (A) går 
tilbage til lavt niveau og derved clearer FF, så denne 
giver lavt output på Q.

Herved lukkes gate D1 igen. samtidig med at dele
ren bliver fri for sin reset og derved bliver klar til 
næste omgang.

Om fig. 3a bør nok lige tilføjes, at tidspunktet T2 
altid kommer ligeså lang tid efter T1, som 16500 
svingninger af inputfrekvensen tager. Derfor vil T2 
ændre sig med inputfrekvensen.

+5V

Fig. 4. Forforstærker + Schmitt-trigger (SMT). Kredsløbet er en 
beskåret udgave af en tællerforstærker, mens gate A2 og gate A3 
tilsammen danner schmitt-triggeren. A er en 7400. Spændings
forsyning: + 5 V til ben 14, stel til ben 7.

DELEREN
(Se fig. 5). Hver 7490 er koblet som alm. BCD 

10-deler. Lad os, for at lette forståelsen, sammenlig
ne disse delere med cifrene på en km-tæller i en bil. - 
Vi beder chaufføren om at køre 1650,0 km. derefter

input fra gate A4(fig 3)

Fig. 5. Selve 16500-deleren. Egentlig overskrider jeg FF’ens fan- 
out med 1 på resetlinen, idet fan-out = 11 (10 på deleren + I på 
gate D1). Det vil derfor være sundere at sætte ben 2 fra hver sin 
7490 gennem I kohm til + 5 V. Dette ændrer ikke på delerens 
funktion, men hver gang det gøres, belaster man med I mindre.

standse op, nulstille km tælleren og vente til han igen 
får besked på at kore (1650,0 km).

For at lette chaufføren i sit arbejde, kan vi fortælle 
ham, at han kun behøverat kikke på cifrene 1, 6 og 5. 
for de to sidste skifter jo til 00 fra 99, når de flytter 
resten fra 164(99) til 165(00).

Da km tælleren aldrig kommer op over 1650,0 km, 
er det egentlig ligegyldigt, om det sidste ciffer kan 
vise andet end 0 og 1. Derfor kan vi tillade os at spare 
lidt på dette ciffer.

Hvis vi så lader vores 7490'ere (og den halve 
74H73) være føromtalte km-tæller, og vores 7430 
den, der kikker efter, hvornår cifrene står på 1, 6 og 
5, er der vist kun tilbage at forklare, at gaten D2 laver 
en reset (»1«) om til en clear (»0«), som vores FF 
skal have.
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Andre deleforhold er i det store hele kun et spørg
smål om, hvad man beder 7430-gaten om at kikke 
efter.

Her skal man blot huske, at BCD står for binary 
eoded decimal. Det betyder bare, at man tæller de
cimalt, men inden for hvert ciffer udlæser binært 
(A= 1, B=2, C=4, D=8).

Hvis der skal være nuller midt i tallet (eks. 9001,5), 
efterlades disse cifre blot uden nogle forbindelser til 
A, B, C eller D, ligesom de to første cifre i 1650.0 
kHz. (Se afsnittet med km-tælleren). - Det virker 
udmærket, jeg har prøvet.

Eventuelt tiloversblevne indgange på 7430 forbin
des sammen og lægges til + 5 V gennem 1 kohm.

kelte gates, og ikke mindst på 74H73’eren, så lange (i 
forhold til inputfrekvensens svingningstid), at denne 
godt kan nå op til 7 svingninger, før hele herligheden 
har nået det. den skal.

De 700 Hz er målt med en 74H73 FF og en 74S00 
som D-gatene. - Jeg regner med, at fejlen falder til 
under 300 Hz, når jeg får den 74H30, jeg har i bestil
ling.

Jeg opfatter ikke fejlvisningen som en alvorlig sag, 
men ønskes en større nøjagtighed er der 2 mulighe
der: Den første er blot at tune BFO'en til nulstød på 
et 100 kHz kalibreringspunkt, mens tælleren viser 
den rigtige frekvens. - Den anden - og letteste - er 
blot at registrere fejlen, mens man kalibrerer, og 
huske at ens skala i dette område viser eksempelvis 
400 Hz for lidt.

Fig. 6. FET-bufferen. Placeres så tæt på modtagerens ose. som 
muligt. VDD skal blot være omkring + 6 til + 12 V, jeg selv har 
brugt spændingen fra katoden af udgangsrøret. Transistoren, jeg 
har anvendt, er en 2N4302, men enhver anden HF-FET skulle 
gøre sig lige så godt.

MEKANISK OPBYGNING
Hele molevitten (minus sourcefølger, som sidder 

ved modtagerens ose.) er samlet på et eksperiment
print med 5 V og 0 V ført ind mellem IC’erne, mens 
resten af forbindelserne er lavet med små tynde led
ninger (Veroboard er også udmærket).

Enheden er placeret i et dertil indrettet højttaler
kabinet, da jeg er bange forat have alle disse mærke
lige spændinger rendende rundt i modtageren. - 
Frygten er begrundet, for da opstillingen var samlet 
som eksperiment, lavede den TVI. (Indtil alle signal
ledninger blev lavet om til coax med korte tillednin
ger).

Niveaupotentiometeret er ikke kritisk, men skal 
enheden - som her - virke på alle frekvenser mellem 
535 kHz og 34 MHz, er det nødvendigt at kunne 
efterjustere det fra forpladen.

NØJAGTIGHED m.m.
I første omgang afhænger nøjagtigheden af, hvor 

nøjagtigt modtagerens mellemfrekvens ligger.
Skal man dække et meget stort frekvensområde, 

kommer der dog et andet aspekt ind i sagen. Går vi 
nemlig opad i frekvens, bliver skiftetiderne i de en

FREKVENSOMRADE
Med almindelige TTL-kredse (7473 og 7400) vir

kede enheden op til ca. 15 MHz (ant. frq.), samtidig 
var der selvfølgelig en større fejlvisning p.g.a. disse 
kredses lange skiftetider (dog stadig under I kHz).

Da jeg havde fået en 74H73 i som FF og en 74S00 
som D-gate, var der ingen problemer med at få enhe
den til at virke op til de 34 MHz (ant. frq.), hvor min 
modtager stopper.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Det kan måske virke lidt mærkværdigt, at jeg an

vender 100 Hz som største opløsning, men denne 
opløsning er rigeligt til at indstille på et SSB signal, 
med en kendt frekvens, så nøjagtigt at det læses uden 
besvær.

En anden årsag er, at tælleren skal kunne følge 
med, når man drejer hen over skalaen. Bruges 1 Hz 
opløsning, vil der jo gå mindst 1 sek., før tælleren 
viser den frekvens, man har indstillet på.

Det beskrevne system er særlig velegnet til kom
munikations- og amatørbåndsmodtagere af ældre da
to, med dårlig skala.

Ønsker man at have tællerudlæsning på en moder
ne modtager/transceiver af den type, der kører med 
fast frekvensområde og skala på VFO’en, kan man 
nøjes med at tælle VFO’en uden andre dikkedarer. 
Da vil båndomskifteren vise, hvor VFO-skalaen skal 
begynde, og man kan så bare regne med de sidste 
cifre på tælleren. Dette sidste er meget nøje beskre
vet af WA2IKL i 73 magazine aug. 1971, side 56.
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dårligste eksemplarer, hvad modtagerfølsomhed 
angår. Se tekst.

4. Båndbredde:
2,7 kHz ved 6 dB, 4,3 kHz ved 60dB. Shape factor 
1,6. Se fig. 2.

5. Spuriousdæmpninger:
Se tabel 1 for extern- og tabel 2 for intem-spurio- 
us.

6. Intermodulationsdæmpning:
78 dB (3. ordens 1M, nærmere i tekst).

7. AGC-karakteristik:
Kurven »knækker« ved ca. 10 jtxV, og herfra til 3 
V (en ændring på ca. 109,5 dB) er outputændrin
gen kun 5,5 dB.

8. Frekvensstabilitet:
ATLAS opgiver: Mindre end 1 kHz drift den 
første halve time (2 kHzpå lOm). Herefter mindre 
end 300 Hz/time.
Dette kniber dog på 15 m, se tekst.

9. Specielle data:
Indbygget højttaler, 100 kHz kalibrator samt elek
trisk skalakorrektion (DI AL SET).

Data på senderen
1. Modulationsmåder:

Normalt og omvendt sidebånd samt CW med 
automatisk offset, men uden medhør.
RTTY og SSTV anbefales med input reduceret til 
omkring 90 W. Dog større effekt, hvis forceret 
luftkøling af PA-transistorerne anvendes.

2. Input/output:
Bånd DC input P/load
80 m: 208 W 100 W
40 m: 178 W 87 W
20 m: 208 W 100 W
15 m: 197 W 91 W
10 m: 161 W 54 W
P/load er max. i CW, samt PEP outpui i SSB.

Transceiveren, der er fabrikeret af ATLAS Radio 
Inc., Californien, USA, blev stillet til rådighed af 
forhandleren: OZ5GF, OP Electronic, Bogfinkevej 
7, 4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

Omtrentlige priser er: ATLAS 210: 5185,- kr., 
AC-Konsol AR 230 (220 V - spændingsforsyning + 
ekstra højttaler, til »plug in« - montering af trans
ceiveren. se fig. 1): godt 1000,- kr., mobil konsol 
til »plug in«-montering: ca. 400,- kr. Herudover 
påregner OZ5GF at lave en spændingsforsyning, 
som skulle kunne sælges for omkring 700,- kr.

Grunden til de omtrentlige priser er, at alle dele, i 
skrivende stund, endnu ikke var hjemkommet, samt 
at priserne er direkte afhængige af dollarkursen.

Disse dele, samt ekstrakredsløb som noise blanker 
og VOX kredsløb, vil normalt være lagervare.

Data på modtageren
1. frekvensområder:

3,5-3,85 MHz, 7,0-7,35 MHz, 14,0-14,35 MHz, 
21,1-21,45 MHz samt 28,4-29,1 MHz.
Ved hjælp af kun én enkelt justering, kan de enkel
te bånds frekvensområde flyttes til et hvilket som 
helst 350 kHz(700 kHz for 10 m)-område indenfor 
amatørbåndene.
Desuden mulighed for tilslutning af udvendig 
VFO. - Herudover er en ATLAS 210X, med 500 
kHz-bånd (1 MHz på 10 m), på vej, og vil kunne 
leveres for en merpris af ca. 600.- kr.

2. Modulationsmåder:
Normalt eller omvendt sidebånd samt CW.

3. Følsomhed:
Nødvendige klemspændinger (½ EMK) for 10 dB 
S+N/N måltes til: 80 m: 0,4 μV, 40 m: 0,6 μV, 
20 m: 1,1 μV, 15 m: 1,4 μV og 10 m: 1,4 μV. 
Den testede modtager var øjensynlig blandt de

Test af ATLAS 210 HF-transceiver
Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge
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Fig. I. ATLAS 210 skubbet ind i AC-konsollen. Herved tilsluttes 
automatisk antenne, mikrofon og ekstrahøjttaler samt forsynings
spænding.

I den dobbelte bund under transceiveren er der plads til bl.a. 
VOX og semi-BK til CW.

3. Spuriousdæmpning:
Sidebåndsdæmpning: 65 dB. Bærebølgedæmp
ning: ca. 45 dB. Andre spurious er behandlet i 
teksten.

4. Udgangsimpedans:
50 ohm. indbygget beskyttelseskredslob mod for 
højt SWR (se tabel 3). Mere om, hvordan man 
brænder PA-transistorerne af (eller undgår det) i 
teksten.

5. Specielle data:
Skala: 0-350 kHz, opdelt med 5 kHz-punkter, 20 
kHz pr. omgang på tuningsknappen. (For 10 m,
0-700 kHz, opdelt med 10 kHz punkter og 40 kHz 
pr. omgang på tuningsknappen).
Tuningsknappen er inddelt i 20 felter, som så sva
rer til 1 kHz på alle bånd. undtagen 10 m. hvor det 
bliver 2 kHz.
Et check på lineariteten af dette gav følgende re
sultater: 80 m bedre end 1,4 kHz, 40 m bedre end 
3,2 kHz, 20 m bedre end 1 kHz, 15 m bedre end 4,2 
kHz og 10 m bedre end 3,7 kHz.
Disse fejl er de maksimale, når der er kalibreret 
ved nærmeste 100 kHz-punkt.
Nødvendig forsyningsspænding: 12-16 V, 16 A 
peak.
Størrelse: 24x9x24 cm.

Ovenstående målinger gælder selvfølgelig kun det 
eksemplar, jeg har målt på. - Denne gang har jeg dog 
været så heldig, at jeg ud over fabrikkens oplysnin
ger har hele 2 andre anmeldelser at sammenligne 
med (CQ MAJ 75 og CQ DL MARTS 75). Disse vil 
selvfølgelig blive medinddraget i gennemgangen af 
målingerne, som følger efter den gennemgang af vir
kemåden, der er nødvendig for at kunne vurdere 
målingerne.

ATLAS-210: Se-lec-t iv- i- ty ! !

Fig. 2. Selektivitetskurven for ATLAS’ens krystalfdter.
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Fig. 3. Blokdiagram af ATLAS 210.

BLOKDIAGRAMMET
Se fig. 3. Ideen i det hele er, at blokkene fra lst 

bal. mixer (1. blander) til og med 2nd bal. mixer. 
anvendes både ved sending og modtagning.

Dette lader sig gøre ved at »bytte om« på VFO og 
carrier ose. v.h.a. FET ose. switch (omskifter), se 
fig. 4.

Signalvej i modtageren
Antennesignalet passerer senderens lavpasfiltre 

og modtager-båndpasfiltre (begge båndomskiftet), 
før det når 1. blander, som i øvrigt består af 4 almin
delige siliciumdioder (1N4148), se fig. 5.

Her blandes signalet med VFO-signalet, som lig
ger mellemfrekvensen (5520 kHz) højere eller lavere 
end antennesignalet, alt efter hvilket bånd det drejer 
sig om. (For 80 og 40 mgælder: ant. frq = VFO frq - 
MF, og for 20, 15 og 10 m gælder: ant.frq = VFO frq 
+ MF).

Mellemfrekvensen bliver forstærket op i Q101, 
som er det første aktive led, signalet møder på sin 
vej. Dette gør modtageren særdeles uimponeret af 
kraftige, uønskede signaler i nærheden af antenne
frekvensen. (Se behandlingen af punkt 6/modtager- 
data).

Fra Q101 passerer MF-signalet en sokkel på bag
pladen af spillen. Denne er beregnet for tilslutning af 
støjbegrænser, men kan selvfølgelig også bruges til 
indskydelse af ekstra selektivitet ved CW.

Herfra føres signalet gennem X-talfilteret, som i 
øvrigt er lavet af Network Sciences inc. De samme, 
som har lavet de filtre, der sidder i DRAKE R4, T4X 
og TR4-serierne. Videre forstærkning opnås i den 
integrerede mellemfrekvensforstærker Q201, 
hvorefter signalet føres til anden blander (2nd bal.

mixer), som i modtagestilling virker som produkt
detektor v.h.a. carrier osc. signalet, som kommer 
gennem FET ose. omskifteren.

Resten er så LF, som i sidste ende tilføres den 
indbyggede højttaler.

Signalvej i senderen
Her begynder vi ved 1. blander, som i sendestilling 

tilføres mikrofonsignalet fra mic.amp., og carr. osc. 
signalet fra FET ose. omskifteren. Det herved gene
rede DSB-signal går samme vej, som modtagerens 
MF-signal, og bliver derved til et ESB- eller

Fig. 4. FET ose. switch. -  Virkemåden er, i store træk, den, at Q303 
og Q306 leder i modtagestilling, mens det er Q304 og Q305, der 
leder i sendestilling. Dette opnås ved, at derfra »T«-linen lægges 0 
V ind på gatene af Q304 og Q305 i RX, hvorved disse 2 transistorer 
lukkes. I TX er »T«-linen på + 13 V og de to transistorer åbner.

Omvendt ligger KEY LINE + 13 V i RX og 0V i TX ind på gatene 
af de to andre transistorer.
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Til X-talfilter 
via AUX sokkel.

Fig. 5. Indgangskredsløbet i ATLAS 210.
I sendestilling ligger »T« line på + 13 V og får derved D105 til at 

lede og forhindre signaler i at komme den vej ind. D106, 107 og 108 
muliggør variabel »RF-gain« i RX, samtidig med at man vedlige
holder fast forstærkning i sendestilling.

SSB-signal, inden det tilføres 2. blander, som nu får 
VFO-signalet tilført fra FET-osc. omskifteren. 
Blandingsprodukterne på antennefrekvensen ud
vælges v.h.a. Transmit input filters (båndomskifte
de, og bredbåndsafstemt inden for båndene).

Så mangler vi kun at få forstærket signalet lidt, 
inden det tilføres de båndomskiftede lavpasfiltre i 
udgangen.

Hele senderen (Q501 til og med Q505) er bred
båndsafstemt, og kræver således ingen justeringer.

Lidt om de målte modtagerdata
Ad 1. Frekvensområder:
Kun VFO’en begrænser frekvensområderne i de 

forskellige bånd, og det er en sag på få minutter at 
justere til et andet område inden for et bånd. Her

udover kører VFO’en jo gennem »EXT. OSC. 
CONTROL«, (stik på bagsiden), så der her er mulig
hed for at tilføre et udvendigt oscillatorsignal (VFO 
eller X-tal).

Ved små fingernemheder kan man også komme til 
at køre »split« med sender og modtager, det vil kun 
kræve at et relæ (eller en efterbygning af FET ose. 
omskifteren) tilføjes. Nødvendig spændinger og kon
trolledninger er ført ud i stikket, som er en NO- 
VAL-sokkel.

Ad 3. Følsomhed:
Den målte følsomhed kan vel ikke siges at være 

dårlig, men dårligere end de målinger der fremgår af 
CQ magasinet, som har dårligste bånd (10 m) til at 
være 0,33 p.V for 10 dB S+N/N, og CQ DL, der 
opgiver ca. 0,3 /uV for samme output.
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Da der ingen HF-forstærkning er. er de eneste 
forskelle på de forskellige bånd. de forskellige bånd
pasfiltre og VFO-signalets amplitude.

For ligesom at gafle mig lidt ind på dette, målte jeg 
VFO-output på de forskellige bånd. 80. 40 og 20 m 
gav ca. 3 V eff., mens 15 m gav ca. 2.2 V eff. og 10 m 
ca. 1,25 V eff. Jeg tør ikke sige, om årsagen til den 
lidt nedsatte følsomhed på 15 og 10 m skyldes det lidt 
mindre VFO-output, men muligheden er der.

Ad 4. Båndbredde:
Man kan måske undres over, hvorfor der anven

des 2,7 kHz i stedet for 2,4 eller 2.1 kHz. Dette har 
ATLAS begrundet i. at den sidste bid frekvensom
råde skulle gøre svage signaler lettere forståelige.

Det kan selvfølgelig diskuteres (det bliver i hvert 
fald svært at måle, hvis man også skal have QRM 
med i målingen).

Alle de professionelle SSB-udstyr, jeg kender til, 
bruger 2.7 kHz eller sågar 3 kHz båndbredde. Dette 
er måske nærmere sandheden, for ATLAS'en er 
lavet som en amatørmodel af en kommercielt udvik
let militærspille (AN/URC-78).

Dette er kommet til veje ved at ATLAS har en 
»kredsløbsudnyttelses aftale« med South Com In
ternational, som laver industrielt/militært communi- 
kationsudstyr. Det forlyder i øvrigt, at en kommer
ciel maritim udgave af ATLAS'en fornylig er god
kendt i Tyskland til dette formål.

Da MF-signalet føres gennem AUX.-soklen på 
bagpladen, kan man evt. indskyde et CW-filter heri 
serie med det indbyggede. Man kunne så sagtens 
klare sig med et »half lattice filter« med 2 X-taller og 
en 6 dB-båndbredde på nogle hundrede Hz.

Ad 5. Spuriousdæmpninger:
Den opgivne spejldæmpning på 60 dB kan man 

ikke ligefrem sige er opfyldt. Men det eneste, jeg 
mærkede til dette, var nogle få uønskede »pip« på 20 
m en gang imellem, især om aftenen.

Den interne spurious mener jeg er helt uden prak
tisk betydning.

Ad 6. Intermodulationsdæmpning:
En dæmpning på 78 dB betyder, at de to uønskede 

signaler skal være næsten 10 mV hver for at generere 
et 3. ordens blandingsprodukt på antennefrekven
sen.

Grunden til at det, som regel, er 3. ordens blan
dingsprodukter, man måler, er, at disse (hvis de to 
uønskede frekvenser ligger tæt på antennefrekven
sen), vil give en frekvens, der også kommer til at 
ligge tæt på denne. Tredje orden er jo 2fl - f2, i 
denne måling: (2x14,200 MHz) -t- 14,300 MHz = 
14,1 MHz, altså modtagerens antennefrekvens.

Opstår 3. ordens IM i en SSB-sender, der for eks. 
er udstyret med 2 forskellige toner, vil IM produktet 
(det tredje), lande inden forsenderens og antennens 
normale virkeområde og kan således ikke sies fra. 
Kun ved at nedsætte forstærkningen, så der ikke

finder forvrængning sted, kan man undgå dette fæ
nomen. som i daglig tale har et meget mere alminde
ligt navn: splatter.

Tilbage til ATLAS 210. Ved at anvende teknikken 
med diodeblander i indgangen har man opnået den 
store I M-dæmpning. men det er ikke det eneste, man 
har fået ud af det.

Jeg prøvede at måle blokeringseffekten, altså hvor 
meget kraftigere et uønsket signal (her på 14,2 MHz) 
skal være for at reducere forstærkningen af et ønsket 
signal (her på 14.1 MHz), med 3 dB. Når det uønske
de signal var 102 dB kraftigere end det ønskede, steg 
støjen i modtageren, men det er målesenderens støj
sidebånd, og kan således ikke lastes modtageren. 
Selve det onskede signal var ikke til at rokke.

Også et uonsket signal på selve antennefrekven
sen kunne ikke imponere modtageren. Ved »on the 
air« test var jeg ude for S9 QRM af tunende 
stationer, uden at dette kunne anfægte det S5-6 
signal jeg sad og lyttede til.

Ad 7. AGC-karakteristik:
Det, at modtageren »spiser« et signal på 3 V, uden 

det går ud over fordøjelsen, siger også noget om. at 
den ikke sådan lige er til at slå ud.

Den statiske måling på AGC'en kan man vel dår
ligt onske meget bedre, og også den dynamiske virk
ning (når man lytter over båndet) var FB.

Modtagerens tone var i det hele taget meget beha
gelig at lytte til.

Under AGC kommer også S-meter ind. Dette var 
meget (alt for) livligt, og kan desværre ikke (umid
delbart) justeres hvad angår følsomheden. Det skal 
lige indskydes, at S-meteret ikke er dårligere end på 
de fleste andre modtagere. - Udslagets størrelse er 
afhængigt af 2 ting: AGC'ens størrelse, og strømfor
stærkningen (beta) i S-meterforstærkeren Q202E, 
hvilket sidste jo kan være meget forskellig fra transi
stor til transistor.

Vil man ændre udslaget til noget mere realistisk 
(hvilket modtageren jo altså ikke bliver bedre af), 
kan man blot ændre værdien af R 216, eller indskyde 
et trimmepotentiometer i stedet.

At spredningen kan være stor, kan illustreres ved 
at sammenligne CQ DL’s S-meter måling med min: 
CQ DL målte S9 til mellem 50 og70μV på de forskel
lige bånd. mens jeg havde S9 ved inputspændinger på 
mellem 4,7 og 10 μV. S9+50 dB lå på mellem 44 og 
100 μV. Altså omkring 20 dB ændring af antennesig
nalet for at få S-meteret til at indikere en ændring på 
50 dB.

Grunden til at jeg vader lidt i S-meteret er, som 
sagt, ikke at det er specielt dårligt, men for endnu en 
gang at gøre opmærksom på, at et S-meter ikke kan 
anvendes til dB-målinger, medmindre man har kali
breret det først.

Ad 8. Frekvensstabilitet:
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Jeg har før været inde på, at kredsløbene i AT
LAS'en i det store hele er snuppet fra South Com 
Intemational’s AN/URC-78. Jeg vil tro, at denne er 
X-tal styret. VFO'en bærer i hvert fald ikke præg af 
at være udviklet af de samme snedige teknikere. -

Dette skal selvfølgelig begrundes, men mon ikke 
det er nok at oplyse, at den kapacitetsændring, der 
skal til for at ændre VFO-frekvensen 350 kHz, på 80 
og 20 m er 12 pF, og på 40 og 15 m 4 pF. På 10 m er 
den nødvendig kapacitetsvariation også 4 pF, men 
her svarer dette til 700 kHz!

Grunden til valget af så små kapaciteter i VFO'en 
kender kun konstruktørerne, men det virker lidt tos
set, og er i hvert fald ikke i tråd med resten af kreds
løbene.

Når dette er sagt, skal der uddeles lidt ros til sam
me hérrer, som på trods af dette har opnået en hæder
lig stabilitet. Kun 15 m synes at gå ved siden af det 
lovede. Den første halve times drift holdt sig inden 
for den lovede kHz, men den derpå følgende time 
gav også ca. en kHz drift. Dette s varer teoretisk til en 
kapacitetsændring på 0,011 pF i VFO-kredsløbet, og 
i praksis svarer det til en efterindstilling ca. hvert 5. 
minut.

Dette gjaldt absolut kun for 15 m. Den drift, der er 
på 80, 40 og 20 m, har overhovedet ingen praktisk 
betydning og giver således heller ingen problemer.

Ad 9. Specielle data:
Den indbyggede højttaler klarer sig fint til hjem

mebrug, men til mobilt er den for lille. Dette er dog 
ikke noget stort problem, da både den tilhørende 
AC-konsol og mobilkonsollen skifter automatisk til 
ekstra højttaler, når transceiveren skydes ind.

Den elektriske skalakorrektion (DI AL SET) er en 
drejekondensator på 0,8 pF, som sidder i parallel 
med VFO'ens øvrige kredsløbskapaciteter.

Lidt om de målte senderdata
Ad 1. Modulationsmåder:
CW har ingen medhør og kræver omskiftning på 

forpladen, fra REC over TRANS til CW, når der skal 
sendes, og tilbage til REC, når der skal modtages.

Dette er selvfølgelig noget upraktisk, og ATLAS 
leverer således et CW semi BK-tilbehør. der er be
regnet til montering i AC konsollen. Da alle nødven
dige tilslutninger således findes bagpå transceiveren, 
og et forslag til en hjemmebygget omskiftning er vist i 
manualen, er dette ikke noget egentligt problem.

Hvad angår RTTY og SSTV er det eneste, man 
skal tage hensyn til, hvor varme udgangstransisto
rerne bliver. Det opgives, at så længe man kan holde 
på kølepladen ved PA-transistorerne, er de ikke for 
varme, så en lille blæser skulle kunne klare dette 
problem.

Ad 2. Input/output, og
ad 4. Udgangsimpedans:
Her loves min. 80 W output på alle bånd, bortset

fra 10 m. hvor min. er 50 W. Dette kan jo siges at 
være pænt overholdt.

Det næste spørgsmål kan så være: Hvor længe? Og 
det er let at besvare: Sålænge PA-transistorerne ikke 
bliver for varme. Det lader til. at overophedning er 
den eneste måde, man kan brænde udgangen af på.

Dårligt SWR kan jo ikke anfægte spillen til at 
brænde af, se tabel 3. Dårligt SWR er prøvet i praksis 
på en nyopsat, og endnu ikke tilpasset W3DZZ, hvil
ket gik udmærket.

Ad 5. Specielle data:
Skalaen er absolut uden nogen form for slup, og 

virker rar at have med at gøre.

SUBJEKTIVE DATA
- løst og fast om ATLAS 210.

Finish
Opbygningen virker meget robust og professionel, 

og den anvendte modulopbygning gør det nogenlun
de let at komme til de forskellige steder, på trods af 
den kompakte opbygning.

Manualen
Det eneste, jeg savner i denne, er justeringsproce

durer for de forskellige filtre. Ellers er hvert enkelt 
modul grundigt gennemgået, incl. ok-målinger for 
alle transistorterminaler.

Der er faktisk utroligt mange oplysninger at hente i 
denne bog.

Forpladen
Da der overhovedet ikke er nogen afstemninger ud 

over skalaen, er transceiveren yderst velegnet til 
mobilbrug.

En »dimmer«-kontakt dæmper skalalyset, så det 
passer til en mørk bil uden at blænde føreren.

Udover dette er der kun ALC-kontrollen tilbage. 
Denne virkersammen med SWR-beskyttelseskreds- 
løbet, så hvis den står forkert, begrænser den output, 
også med ok antenne. Den letteste måde at indstille 
ALC’en på, er at skrue den helt ned, stille senderen i 
CW med nedtrykket nøgle, og skrue op for ALC’en 
indtil man kan se, at strømmen begynder at falde. Da 
vil også talespidserne være begrænset hertil. 
(ALC-indstillingen er ikke kritisk).

Sende/modtage-omskiftning
Jeg har før omtalt, at CW kræver et udvendigt 

kredsløb for at kunne køre semi-BK.
For SSB gælder, at VOX-kredsløb er noget, der 

kan leveres til isætning i AC-konsollen. Også her kan 
alle nødvendige spændinger m.v. hentes i 
AUX-stikket bagpå ATLAS'en, så mon ikke dette 
skulle være en passende opgave til de lange vinter
aftner?

Det indbyggede PTT (Push To Talk) system vir
ker udmærket.
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TVI/BCI
Senderens harmoniske output opgives af CQ ma

gasinet at være dæmpet mere end 35 dB. Dette er 
fuldt tilstrækkeligt til mobilbrug. mens det nok er 
klogt at have et ekstra lavpasfilter indskudt efter 
senderen ved stationær drift. Men det er jo også god 
latin ved en hvilken som helst anden sender.

Generelt gælder det. at hvis ikke senderen belastes 
med 50 ohm (SWR = I), gårdet ud overdæmpningen 
af de harmoniske, da dette vil detune lavpasfiltrene.

On the air
Nogle få stationer nåede at hore et næsten uforstå

eligt signal fra stationen, indtil jeg opdagede, at 
PA-hvilestrømmen manglede. Efter en justering af 
bias'en var dette problem løst. og herefter modtog 
jeg kun fine rapporter på SSB.

På CW fik jeg altid T9, selv om et par stykker 
bemærkede, at de kunne høre lidt brum. Dette kunne 
også konstateres ved måling, men det skyldes strøm
forsyningen, der gi ver lidt ripple ved 16 A belastning. 
Skruer man lidt ned for strømmen, til 13 A. er brum
met totalt væk.

Konklusion
De Heste stationer har vel én eller flere ting. som 

kunne ønskes bedre; således også ATLAS 210. Der 
er dog ingen tvivl om, at denne station er den smarte
ste mobilstation, jeg har set til dato. og de to stik på 
bagsiden giver mange muligheder for udvidelser med 
forskellige finesser til hjemmebrug.

Man skal altså ikke lade sig narre af den lille stør
relse.

TABEL 1. ATLAS 210 spuriousdæmpninger

omtrentlig dæmpn. Bemærk
Ant .frq sp.frq dB ninger
(MHz) (MHz)

3,6 5,520 60 MF
12,720 70
14,640 50,5 Spejl

7,050 5,520 60 MF
18,090 42 Spejl
19,620 60

14.100 3,060 28 Spejl
5,520 37 MF

11.630 61
20,200 40
22,700 33,2
28.620 41

21,200 5,520 60 MF
10,180 32,5 Spejl
25,450 47

28,6 5,520 60 MF
17,590 44 Spejl

Maksimum målte dæmpning er 70 dB. Frekven
sområde: 530 kHz til MHz.

TABEL 2. ATLAS 210 intern spurious

Frq. Ækvivalent
(MHz) styrke (/μV)

3.680 3,4
7.097 < 0.6

14.109 < 1 , 1
14,195 1,2

Det skal bemærkes at 7.097 og 14,109 MHz næppe 
er hørbare, samt at 14.195 MHz signalet opstår efter 
filteret, og således giver LF på begge sider af 
»0-stod«.

TABEL 3.
SWR beskyttelseskredsløbets indvirkning på out
puttet

SWR
APPROXIMATE

OUTPUT NOTE

1.0 100 watts

1 . 1 98 watts High SWR will not
damage the Atlas

1 . 2 95 watts transceiver. You may 
feel free to operate

1.3 90 watts regardless of the SWR. 
Only power input and

1.5 80 watts output will suffer. 
Reflected voltage will

2.0 50 watts not cause damage.

3.0 20 watts

★

QRPPPP

LA2TE skriver i »QSO«:
Den sidste Jupiterraket PIONEER 11 har en sen

der ombord som yder 8 watt. Signalerne fra denne 
når frem til NASA's antenner med en effekt på
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Dersom du samler denne effekt op i 19 millioner 
år, vil du ha samlet tilstrækkelig energi til at få en 7,5 
W juletræslampe til at lyse i 1/1000 sekund!
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Transistorens DC-forspænding
i småsignal-forstærkere. Teori og praksis.
Af OZ7IU, Niels-Kristian Hersoug, Bakkevænget 24, St. Rørbæk, 3600 Frederikssund

Når man sidder og roder med en eller anden op
stilling får. man ofte brug for hurtigt at kunne lave 
sig en lille éttrins transistorforstærker, der arbejder 
bare sådan nogenlunde lineært, for at få det signal, 
som man nu sidder og eksperimenterer med, for
stærket lidt op. I en sådan situation er det vel 
næppe relevant at begynde at kikke på karakteri
stikfelterne for den transistor, man har tænkt at 
anvende, og regne sig frem til de forskellige mod
standsværdier på den måde - det er alt for omstæn
deligt. Lettere er det ar regne med nogle cirka
værdier, som man mener »passer« på den tran
sistortype, man sidder med i hånden, og så derefter 
justere lidt på modstandsværdierne, når man har 
haft strøm gennem opstillingen. Det kunne jo for 
øvrigt også være, at man ikke havde adgang til 
karakteristikfelterne, og så bliver man nødt til at 
vælge den sidste metode.

Lidt teori
Da jordet emitter eller fælles emitter er den mest 

benyttede af de tre grundkoblinger, som transisto
ren kan arbejde i, har jeg her valgt at beskrive, 
hvorledes man forspænder transistoren DC-mæs- 
sigt i denne kobling. Først kunne det måske være 
formålstjenligt at fortælle lidt om, hvor store de 
forskellige spændinger skal være, og hvorfor de 
netop skal have denne værdi.

For at begynde med noget alment kan vi først 
kikke lidt på sammenhængen mellem basis- og 
emitterspændingen. Som bekendt kan man opfatte 
en NPN-transistor som to dioder, der er koblet 
sammen, som fig. 1 viser. Hvis vi nu antager, at

det er en germaniumtype, vi har foran os, så er 
det let at se, at spændingen mellem basis og emitter 
må have den for germaniumdioder karakteristiske 
værdi, når de er forspændt i lederetningen, nemlig 
0,1-0,2 V. Analogt til dette fås derfor også, at 
basis-emitterspændingen V b e  ved siliciumtransisto
rer er af størrelsesordenen 0,5-0,6 V. Altså gælder 
der generelt (se også fig 2):
I )  V e  +  V b e  =  V b

VBAT

Ftg.1

rig-2

Spændingen på emitteren ønskes ikke for høj (se 
senere hvorfor) og dette medfører altså (hvis man 
kikker lidt på ligning 1), at basisspændingen heller 
ikke bliver ret høj i forhold til forsyningsspændin
gen V b a t .  Ofte ligger emitterspændingen omkring
1-2 V, og basisspændingen ligger derfor ved sili
ciumtransistorer omkring 1.5-2,5 V.

Kollektorspændingen skal, hvis man ønsker det 
størst mulige spændingssving på udgangen, ligge på 
en ganske bestemt værdi. Hvis man f.eks. tænker 
sig, at man for en given kollektorspænding øger 
inputtet til vores forstærker, samtidig med at man 
har sat et skop på kollektoren og således kikker på 
det forstærkede signal, så vil man opdage, at man 
på et tidspunkt vil få billeder på sit skop, der lig
ner enten fig 3 A2, B2 eller C2. Det ses klart af C2, 
at det er de negative spidser af sinusbølgen, der 
bliver klippet væk, og grunden til dette er simpelt
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hen den, at kollektorspændingen ikke kan blive 
lavere end emitterspændingen. Det ses også, at der 
intet er i vejen med de positive spidser, og af disse 
to ting kan man slutte, at kollektorspændingen (DC- 
spændingen) er for lav. Flytter man sit blik lidt til 
venstre for fig. 3 C2, så vil man se oscilloskop
billedet for maximal forvrængningsfri (dvs. uden 
klipning) udstyring af det pågældende forstærker
trin, hvilket jo ikke er noget at råbe hurra for.

Det kunne også tænkes, at vi, når inputtet nåede 
et vist punkt, fik et billede, der lignede fig. 3 B2 på 
skærmen. Her er det altså de positive spidser, der 
bliver klippet væk, og forklaringen er her noget i 
stil med den fra før, nemlig at kollektorspændingen 
Vc ikke i modstandskoblede trin kan blive højere 
end forsyningsspændingen V b a t .  Det ses også her, 
at der ikke er noget i vejen med den anden top i 
sinussen (her den negative), og forklaringen på 
denne klipning må altså derfor ligge i, at DC-spæn- 
dingen på kollektoren var for høj.

Essensen af alt dette må altså derfor være, at 
kollektorspændingen hverken skal være for høj eller 
for lav, den skal ligge midt imellem. Tænker vi os, 
at vi har været så heldige at ramme netop denne 
værdi, så vil vi for det første kunne udstyre for
stærkeren meget mere end før, førend der sker 
klipning, og denne vil så for det andet ske symme

trisk, som fig. 3 A2 viser. Der klippes lige meget 
af de positive og de negative spidser. Mindsker vi 
inputtet lidt, så ændres oscilloskopbilledet til på et 
tidspunkt at komme til at ligne fig 3 Al. Det ses 
klart, at det ikke er muligt at få større spændings
sving på kollektoren, idet kollektorspændingen 
tangerer både den nederste grænse, emitterspæn
dingen, og den øverste, forsyningsspændingen. Med 
andre ord, vi har fået udnyttet vores forstærker 
mest muligt.

For at kunne regne os frem til denne kollektor- 
spænding, kikker vi lidt på fig. 4 A, B. Denne viser 
et diagram over en forstærker, der arbejder i jor
det emitter, og et koordinatsystem, hvori kollek
torspændingen er afbildet som en funktion af tiden, 
faktisk det samme som vore oscilloskopbilleder fra 
før. Hvis vi begynder nede ved stel og arbejder os 
opefter mod kollektor, så kan vi ihvert fald sige at: 
V c  =  V e  +  V c e  hvor V c e  er spændingen mellem 
kollektor og emitter, så mangler vi bare at kende 
V c e  og den kan også findes forholdsvis nemt, hvis 
vi gennemgår følgende lille ræsonnement: Før fandt 
vi ud af, at max.- og min.-værdierne for kollek
torspændingen var hhv. V b a t  og V e ,  vi ved endvi
dere at en sinusbølge populært sagt svinger lige 
meget ud til hver side fra dens »begyndelseslinie«, 
i dette tilfælde ud fra kollektorspændingen. Alt i alt

Fig.  3
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fås derfor, at kollektorspændingen skal ligge midt 
imellem Vbat  og Ve,  eller sagt på en anden måde 
Vce = Vi (Vbat  - Ve), og derfor må kollektorspæn
dingen være givet ved:
2) Vc = Ve  + Vi (Vbat  -h Ve) = Vi (Vc + Ve),  
idet der bare indsættes i udtrykket fra før.

Det første man gør, når man skal lave en sådan 
lille forstærker, er at vælge sig en passende kollek- 
torstrøm (se senere, hvor stor denne skal være) og 
en passende emitterspænding (se også her senere), 
idet man, når disse kendes, faktisk kan »beregne« 
sig frem til alle de nødvendige komponentværdier. 
Beregne i gåseøjne, idet det ikke er meningen, at 
man skal finde den store regnemaskine frem og få 
en hel masse decimaler med, det passer ikke alli
gevel, man skal simpelthen nøjes med en gang ho
vedregning.

Man starter med at beregne (der var den igen) 
sin emittermodstand, der let findes ved hjælp af 
Ohms lov:

Derefter kommer turen til kollektormodstanden, 
og det er der heller ikke nogen ben i (kig på fig. 
4A). Vi kender jo kollektorspændingen (ligning 2), 
og derfor må spændingen over kollektormodstanden 
(Rc) være givet ved: Vrc = Vbat  - Vc, eller mere 
korrekt:
4) Vrc = Vbat  - Vi (Ve  + Vbat) = Vi (Vbat  - Ve)

eller næsten det samme som udtrykket for kollek
torspændingen, blot med et minus til forskel.

Nu fås kollektormodstanden let, idet der bare 
indsættes i Ohms lov:

Er man kommet så vidt, kan man begynde at 
tænke på, hvor stor basisspændingen egentlig skal 
være, og til dette formål kan man hente ligning I) 
frem. Det eneste, man behøver at bekymre sig om, 
er hvorvidt ens transistor er lavet af silicium eller 
af germanium, eller hvis man ikke gider finde ud 
af dette, så kan man bare regne med omkring 0,3 V 
til basisemitterspændingen, transistoren vil i sidste 
ende selv sørge for, at det rigtige spændingsfald vil 
være til stede!

Hvis man er i stand til at huske så langt tilbage, 
som til dengang man sad og granskede VTS (ja, 
det er længe siden), så vil man kunne erindre, at i 
en spændingsdeler er spændingen over de to mod
stande givet ved:

altså afhænger spændingsdelingen ikke direkte af 
de to modstande, men kun af forholdet imellem 
dem, dvs. det gør den kun til en vis grad, for be
gynder man at tappe strøm fra en spændingsdeler, 
så vil spændingen falde med øget belastning. Dette 
forstås let når man betragter fig. 5, idet man jo fak
tisk gør den nederste modstand, og hermed også 
spændingen over denne, mindre. Men tilbage til vor 
basisspændingsdeler.

Fig.  5

Det ses altså, at spændingsdelingen er afhængig 
af belastningen, men ved de ganske små basis
strømme, der er tale om i en småsignalforstærker, 
kan man faktisk regne med, at spændingsdeleren 
arbejder ubelastet og det medfører ifølge ovenstå
ende, at modstandsværdierne er ret underordnet, 
dog skal de ikke være for store, da man så kan 
risikere, at basis ikke kan få strøm nok, og ej hel
ler for små, da man jo ikke behøver at brænde 
mere effekt af end højst nødvendigt, og endelig ville
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Ri, hvis man tænkte sig denne meget lille, »sluge« 
meget af input-signalet.

Spændingen over R1 må være lig V b  og spændin
gen over R2 må så følgelig være lig med V b a t  -  V b .  

altså skal forholdet mellem R2 og Ri være:

Ri Vb
6) — = = F.

R2 V b a t -  V b

Tænker vi os, at vi har fundet en god modstand i 
vores rodekasse og ellers synes, at den ville passe 
fint i kredsløbet som Ri, ja så behøver vi såmænd 
bare at gange denne værdi med F, og vi har så fun
det værdien for R2 (Man flytter bare lidt rundt med 
Ri i ligning 6).

Og så er vi færdige med denne del.

Lidt praksis
Skal man lave sig en sådan lille forstærker, skulle 

man iflg. før først vælge sig en kollektorstrøm og 
en emitterspænding. Typiske værdier for disse (i 
småsignalforstærkere) er 1-5 mA kollektorstrøm 
(oftest 1 mA) og 1-2 V emitterspænding. Kollek- 
torstrømmen skal man absolut ikke hænge sig i, 
den er ret underordnet, det der tæller i disse små 
forstærkere er nemlig spændingssvinget, men det 
er til gængæld ret vigtigt. Med hensyn til basis- 
spændingsdeleren så ville 10-20 kohm ofte gøre 
god fyldest som R1 denne værdi er heller ikke kri
tisk. Emitterafkoblingen skal, hvis man ønsker 
fuld forstærkning, koble effektivt af på arbejdsfre- 
kvensen, det samme gælder afkoblingen, regulere 
forstærkningen i trinnet inden for ret vide græn
ser, så man får netop den værdi, man måtte ønske. 
Kondensatorerne ved indgang og udgang afhænger 
også af arbejdsfrekvensen, disses værdi er lettest at 
afgøre i det enkelte tilfælde.

Når man har fået loddet de enkelte dele sammen, 
er det første, man gør, efter man har sat strøm til 
opstillingen, at måle spændingen på kollektor, og 
derved finde ud af, om den har den rette værdi 
(udregnet efter ligning 2), derefter måler man emit
terspændingen, sammenligner med den beregnede 
værdi, og tilsidst måler man basisspændingen. De 
to sidste målinger vil ofte passe med de beregnede 
værdier, men gør de ikke det, må man til at ændre

modstandsværdierne. Begynd med basisspændings- 
deleren og få den rette basisspænding og tag der
efter og mål emitterspændingen igen. Passer den 
stadigvæk ikke, må man også ændre emittermod- 
standen. Når V b  og V e  er OK, kan man gå til kol
lektoren. Denne spænding, der jo er ret vigtig, er 
ifølge min erfaring den værdi, der passer dårligst 
med beregningerne. Er den for høj, eller sagt på en 
anden måde, er spændingsfaldet over Rc for lille, 
så skal denne altså gøres større og omvendt. For 
at gøre denne udskiftning af Rc lettere og hurtigere, 
kan man lodde den gamle Rc ud, montere voltme
terets ledninger lidt mere permanent på hhv. kol
lektoren og på stel og tænde for strømmen. Det er 
nu muligt, ved bare at holde de nye kollektormod
stande an mod kollektoren og + ledningen, let og 
ubesværet finde netop den værdi, der der giver den 
ønskede spænding. Det er måske en lidt hård be
handling, og man skal nok heller ikke gøre det med 
de allerdyreste transistorer, man ejer, men det er 
let, og jeg har til dato ikke brændt nogen transistor 
på den måde. Og så er vi faktisk helt færdige.

TIPS
Fastspænding af print

Før i tiden, når jeg satte mig ned for at lave et 
printlayout, ærgrede det mig en hel del, at der skulle 
afsættes plads til et par skruer, således at man kunne 
skrue printet fast på chassis’et. Dette medførte i 
praktisk talt alle tilfælde, at man måtte udvide sit 
print, og resultatet blev derfor et printkort, der var 
større, end hvad der rent faktisk var nødvendig, 
for selve kredsløbet, vel at mærke. Denne udvi
delse behøver man imidlertid ikke at foretage 
mere, man kan f.eks. i stedet løse problemet på 
følgende måde:

På de fleste print (og vel især på de fræsede) udgør 
stelfladen en ret stor procentdel af det samlede areal, 
og da skruerne som også her benyttes til fastgørelse 
af printet, sædvanligvis kommer i kontakt med chas
siset, som jo helst skulle være stel, så ville det jo nok, 
som den kvikke læser sikkert allerede har fundet ud 
af, være formålstjenligt at anbringe skruerne her, 
men ikke ved at bore et hul osv., idet der sandsynlig
vis sidder en komponent netop på den anden side af 
printet, som således spærrer for skruen, men ved at 
lodde denne fast. For at dette ikke skal blive for 
besværligt, kan man benytte små 2 mm (ja, du læste 
rigtigt) messingskruer med fladt hoved, og så ville 
det nok også være en god idé at pudse hovedet lidt af 
med en fil og fortinne både hovedet og stedet på 
printpladen, hvor skruen tænkes anbragt, samt kun 
at benytte netop den mængde loddetin, der er nød
vendig, ellers kan man risikere, at det går ud over 
øerne ved siden af. OZ7IU
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OZ1ACA, Jørgen Hornshøj Jensen, 
Alborgvej 973, 9760 Vrå.
OZ1AHB, Frank BackSørensen, 
Rosenparken 26, 8464 Galten.
OZ1AIQ, Verner Halby,
Vestbanevej 1 st., 2500 Valby.
OZ1AJM, Bent Telander,
Ndr. Fasanvej 1964, 2200 København N. 
OZ1ANT, Arne Skibsted Jakobsen,
Bellisvej 2, 7490 Aulum.
OZ1ANV, Preben Christiansen Helt,
Engvej 18 A, 6840 Oksbøl.
OZ1APJ, Torben Ganer-Tolsøe,
Bredgade 7, 6940 Lem St.
OZ1APL, Manuel Mølvang Heidun, 
Idrætsvej 14, Strib, 5500 Middelfart. 
OZ1AQP, Vagn Høst Petersen,
Helletoften 5, 8600 Silkeborg.
OZ1ARU, Per Jørgensen,
Damgårdsvej 4, 3660 Stenløse.
OZ1ATK, Werner Sørensen,
Vestergade 19, 4990 Sakskøbing.
OZ1AWO, Henrik Bøje,
Espedalen 66, 8240 Risskov.
OZ1AWU, Ernst Jensen,
Nørremarksvej 4 st., 6000 Kolding. 
OZ1AXO, Tove Merete Sørensen, 
Lahnsgade 651, 5000 Odense.
OZ1AYY, Niels-Erik Jelhof Hartmann, 
Kattesundet 26, 4900 Nakskov.
OZ1AZY, Flemming Ledager Jensen, 
Enighedsvej 12, 9900 Frederikshavn. 
OZ1BAG, Kaj Frede Andersen, 
Søndervigvej 28, 2720 Vanløse.
OZ1BAI, Poul Henrik Bertelsen, 
Højgårdstoften 260, 2630 Tåstrup.
OZ1BAK, Erik Bonnemann,
Egebæksvej 26, 8270 Højbjerg,
OZ1BAM, Peter Mackenzie Bætiste, 
Laurids Skausgade 7', 2200 København N. 
OZ1BAN, Egon Christensen, 
Tollerupparken 47, 3600 Frederikssund. 
OZ1BAO, Gunnar Ketill Christensen, 
Lyngskrænten 25, 2840 Holte.
OZ1BAS, Per Krems Christiansen, 
Teglgade 261, 8643 Ans By.
OZ1BAT, Morten Clausen,
Æblets Kvarter 6 A, 2620 Albertslund. 
OZ1BAX, Bjarne Axelsen,
Vognporten 14/206, 2620 Albertslund. 
OZ1BAW, Ivar Peter Fahnøe,
Park Alle 242, 2600 Glostrup.
OZ1BAY, Ivar Peter Fahnøe,
Park Alle 242, 2600 Glostrup.
OZ1BCA, Anton Kjems Hansen,
Berildsvej 5, 5610 Assens.
OZ1BCB, Ivan Hansen,
Ørbækvej 143, 7330 Brande.
OZ1BCC, Maren Anette Dorthea Hansen, 
Kronhedevej 4, 7200 Grindsted.
OZ1BCE, Jan Sejr Henriksen, 
Rudersdalsvej 37 A, 2840 Holte.
OZ1BCG, Søren Hesseling,
Ejbyvej 174 A, 2610 Rødovre.
OZ1BCI, Niels Holm,
Nivåvænge 116, 2990 Nivå.

  OZ1BCJ, Inger Holst,
Silkeborgvej 178, Røgen, 8472 Sporup.

OZ1BCL, Finn Ibsen,
Dueoddevej 4, 2770 Kastrup.
OZ1BCM, Flemming Ibsen,
Morgenfruevej 6, 3650 Ølstykke.
OZ1BCO, Ole Morill Jacobsen,
Enigheds Alle 24, 2700 Brønshøj.
OZ1BCU, Johannes Østerby Jensen,
Helgesvej 12, 7400 Herning.
OZ1BCT, John N. Jensen,
Dådyrtoften 13, Egebæk, 6760 Ribe.
OZ1BCW, Leif Carlo Jensen,
Kiplings Alle 23, 2860 Søborg.
OZ1BCX, Poul Wagner Jensen,
Nørrebred 65, 2620 Albertslund.
OZ1BCY, Kai Erik Lundegaard Augustesen,
Toftevej 4, 4400 Kalundborg.
OZ1BDA, Jacob Rosenhøj Jørgensen, 
Hjortsballevej, 7323 Give.
OZ1BDB, Finn Hesthaven Larsen,
Danmarksgade 24, 6700 Esbjerg.
OZ1BDD, Niels Henning Padborg Larsen,
Kamillavej 3, Strib, 5500 Middelfart.

OZ1BDI, Jenny Petra Laura Laursen,
Østerild, 7700 Thisted.
OZ1BDL, Bo Mørup Madsen,
Regenburgsvej 5 st., 2000 København F.
OZ1BDR, Johnny Gudio Nielsen,
Linde Alle 53, 2720 Vanløse.
OZ1BDT, Morten Nymand,
Åbyvej 49, 2740 Skovlunde.
OZ1BDX, Bent Pedersen,
Kantorparken 21 st., 2400 København NV.
OZ1BEC, Geert Petersen,
Holmagergaard, Bukkerup, 4340 Tølløse.
OZ1BEE, Frank Poulsen,
GI. Struervej 10, 7500 Holstebro.
OZ1BEG, Holger Kjærulf Rasmussen,
Hjortholms Alle 21 st., 2400 København NV. 
OZ1BEH, Johannes Rasmussen,
Rantzausgade 385, 2200 København N.
OZ1BEO, Sven Arne Steffensen, c/o Christensen, 
Bratskowej 21, 2720 Vanløse.
OZ1BEP, Søren Stevnsborg,
Baldersvej 19, 4600 Køge.
OZ1BEL, Erling Rugaard,
Holbergs Alle 15, 6700 Esbjerg.
OZ1BEM, Peter Schlosser,
Mett Kølvråvej 7, Vium, 8620 Kjellerup.
OZ1BET, Otto Thierry Hansen,
Drakenvej 12, Kølvrå, 7470 Karup J.
OZ1BEU, Børge Kofoed Thomsen,
Roskildevej 58, 3400 Hillerød.
OZ1BEV, Christian Møller Thomsen,
Kløvervej 7, 2760 Måløv.
OZ1BEX, Gunner Lauritsen Thorsager,
Vorningsvej 52, 8834 Hammershøj.
OZ1BFD, Hans Mikkelsen,
Hedehusvej 35, 8450 Hammel.
OZ1BFE, Tage Iversen,
Rosenvænget 151, 8362 Hørning.
OZ1BFI, Jørgen Bønnelycke Gjerding,
Folevadsvej 16, 2400 København NV.
OZ1BFJ, Hans Christian Hansen,
Brøndbyvester Strandvej 28, 2660 Brøndby Strand. 
OZ1BFP, Flemming Obenhausen Rasmussen, 
Oslogade 9, 8200 Århus N.
OZ1BFR, Bendt Hylleberg,
Park Alle 33, 7600 Struer.
OZ1BFS, Henning Mortensen,
Østergade, 6933 Kibæk.

Pos*- og Telegrafvæsenet meddeler 

Nye tilladelser

D - 

D14072 

D13549 

D11581 

D - 

D13826 

D - 

D13387 

D14371 

D - 

D13622 

D13829 

D - 

D13998 

C 14077 

D14288 

D14770 

D14379 

D13121 

D - 

D - 

C 14399 

D - 

D - 

C 13652 

D 4764 

D 4764 

D14477 

D14136 

C 14615 

D - 

D - 

C 4818 

D14496

D14022 

D - 

D - 

C 12320 

D - 

D14644 

D - 

D11279 

C 14580 

D14692 

C -

D - 

D - 

D - 

D14789 

D14032 

D14722 

D14694 

D14257 

D14741 

D14312 

D - 

D - 

D14320 

C 14485 

C 13933 

B14113 

D14281 

D - 

D - 

D14660 

D13699 

D - 

D - 

D14007



0Z1BFU, Peer Tinnesen,
Søndbjerg Strandvej 11, 7790 Hvid bjerg. 
OZ1BFV, Gert Henrik Grundt Christiansen, 
Friheds Alle 17 st., 6400 Sønderborg. 
OZ1BGB, Bjarne Bak,
L. Binderup, 9600 Års.
OZ1BGC, Bjarne Bentsen,
Novembervej 12', 2730 Herlev.
OZ1BGE, Carl Eiler Bregner Carlsen, 
Solbakken 4, 7600 Struer.

OZ1BGG, Torben Edholm,
Lysefjordsgade 1, 2300 København S. 
OZ1BGL, Bruno Poul Hansen,
Højskole Alle 16, 2770 Kastrup.
OZ1BGM, Ejvind Hansen,
Trædrejerporten 11, 2650 Hvidovre. 
OZ1BGQ, Per Lycke Henriksen,
Carl Blochsvej 133, 5000 Odense.
OZ1BGV, Klaus Brodersen Jensen,
Ahlgade 74', 4300 Holbæk.
OZ1BGW, Niels Østergaard Jensen, 
Struergårdsvej 14, 7600 Struer.
OZ1BGZ, Torben Kjær,
Bredengen 7, Svogerslev, 4000 Roskilde. 
OZ1BHB, Morten Kølbæk,
Bredbjergvej 29, 5000 Odense.
OZ1BHE, Peder Egon Madsen,
Birkholmsvej 10 C, 2800 Lyngby.
OZ1BHF, Jørgen Mogensen,
Snogegårdsvej 101 st., 2860 Søborg. 
OZ1BHG, Mogens Lundorff Møller, 
Gyldensteensvej 15, 5400 Bogense. 
OZ1BHJ, Bo Nielsen,
Bispehavevej 1274, 8210 Århus V.
OZ1BHQ, Per Posselt,
Kongebrovej 21, 5500 Middelfart.
OZ1BHR, Jens Christian Rasmussen, 
Odinsvej 26, 7600 Struer.
OZ1BHW, Torben Vang Simonsen, 
Strandbovej 41, 2650 Hvidovre.
OZ1BHX, Bjarne Bruun Sørensen, 
Frederikssundsvej 673, 2400 København NV 
OZ1BHY, Jens E. Thomassen,
Sorrentovej 10 st., 2300 København S. 
OZ1BIG, Jens Ancher Andersen,
Skippervej 30, 5500 Middelfart.

OZ1BIK, Henrik Søbøtker Christensen, 
Kastanievænget 14, 7800 Skive.
OZ1BIO, Jørgen Morten Eriksen, 
Præstevænget 16, 3720 Åkirkeby.
OZ1BIP, Erik Åge Falkbøll,
Engbakken 25, 2830 Virum.
OZ1BIQ, Christian Flø,
»Hedegård«, Flø, 7330 Brande.
OZ1BIU, Jørgen Julius Vilhelm Hansen, 
Birkedal 7, 2800 Lyngby.
OZ1BIV, Peter Wagner Hansen,
Nordrupvej 36, 4100 Ringsted.
OZ1BIY, Jørgen Kristian Justesen,
Østerild, 7700 Thisted.
OZ1BJA, Ole W. Hultén,
Skivevej 6, Knudstrup, 8620 Kjellerup. 
OZ1BJI, Harry Peter Jensen,
Gasværksvej 5, 7400 Herning.
OZ1BJK, Niels Brigsted Jensen, 
Schweizerdalstien 23, 2610 Rødovre. 
OZ1BJP, Elo Larsen,
Novembervej 12', 2730 Herlev.
OZ1BJQ, Gunnar Larsen,
Sneppevej 33, 8600 Silkeborg.

OZ1BJR, Tommy Bøgegaard Larsen, 
Hovedvejen 34, Rorup, 4320 Lejre.
OZ1BJV, Bendt Erik Mikkelsen,
Fredensvej 12, 8850 Bjerringbro.
OZ1BJW, Jens Jørgen Møller,
Julsøvej 200, 8600 Silkeborg.
OZ1BJX, Niels-Holger Worm Nielsen, 
Nordlysvej 9, 8200 Århus N.
OZ1BJY, Per Anders Nielsen.
Ingemannsvej 2, Listed, 3740 Svaneke. 
OZ1BKB, Leif Olesen,
Grangårdsvej 122, 9530 Støvring.
OZ1BKC, Anker Alex Pedersen,
Råvænget 7, 2880 Bagsværd.
OZ1BKD, Jørn Kof oed Pedersen, 
Paradisbakkevejen 7, 3740 Svaneke.
OZ1BKE, Carl Petersen,
Kløvervej 96 st., 6100 Haderslev.
OZ1BKG, Ole Laubjerg Petersen,
Æblets Kvarter 9 B, 2620 Albertslund. 
OZ1BKH, William Petersen,
Bagsværd Hovedgade 99e D, 2880 Bagsværd. 
OZ1BKM, Gunnar Rasmussen,
Gravgårdsvej 4, 7790 Hvidbjerg.
OZ1BKO, B. Svendsen,
Langagervej 47, Himmelev, 4000 Roskilde. 
OZ1BKP, Bo Sørensen,
Kløvervænget 9, 4550 Asnæs.
OZ1BKV, Ejvind Hansen,
Sjælør Boulevard 897, 2500 Valby.
OZ1BKW, John Albrechtsen,
Primulavej 22 st., 4760 Vordingborg.
OZ1BKZ, Niels Arbirk,
Roskildevej 1206, 2500 Valby.
OZ1BLD, Bruno Bruzelius Christensen, 
Grækenlandsvej 108’, 2300 København S. 
OZ1BLF, Jytta Rex Christensen,
Harbogade 2, 6990 Ulfborg.
OZ1BLG, Orla Vilhelm Christensen,
Jerupvej 197, 9870 Sindal.
OZ1BLM, Karl Fuglsang,
Svinget 7, 7441 Bording.
OZ1BLN, Magnus Kristinn Gudmundsson, 
Stubhøjvænget 18, 5260 Hjallese.
OZ1BLR, Bjørn Henriksen,
GI. Kongevej 9, 6000 Kolding.
OZ1BLT, Tommy Allan Iversen,
Nordgade 17, 8900 Randers.
OZ1BLV, Knud Jensen,
Provst Dreslersvej 33, 9900 Frederikshavn. 
OZ1BMA, Poul-Erik Jensen,
Arnesvej 22, 27 00 Brønshøj.
OZ1BMC, Nico de Jong,
Halls Alle 9’, 1802 København V.
OZ1BMD, Miklos Kerkuska,
Skovbrynet 20, 6000 Kolding.
OZ1BME, Finn Langelund Christensen, 
Kattrupvej 2, Tebstrup, 8660 Skanderborg. 
OZ1BMH, Jørgen Larsen,
Ravnsletvej 38, 2740 Skovlunde.
OZ1BMM, Leif Harding Madsen, 
Strandmarken 10, 4800 Nykøbing Fl. 
OZ1BMS, Bo Skafte Nielsen,
Egevej 13, 6950 Ringkøbing.
OZ1BMU, Poul Henning Olsen,
Immanuelsvej 31, 6000 Kolding.
OZ1BMV, Gunnar Boye Olesen,
Birkevej 22, 5800 Nyborg.
OZ1BMW, Jan Bo Rasmussen,
Flyvestation Skrydstrup, 
Elektronikværkstedet, 6500 Vojens.

D - 

D14667 

D12411 

D - 

D - 

D142231 

D14083 

D14431 

D14237 

D12011 

D - 

D14209 

D - 

D14397 

C 13921 

D - 

D - 

D14194 

D - 

D - 

D14255 

D - 

D14434

D14696 

D - 

D - 

D - 

D - 

D - 

D - 

C 14027 

D - 

D - 

D - 

C 14500

D - 

D13810 

D14698 

D - 

D14752 

D - 

C 14569 

D - 

D - 

D - 

C 14592 

C - 

D - 

D13949 

D14352 

D - 

D13939 

D - 

D - 

C 14560 

D14520 

D14475 

D - 

D14528 

D14677 

D13767 

D - 

D - 

C 13977 

D - 

D - 

D - 

D - 

D14516 

D14764



PREFIX- OG ZONELISTE pr. 1. september 1975

Nedenstående liste er udarbejdet på grundlag 
af ARRL Countries List pr. sept. 1975.

Til almindeligt DXCC tæller alle forbindelser 
fra og med 15. november 1945, medens der til 
5 bånds DXCC kun kan medregnes forbindelser 
fra og med 1. januar 1969.

Skulle det vise sig, at der trods al umage

forekommer fejl eller mangler i listen, eller frem
kommer der supplerende oplysninger, bedes 
disse meddelt OZ3SK, Egon Gadeberg, postboks 
56, 8700 Horsens. Rettelser m.v. vil da blive 
bragt i OZ samt medtaget i næste liste.

OZ3SK, OZ4RT.

Prefix Country
CQ
Zone

ITU
Zone C

on
tin

en
t

D
XC

C
-F

O
N

E

D
XC

C
-C

W

5-B-DXCC 
80 40 20 15 10

A2, ZS9 Botswana 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □
A3 see VR5
A4 see MP4M
A5, AC Bhutan 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
A6 see MP4D
A7 see MP4Q
A9 see MP4B
AC1 see A5
AC31 5 (deleted) Sikkim 22 42 As □ □ □ □ □ □ □
AC41 see BY
AC412 (deleted) Tibet 23 42/43 As □ □ □ □ □ □ □
AP, S2/3 Banqla Desh 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
AP Pakistan 21 41 As □ □ □ □ □ P □
AX see VK
BV Formosa 24 44 As □ □ □ □ □ □ □
BY, AC4 China 23/24 42/43/44 As □ □ □ □ □ □ □
C2, VK9 Rep. of Nauru 31 65 Oc □ □ □ □ □ □ □
C3, PX Andorra 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
C5 see ZD3
C6 see VP7
C9 see CR7
C93 (deleted) Manchuria 24 33 As □ □ □ □ □ □ □
CE Chile 12 14/16 SA □ □ □ □ □ □ □
CE9AA-AM, FB8Y, Antarctica 12/13/29 67/69/70 SA □ □ □ □ □ □ □
KC4, LA, LU1Z, 0R4, 30/32 71/72
UA1, VKØ, VP8, ZL5, 38/39 73/74
ZS1, 3Y, 8J
CE9AN-AZ see VP8
CEØA Easter Isl. 12 63 SA □ □ □ □ □ □ □
CEØX San Felix 12 14 SA □ □ □ □ □ □ □
CEØZ Juan Fernandez 12 14 SA □ □ □ □ □ □ □
CM, CO Cuba 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
CN24 (deleted) Tangier 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □

1. Unotficial pretix.
2.(AC4) Only contacts dated before June 1, 1974 will count for this country.
3.(C9) Only contacts dated before September 16, 1963 will count for this country.
4.(CN2) Only contacts dated before July 1, 1960 will count for this country.

5. (AC3) Only contacts dated before May 1, 1975 will count for this Country. Contacts dated May 1, 1975 and later count for India.
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CN2/8/9 Morocco 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □
CO see CM
CP Bolivia 10 12/14 SA □ □ □ □ □ □ □
CR3 Portuguese Guinea 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
CR4 Cape Verde Isl. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
CR5 Principe, Sao Thome 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
CR6 Angola 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
CR7, C9 Mozambique 37 53 Af □ □ □ □ □ □ □
CR86 (deleted) Damao, Diu 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
CR86 (deleted) Goa 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
CR8/10 Portuguese Timor 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
CR9 Macao 24 44 As □ □ □ □ □ □ □
CR10 see CR8
CT1 Portugal 14 37 Eu □ □ □ □ □ □ □
CT2 Azores 14 36 Eu □ □ □ □ □ □ □
CT3 Madeira Isl. 33 36 Af □ □ □ □ □ □ □
CX Uruguay 13 14 SA U u □ □ □ □ □
DA, DC, DF, DJ, DK, DL,Germany 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
DM, DT, 9S47 (deleted)
DA, DC, DF, DJ, DK, Fed. Rep. of Germany 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
DL8

DM, DT9 German Dem. Rep. 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
DU, DX Philippine Isl. 27 50 Oc □ □ □ □ □ □ □
EA Spain 14 37 Eu □ □ □ □ □ □ □
EA6 Balearic Isl. 14 37 Eu □ □ □ □ □ □ □
EA8 Canary Isl. 33 36 Af □ □ □ □ □ □ □
EA9 Ceuta & Melilla 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □
EA910 (deleted) Ifni 33 46 Af □ □ □ □ □ □ □
EA9 Rio de Oro 33 46 Af □ □ □ □ □ □ □
EAØ see 3C
El Rep. of Ireland 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
EL, 5L Liberia 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
EP, EQ, 9C Iran 21 40 As C □ □ □ □ □ □
ET211 (deleted) Eritrea 37 48 As □ □ □ □ □ □ □
ET3, 9E/F Ethiopia 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
F France 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
FA see 7X
FB8 see FH8
FB8 see FR7
FB8 see 5R8
FB8W Crozet Isl. 39 68 Af □ □ □ □ □ □ □
FB8X Kerguelen Isl. 39 68 Af □ □ □ □ □ □ □
FB8Y see CE9AA-AM

□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □

6. (CR8) Only contacts dated before January 1, 1962 will count for this country.
7.(DA, DF, DC, DJ, DK, DL, DM, DT, 9S4) Only contacts dated before September 17, 1973 will count for this country.
8. (DA, DC, DF, DJ, DK, DL) Only contacts dated September 17, 1973 or later will count for this country.
9.(DM, DT) Only contacts dated September 17, 1973 or later will count for this country.

10. (EA9) Only contacts dated May 13, 1969 or before will count for this country.
11.(ET2) Only contacts dated November 14, 1962 or before will count for this country.
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FB8Z Amsterdam & 
St. Paul Isl.

39 68 Af □ □ □ □ □ □ □

FC1 Corsica 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
FD see 5V
FE8 see TJ
FF4 see TU
FF7 see 5T
FF812 (deleted) Fr. West Africa 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
FF8 see TY
FF8 see TZ
FF8 see XT
FF8 see 5U7
FF8 see 6W8
FG7/0 Guadeloupe 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
FH8/0, FB8 Comoro Isl. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
FI813 (deleted) Fr. Indo China 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
FK8/0 New Caledonia 32 56 Oc □ □ □ □ 0 □ □
FL8/0 Fr. Somaliland 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
FM7/0 Martinique 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
FN14 (deleted) Fr. India 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
F08/0 Clipperton Isl. 7 10 NA □ □ □ □ □ □ □
F08/0 Fr. Oceania 32 63 Oc □ □ □ □ □ □ □
FP8/0 St. Pierre & Miquelon 

Isl.
5 9 NA □ □ □ □ □ □ o

FQ815 (deleted) Fr. Equatorial Africa 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
FQ8 see TL
FQ8 see TN
FQ8 see TR
FQ8 see TT
FR7/0, FB816 Glorioso Isl. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
FR7/0, FB816 Juan de Nova 39 53 Af □ □ □ □ □ □ 0
FR7/0, FB8 Reunion 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
FR7/0, FB8 Tromelin 39 53 Af □ □ □ □ □ o □
FS7/0 Saint Martin 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
FU8 see YJ
FW8/0 Wallis & Futuna Isl. 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
FY7/0 Fr. Guiana & Inini 9 12 SA □ □ □ □ □ □ □
G Enqland 14 27 Eu □ □ □ □ c □ □
GC Guernsey & 

Dependencies
14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □

GC Jersey Isl. 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
GD Isle of Man 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
GI Northern Ireland 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
GM Scotland 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
GW Wales 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
HA, HG Hungary 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □

□ □ O □ □ □ □

12.(FF8) Only contacts dated August 6, 1960 or before will count for this country.
13.(FI8) Only contacts dated before December 21, 1950 will count for this country.
14. (FN) Only contacts dated before November 1, 1954 will count for this country.
15. (FQ8) Only contacts dated August 16, 1960 or before will count for this country.
16. (FR7, FB8) Only contacts dated June 25, 1960 or later will count for this country.
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HB Switzerland 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
HBØ,HE Liechtenstein 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
HC Ecuador 10 12 SA □ □ □ □ □ □ □
HC8 Galapagos Isl. 10 12 SA □ □ □ □ □ □ □
HE see HBØ
HG see HA
HH Haiti 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
Hl Dominican Rep. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
HK Colombia 9 12 SA □ □ □ □ □ □ □
HKØ Bajo Nuevo 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
HKØ Malpelo Isl. 10 12 NA □ □ □ □ □ □ □
HKØ San Andres & 

Providencia
7 11 NA □ □ □ □ □ □ □

HKØ see KS4B
HL, HM Korea 25 44 As □ □ □ □ □ □ □
HO, HP Panama 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
HR Honduras 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
HS Thailand 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
HT see YN
HV Vatican 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
HZ, 72 Saudi Arabia 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
1, IT Italy 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □

1117 (deleted) Trieste 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
I518 (deleted) Italian Somaliland 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
IS Sardinia 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
IT see I
JA, JE, JF, JG, JH, Jl, JR, KA Japan 25 45 As □ □ □ □ □ □ □
JD, KA1, KG6I19 Minami Torishima 27 45 As □ □ □ □ □ □ □
JD, KA1, KG6I20 Ogasawara Isl. 27 45 As □ □ □ □ □ □ □
JE, JF, JG, JH, Jl, JR see JA
JR6 see JA or KR6/8
JT Mongolia 23 32 As □ □ □ □ □ □ □
JW, LA-/P Svalbard 40 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
JX, LA-/P Jan Mayen 40 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
JY Jordan 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
JZ021 (deleted) Neth. New Guinea 28 51 Oc □ □ □ □ □ □ □
K, KN, W, WA, WB, United States 3/4/5 6/7/8 NA □ □ □ □ □ □ □
WN of America
KA see JA
KA1 see JD
KA6 see JA or KR6/8
KB6 Baker, Howland & 

American Phoenix Isl.
31 61/62 Oc □ □ □ □ □ □ □

□ U □ □ □ n □

u u □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

17.(11) Only contacts dated before April 1, 1957 will count for this country. Contacts dated April 1 , 1957 , and later c
for Italy.

18. (15) Only contacts dated June 30, 1960 or before will count for this country.
19. (JD, KA1, KG6I) Formerly Marcus Isl.
20. (JD, KA1, KG6I) Formerly Bonin & Volcano Isl.
21. (JZØ) Only contacts dated before May 1, 1963 will count for this country.
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KC4 Navassa Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KC4 see CE9AA-AM
KC6 Eastern Caroline Isl. 27 65 Oc □ □ □ □ □ □ □
KC6 Western Caroline Isl. 27 64 Oc □ □ □ □ □ □ □
KG1 see OX
KG4 Guantanamo Bay 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KG6 Guam 27 64 Oc □ □ n □ □ □ 0
KG6I see JD
KG6R/S/T Mariana Isl. 27 64 Oc □ □ □ □ □ □ □
KH6 Hawaiian Isl. 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KH6 Kure Isl. 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KJ6 Johnston isl. 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KL7 Alaska 1 1/2 NA □ □ 0 □ □ □ □
KM6 Midway Isl. 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KN see K
KP4 Puerto Rico 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KP6 Kingman Reef 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KP6 Palmyra Group, 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □

Jarvis Isl.
KR6/8 see JA
KR6/8, JR6, KA622 
(deleted)

Ryukyu Isl. 25 45 As □ □ □ □ □ □ □

KS423 (deleted) Swan Isl. 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KS4B, HKØ Serrana Bank & 

Roncador Cay
7 11 NA □ U □ □ □ □ □

KS6 American Samoa 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
KV4 Virgin Isl. . 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KW6 Wake Isl. 31 65 Oc □ □ □ □ □ □ □
KX6 Marshall Isl. 31 65 Oc □ □ □ □ □ □ □
KZ5 Canal Zone 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
LA see CE9AA-AM
LA, LG Norway 14 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
LA-/P see JW or JX
LA/G see 3Y
LG see LA
LU Argentina 13 14/16/73 SA □ □ □ □ □ □ □
LU1Z see CE9AA-AM or VP8
LX Luxembourg 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
LZ Bulgaria 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
M11 see 9A1
MP4B, A9 Bahrein 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
MP4D/T, A6 United Arab Emirates 21 39 As □ □ □ □ □ □ C

MP4M, A4, VS9H/0 Oman 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
MP4Q, A7 Qatar 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
OA Peru 10 12 SA □ □ □ □ □ □ □
OD5 Lebanon 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
OE Austria 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
OF, OG see OH

22. (KR6/8, JR6, KA6) Only contacts dated before May 15, 1972 will count for this country. Contacts dated May 15, 19

and later count for Japan.
23. (KS4) Only contacts dated before September 1, 1972 will count for this country. Contacts dated September 1, 1972 and 

later count for Honduras.

Prefixliste 1975 5



OH, OF, OG Finland 15 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
OHØ Åland Isl. 15 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
OJØ Market 15 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
OK, OL, OM Czechoslovakia 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
ON Belgium 14 27 Eu □ □ □ □ a □ □
OQ5/0 see 9Q5
OR4 see CE9AA-AM
OX, KG1, XP Greenland 40 5/75 NA □ □ □ D □ □ □
OY Faroe Isl. 14 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
OZ Denmark 14 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
P2 see VK9AA-MZ
PA, PD; PE, PI Netherlands 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
PJ Neth. Antilles 9 11 SA □ □ □ □ □ □ □
PJ St. Maarten, Saba & 

St. Eustatius
8 11 NA □ □ □ n 0 □ □

PK see 8F
PK1/2/324 (deleted) Java 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
PK424 (deleted) Sumatra 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
PK524 (deleted) Neth. Borneo 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
PK624 (deleted) Celebes & Molucca Isl. 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
PT see PY
PX1 see C3
PY, PT Brazil 11 13/15 SA □ □ □ □ □ □ □
PYØ Fernando de Noronha 11 13 SA □ □ □ □ □ □ □
PYØ St. Peter & St. Paul’s 

Rocks
11 13 SA □ □ □ □ □ □ □

PYØ Trinidade & Martim Vaz 
Isl.

11 15 SA □ □ □ □ □ 0 □

PZ Surinam 9 12 SA □ □ □ □ □ □ □
S2/3 see AP
SK, SL, SM Sweden 14 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
SP, SQ, 3Z Poland 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
ST2 Sudan 34 48 Af □ □ □ □ □ □ □
SU Egypt 34 38 Af □ □ □ □ □ □ □
SV Crete 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
SV Dodecanese 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
SV Greece 20 28 Eu □ □ □ □ □ o □
SV, SY Mount Athos 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
TA, TC Turkey 20 39 Eu/As □ □ □ □ □ □ □
TF Iceland 40 17 Eu □ □ □ □ □ □ □
TG Guatemala 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
TI Costa Rica 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
TI9 Cocos Isl. 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
TJ, FE8 Cameroun 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
TL, FQ825 Central African Rep. 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
TN, FQ826 Congo Rep. 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
U u a □ □ □ □

24. (PK1/2/3/4/5/6) Only contacts dated before May 1, 1963 will count for this country.
25. (TL, FQ8) Only contacts dated August 13, 1960 or later will count for this country.
26. (TN, FQ8) Only contacts dated August 15, 1960 or later will count for this country.
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EDR UNDERSØGELSE
FORSTYRRELSER I FJERNSYNS-, RADIO- OG LAVFREKVENSANLÆG 

Oversat og bearbejdet af OZ3MM

Forstyrrelser på naboers TV-skærme og i sammes højttalere 
er et problem, som mange radioamatører i ubehagelig grad 
har eller har haft inde på livet. Adskillige undersøgelser fore
taget af det engelske RSGB Interference Committee har vist, 
at interferensproblemer i al fald på den anden side af Nord
søen er langt mere omfattende end almindeligt antaget.

I Storbritannien udgiver direktoratet for radioteknologi en 
årlig rapport over antallet af sager, som er behandlet af »P 
og T«'s afdeling for radioforstyrrelser (Post Office Interference 
Branch). Denne rapport omfatter samtlige forstyrrelser forår
saget af radioamatører. Det skal dog bemærkes, at de tekniske 
årsager til forstyrrelserne ikke er registreret. Ej heller er det 
anført, om forstyrrelsernes årsager skal findes i amatørstatio
nen eller i det berørte anlæg. Yderligere er det en selvfølge, 
at rapporten kun omfatter sager, som er anmeldt til »P og T«.

Ovennævnte RSGB Interference Committee forfølger aktivt 
en politik, der skal forsøge at reducere antallet af de forstyr
relser, der tilskrives amatørstationer. Dette gøres ved at

rådgive i producentleddet om mulige forbedringer ved kon
struktion af såvel amatørudstyr som elektroniske anlæg i hjem
mene. Til dette formål er det nødvendigt at fastslå problemets 
størrelsesorden samt de områder, der kan »anklages« for for
styrrelser.

EDR ønsker med denne undersøgelse at fastslå disse pro
blemer for danske forhold, hvorfor vi beder alle licenserede 
radioamatører udfylde skemaet så præcist som muligt. Du må 
ikke afholde dig fra at udfylde det, fordi du ikke føler dig 
sikker på, at du kan gøre det med 100% sikkerhed. Selvom 
du overhovedet ikke har haft problemer, så er dit udfyldte 
skema ligeså vigtig for undersøgelsen som et, der rapporterer 
mange problemer.

Meget vigtigt: Læs bemærkningerne før, mens og efter ud
færdigelsen. Vær ikke bange for at ændre din besvarelse, hvis 
du ved nærmere eftertanke føler, du har lavet en feil.

ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL BRUG VED UDFYLDELSEN
Tidsperiode: Hensigten med undersøgelsen er at dække alle 
tilfælde af forekomne forstyrrelser, der skyldes din amatør
radiostation, uanset hvor længe det er siden, men på din 

nuværende bopæl (location).
Forstyrrelse: I denne undersøgelse skal ordet »forstyrrelse« 
opfattes som »det, der forårsager, at normal funktion af TV-, 
radio- eller lavfrekvensanlæg påvirkes af en amatør-radio
station i en sådan grad, at det fremkalder irritation hos seeren 
og/eller lytteren.«

I undersøgelsen skal udtrykket »fremkalde forstyrrelser« 
ikke antyde nogen form for anklage, men udelukkende fast

slå, at der forekommer forstyrrelse, når din station arbejder. 
Afhjælpning: En forholdsregel, der tages med det formål at 

råde bod på en forstyrrelse, karakteriseres ved ordet »af
hjælpning«, såfremt det er tilfredsstillende for brugeren af det 

påvirkede anlæg, og såfremt det tillader dig at bruge din 
station i bevidstheden om, at du ikke mere fremkalder for
styrrelser. Medtag her afhjælpning, der har vist sig effektiv, 

men som af en eller anden grund ikke er blevet installeret 
permanent (f.eks. hvis ejeren er blevet tilrådet at skaffe sig sit 

eget filter, efter at den effektive virkning af dit er blevet de
monstreret.

SEKTION 1 - GENERELLE SPØRGSMÅL

1. Sæt kryds i rubrikken ved den kategori af sendetilladelse, som du er indehaver af. Har du haft lavere 
kategorier, sætter du også kryds ved disse.

3,5 MHz 7 MHz 14 MHz 21 MHz 28 MHz 144 MHz 432 MHz > 1296 MHz

A C

B D

2. Hvor mange år har du haft licens på din nuværende bopæl?

3. Hvor alvorligt føler du dig bekymret ved forstyrrelsesproblemer? Begrænser du eksempelvis din aktivitet, 
fordi du fremkalder forstyrrelse eller tror, du gør det? Undgår du visse frekvenser eller visse tider på da
gen? Sender du i bevidstheden om, at du fremkalder forstyrrelse? Giv udtryk for, hvad du føler. Angiv 
dette ved at skrive følgende: 0- overhovedet ikke bekymret. 1- i ringe grad bekymret. 2- i begrænset om
fang bekymret. 3- særdeles bekymret.

4. Er der nogle bånd (af dem, dit senderanlæg dækker), på hvilke du ikke er i stand til at operere uden indskrænkninger (fri
villige eller pålagte), fordi du er vidende om, at du forårsager forstyrrelser? Disse indskrænkninger kunne være med hensyn 
til tid, modulationsform, effekt, strålingsretning etc. Sæt X i de aktuelle rubrikker.



5. Er der nogle bånd, (af dem dit senderanlæg dækker), på hvilke du ikke har gjort målbevidste forsøg på at operere, fordi du 
har været af den opfattelse, at der vil opstå forstyrrelser? Sæt X i de respektive rubrikker.

3,5 MHz 7 MHz 14 MHz 21 MHz 28 MHz 144 MHz 432 MHz > 1296 MHz

6. Notér numrene på de TV kanaler, der normalt modtages på i det område, hvor du bor. Hvis du ikke kender kanalnumrene, så 
skriv i stedet navnet (navnene) på senderstationerne. Hvis kabel, TV eller fællesantenne sæt da tillige X.

UHF KABEL FÆLLESA.

SEKTION 2- FORSTYRRELSE AF FJERNSYN

Denne afdeling dækker forstyrrelse i fjernsynsapparater, men kun hvor forstyrrelsen påvirker billedet og/eller lyden.

1. Hvor mange fjernsynsapparater har lidt under forstyrrelse, der skyldes virkningen af din amatør-radio
station (enten ved sending eller modtagning)? Skriv antallet af apparater, der er blevet forstyrret. Medregn 
dit eget.

2. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne tilfælde af forstyrrelser i fjernsynsapparater er P og T blevet 
anmodet om at foretage undersøgelse? Skriv antallet af apparater og ikke antallet af besøg, der måtte 
være aflagt for at foretage tests og lign.

3. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne fjernsynsapparater er der foretaget afhjælpning, uden at P og T 
er blevet anmodet om at foretage undersøgelse?

4. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er afhjælpning blevet foretaget på sendersiden? Modi
fikationer i din station omfatter indskydelse af filtre, skærmning, ændring af antennestillinger, men ikke 
ændring af modulationsform eller effekt.

5. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er afhjælpning blevet foretaget på modtagersiden? 
Altså ved foranstaltninger i TV apparatet så som indskydelse af filtre, skærmning, ændring af antenne
positioner, reparation af dårlige forbindelser og lign.

6. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er afhjælpning blevet foretaget ved indsættelse af 
udvendige anordninger til TV apparatet (f.eks. antenne- eller netfiltre, transformere, stubbe, bølgefælder 
og lign?

SEKTION 3- FORSTYRRELSE I RADIOAPPARATER

Denne afdeling dækker kun forstyrrelse i radioapparater, herunder tunere tilsluttet forstærkeranlæg.

1. Hvor mange radioapparater har lidt under forstyrrelse, der skyldes virkningen af din amatør-radiostation 
(enten ved sending eller modtagning)? Skriv antallet af apparater, der er blevet forstyrret. Medregn dit 
eget.



2. (a) Hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er blevet forstyrret ved modtagelse af en radio
fonistation på lang- og/eller mellembølgebåndene?

(b)Hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er blevet forstyrret ved modtagelse af en radio

fonistation på FM båndet?

3. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne tilfælde af forstyrrelser i radioapparater er P og T blevet an
modet om at foretage undersøgelse? Skriv antallet af apparater og ikke antallet af besøg, der måtte være 
aflagt for at foretage tests og lign.

4. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne radioapparater er der foretaget afhjælpning, uden at P og T er 
blevet anmodet om at foretage undersøgelse?

5. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er afhjælpning blevet foretaget på sendersiden? Modi
fikationer i din station omfatter indskydelse af filtre, skærmning, ændring af antennepositioner, men ikke 
ændring af modulationsform eller effekt.

6. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne radioapparater er afhjælpning blevet foretaget på modtager
siden? Altså ved foranstaltninger i radioapparatet så som indskydelse af filtre, skærmning, ændring af 
antennepositioner, reparation af dårlige forbindelser og lign.

7. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne radioapparater er afhjælpning blevet foretaget ved indsættelse 
af udvendige anordninger til radioapparatet (f.eks. antenne- eller netfiltre, transformere, stubbe, bølge
fælder og lign.

1. Hvor mange lavfrekvensanlæg har lidt under forstyrrelse, der skyldes virkningen af din amatørradiostation 
(enten ved sending eller ved modtagning)? Skriv antallet af anlæg, der er blevet forstyrret. Medregn dit 
eget.

2. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne tilfælde af forstyrrelser i lavfrekvensanlæg er P og T blevet an
modet om at foretage undersøgelse? Skriv antallet af anlæg og ikke antallet af besøg, der måtte være af
lagt for at foretage tests og lign.

3. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne lavfrekvensanlæg er der foretaget afhjælpning, uden at P og T 
er blevet anmodet om at foretage undersøgelse?

4. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne lavfrekvensanlæg er afhjælpning blevet foretaget på sender
siden? Modifikationer i din station omfatter indskydelse af filtre, skærmning, ændring af antennepositio
ner, men ikke ændring af modulationsform eller effekt.

5. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne lavfrekvensanlæg er afhjælpning blevet foretaget på »modtager
siden«? Altså ved foranstaltninger i lavfrekvensanlægget så som indskydelse af filtre, skærmning, ændring 
af ledningsføring, reparation af dårlige forbindelser.

6. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne lavfrekvensanlæg er afhjælpning blevet foretaget ved indsæt
telse af udvendige anordninger (f.eks. indskydelse af filtre i netledning, ved højttaler eller i andre ud
vendige ledninger?

SEKTION 4- FORSTYRRELSE I LAVFREKVENSANLÆG

Denne afdeling dækker forstyrrelse i alle typer af lavfrekvensanlæg så som hifi forstærkeranlæg, pladespillere, båndoptagere,
samtaleanlæg, elektroniske musikinstrumenter etc.



SEKTION 5

Såfremt du har yderligere kommentarer til denne undersøgelse, eller du ønsker at tilføje oplysninger, som du anser for nyttige 
ved bearbejdelsen af undersøgelsesmaterialet, så skriv venligst dette herunder:

Fold her

Porto 

90 øre

EDR Teknisk Udvalg 
v/ OZ4GF Erik Folsing 
Årsballevej 49 
3700 Rønne

Fold her



TR, FQ827 Gabon Rep. 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
TT, FQ828 Chad Rep. 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
TU, FF429 Ivory Coast 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
TY, FF830 Dahomey Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
TZ, FF831 Mali Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
U5 see UB5
UA1 see CE9AA-AM
UA1, UK1 Franz Josef Land 40 75 Eu □ □ □ □ □ □ □
UA1/3/4/6, UK1/3/4/6, 
UN1, UV1/3/4/6, 
UW1/3/4/6, UZ

Europ. Russian SFSR 16 19/20/29 Eu □ □ □ □ □ □ □

UA2, UK2 Kaliningradsk 15 29 Eu □ □ 0 □ □ □ □

UA9/0, UK9/0, 
UV9/0, UW9/0 
UZ9/0

Asiatic RSFSR 17/18
19/23

20/21
22/23
24/25/26
30/31/32
33/34/35

As □ □ □ □ □ □ □

UB5, UK5, UT5, 
UY5, U5

Ukraine 16 29 Eu □ □ □ □ □ □ □

UC2, UK2 White RSSR 16 29 Eu □ □ □ □ □ □ □
UD6, UK6 Azerbaijan 21 29 As □ □ □ o □ □ □
UF6, UK6 Georgia 21 29 As □ □ □ □ □ o □

UG6, UK6 Armenia 21 29 As □ □ □ □ □ □ □

UH8, UK8 Turkoman 17 30 As □ □ □ □ □ □ □

UI8, UK8 Uzbek 17 30 As □ □ □ □ □ □ □
UJ8, UK8 Tadzhik 17 30 As □ □ □ □ □ □ □

UK1/3/4/6 see UA1
UK2 see UC2, UP2, UQ2 or 

UR2
UK3/4 see UA1
UK5 see UB5 or U05
UK6 see UA1, UD6, UF6 or 

UG6
UK7 see UL7
UK8 see UH8, UI8, UJ8 or 

UM8
UK9/0 see UA9
UL7, UK7 Kazakh 17 30 As □ □ □ □ □ □ □

UM8, UK8 Kirghiz 17 31 As □ □ □ □ □ □ □

UN132 (deleted) Karelo Finnish Rep. 16 19 Eu □ □ □ □ □ □ □

U05, UK5 Moldavia 16 29 Eu □ □ □ □ □ □ □

UP2, UK2 Lithuania 15 29 Eu □ □ □ □ □ □ □
UQ2, UK2 Latvia 15 29 Eu □ □ □ □ □ □ □
UR2, UK2 Estonia 15 29 Eu □ □ □ □ □ □ □
UT5 see UB5

□ □ □ □ □ □ □

27.(TR, FQ8) Only contacts dated August 17, 1960 or later will count for this country.
28.(TT, FQ8) Only contacts dated August 11, 1960 or later will count for this country.
29.(TU, FF4) Only contacts dated August 7, 1960 or later will count for this country.
30.(TY, FF8) Only contacts dated August 1, 1960 or later will count for this country.
31.(TZ, FF8) Only contacts dated June 20, 1960 or later will count for this country.
32.(UN1) Only contacts dated June 30, 1960 or before win count for this country. Contacts dated July 1, 1960 and later 

count for European Russian SFSR.
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UV1/3/4/6 see UA1
UV9/0 see UA9
UW1/3/4/6 see UA1
UW9/0 see UA9
UY5 see UB5
UZ see UA1 or UA9
VE, VO Canada 1/2/3/4/5 2/3/4/9/75 NA □ □ Q □ □ □ □
VK Lord Howe Isl. 30 60 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK, AX Australia 29/30 55/58/59 Oc □ □ □ □ □ □ □

(incl. Tasmania)
VK4 Willis Isl. 30 60 Oc □ □ □ □ □ o □
VK9 Mellish Reet 30 55 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK9 see C2
VK9AA-MZ, P2 Papua Territory 28 51 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK9AA-MZ, P2 Territory of New Guinea 28 51 Oc □ □ o □ □ □ □
VK9N Norfolk Isl. 32 60 Oc □ □ □ □ □ □ □

VK9X Christmas Isl. 29 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK9Y Cocos Isl. 29 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
VKØ Heard Isl. 39 68 At U u □ □ □ □ □
VKØ Macquarie Isl. 30 60 Oc u u □ □ □ □ □

VKØ see CE9AA-AM
VO33 (deleted) Newfoundland, 2 9 NA □ u O □ □ □ □
VO Labrador
VO see VE
VP1 (Belize) British Honduras ; 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP2A34 Antigua, Barbuda 8 11 NA u u □ □ □ □ □
VP2D34 Dominica 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □

VP2E34 Anguilla 8 11 NA □ u □ □ □ □ □

VP2G34 Grenada & 
Dependencies

8 11 NA u u □ □ □ □ □

VP2K34 St. Kitts, Nevis 8 11 NA □ u □ □ □ □ □

VP2L34 St. Lucia 8 11 NA u u □ □ □ □ □

VP2M34 Montserrat 8 11 NA u u □ □ D □ □
VP2S34 St. Vincent & 

Dependencies
8 11 NA □ u □ □ □ □ □

VP2V34 Br. Virgin Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □

VP3 see 8R
VP4 see 9Y4
VP5 see ZF1 or 6Y5
VP5 Turks & Caicos Isl. 8 11 NA □ u □ □ □ □ □
VP6 see 8P
VP7, C6 Bahama Isl. 8 11 NA u u □ □ □ □ □
VP8 Falkland Isl. 13 16 SA □ □ □ □ □ D □
VP8 see CE9AA-AM
VP8, LU1Z So. Georgia Isl. 13 73 SA u u □ □ □ □ □
VP8, LU1Z So. Orkney Isl. 13 73 SA u u □ □ □ o o
VP8, LU1Z So. Sandwich Isl. 13 73 SA □ u □ □ □ □ □
VP8, CE9AN-AZ, LU1Z So. Shetland Isl. 13 73 SA □ □ □ □ □ □ □
VP9 Bermuda Isl. 5 11 NA □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ D □ □

33. (VO) Newfoundland/Labrador DXCC credit will be given if VO contact was made prior to April 1, 1949.
34.(VP2A/D/E/G/K/L/M/S/V) For credits on QSO's made before June 1, 1958, see page 97, June 1958 QST.
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VQ1, 5H135 (deleted) Zanzibar 37 53 Af □ □ □ □ □ □ □

VQ2 see 9J
VQ3 see 5H3
VQ4 see 5Z4
VQ5 see 5X5
VQ636 (deleted) Br. Somaliland 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □

VQ8, 3B6/7 Agalega & St. Brandon 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □

VQ8, 3B8 Mauritius 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □

VQ8, 3B9 Rodriguez Isl. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □

VQ9 Aldabra 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □

VQ9 Chagos Isl. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □

VQ9 Seychelles 39 53 Af □ □ □ □ □ D □

VQ9D Desroches 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ9F Farquhar 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □

VR1 British Phoenix Isl. 31 62 Oc □ □ o □ □ □ □
VR1 Gilbert & Ellice Isl. 

& Ocean Isl.
31 65 Oc □ □ □ □ □ □ □

VR2, 3D2 Fiji Isl. 32 56 Oc □ □ □ □ □ □ □
VR3 Fanning & Christmas Isl. 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □

VR4 Solomon Isl. 28 51 Oc □ □ □ □ □ □ □

VR5, A3, 1M Tonga Isl. 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □

VR6 Pitcairn Isl. 32 63 Oc □ □ □ □ □ □ □

VS1, 9M2 see 9M2
VS1, 9M4, 9V137 Singapore 28 54 As □ □ □ □ □ □ □
VS2 see 9M2
VS438 (deleted) Sarawak 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
VS5 Brunei 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
VS6 Hong Kong 24 44 As □ □ □ □ □ □ □
VS9A/P/S, 70 South Yemen 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
VS9H39 (deleted) Kuria Muria Isl. 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
VS9K Kamaran Isl. 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
VS9M see 8Q
VS90 see MP4M
VS9P/S see VS9A
VU Andaman & Nicobar Isl. 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
VU India 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
VU Laccadive Isl. 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
W, WA, WB, WN see K
XE, XF, 4A, 6D Mexico 6 10 NA □ □ □ □ □ □ □

XF4, 6D4 Revilla Gigedo 6 10 NA □ □ □ □ □ □ □

XP see OX
XT, FF840 Voltaic Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □

XU (Khmer Rep.) Cambodia 26 49 As □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

35. (VQ1, 5H1) Only contacts dated before June 1, 1974 will count for this country.
36. (VQ6) Only contacts dated June 30, 1960 or before will count for this country.
37. (VS1, 9M4, 9V1) Only contacts dated September 15, 1963 or before and contacts after August 8,1965 will countfor

this country.
38. (VS4, ZC5, 9M2) Only contacts dated September 15, 1963 or before will count for this country.
39. (VS9H) Only contacts dated before November 30, 1967 will count for this country. Contacts dated December 1,1967 or

later count as Oman.
40. (XT, FF8) Only contacts dated August 6, 1960 or later will count for this country.
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XV5___________________  see 3W8
XW8 Laos 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
XZ2 Burma 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
YA Afghanistan 21 40 As □ □ □ □ □ □ □
YB, YC see 8F
Yl Iraq 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
YJ, FU8 New Hebrides 32 56 Oc □ □ □ □ □ □ □
YK Syria 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
YN, HT Nicaragua 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
YO Rumania 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
YS Salvador 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
YT, YU, YZ Yugoslavia 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
YV, 4M Venezuela 9 12 SA □ □ □ □ □ □ □
YVØ Aves Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
ZA Albania 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
ZB1 see 9H1
ZB2 Gibraltar 14 37 Eu □ □ □ □ □ □ □
ZC4 see 5B4
ZC538 (deleted) Br. North Borneo 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZC641 (deleted) Palestine 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
ZD1 see 9L1
ZD2 see 5N2
ZD3, C5 The Gambia 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
ZD4 see 9G1
ZD442 (deleted) Gold Coast, Togoland 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
ZD5, ZS7, 3D6 Swaziland 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □
ZD6 see 7Q7
ZD7 St. Flelena 36 66 Af □ □ □ 0 □ □ □
ZD8 Ascension Isl. 36 66 Af □ □ □ □ □ □ □
ZD9 Tristan da Cunha & 

Gough Isl.
38 66 Af □ □ □ □ □ □ □

ZE Rhodesia 38 53 Af □ □ □ □ □ □ □
ZF1, VP5 Cayman Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
ZK1 Cook Isl. 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZK1 Manihiki Isl. 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZK2 Niue 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZL Auckland & Campbell 

Isl.
32 60 Oc □ □ □ □ □ □ □

ZL Chatham Isl. 32 60 Oc □ □ □ □ □ □ ' □
ZL Kermadec Isl. 32 60 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZL, ZM New Zealand 32 60 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZL5 see CE9AA-AM
ZM see ZL
ZM6 see 5W1
ZM7 Tokelaus 31 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZP Paraguay 11 14 SA □ □ □ □ □ □ □
ZS1 see CE9AA-AM
ZS1/2/4/5/6 South Africa 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ n n n n
□ □ □ □ □ □ □

41.(ZC6) Only contacts dated July 1, 1968 or before will count for this country.
42. (ZD4) Only contacts dated March 5, 1957 or before will count for this country.
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ZS2 Pr. Edward & Marion Isl. 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □
ZS3 Southwest Africa 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □

(Namibia)
ZS4/5/6 see ZS1
ZS7 see ZD5
ZS8 see 7P8
ZS9 see A2
1M1 see VR5
1M 143 (deleted) Minerva Reefs 32 56 Oc □ □ □ □ □ □ □
1S1 Spratly Isl. 26 50 As □ □ □ D □ □ □
3A Monaco 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
3B see VQ8
3C, EAØ Equatorial Guinea 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
3CØ Annobon 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
3D2 see VR2
3D6 see ZD5
3V8 Tunisia 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □
3W8, XV5 Vietnam 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
3X, 7G1 Rep. of Guinea 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
3Y see CE9AA-AM
3Y, LA/G Bouvet Isl. 38 67 Af □ □ □ □ □ □ □
3Z see SP
4A see XE
4M see YV
4S7 (Sri Lan Ka) Ceylon 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
4U I.T.U., Geneva 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
4W Yemen 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
4X, 4Z Israel 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
5A Libya 34 38 Af □ □ □ □ □ □ □
5B4, ZC4 Cyprus 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
5H1 see VQ1
5H3, VQ3 Tanzania 37 53 Af □ □ □ □ □ □ □
5L see EL
5N2, ZD2 Nigeria 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
5R8, FB8 Malagasy Rep. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
5T, FF744 Mauritania 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
5U7, FF845 Niger Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
5V, FD Togo Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
5W1, ZM6 Western Samoa 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
5X5, VQ5 Uganda 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
5Z4, VQ4 Kenya 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
6D see XE
6D4 see XF4
601/2/6' Somali Rep. 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
6W8, FF846 Senegal Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
6Y5, VP5 Jamaica 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

43. (1M) Only contacts dated July 15, 1972 or before will count for this country. Contacts dated July 16, 1972 or later count 

as Tonga.
44.(5T, FF7) Only contacts dated June 20, 1960 or later will count for this country.
45.(5U7, FF8) Only contacts dated August 3, 1960 or later will count for this country.
46.(6W8, FF8) Only contacts dated June 20, 1960 or later will count for this country.
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7G11 see 3X
70 see VS9A
7P8, ZS8 Lesotho 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □
7Q7, ZD6 Malawi 37 53 Af □ □ □ □ □ □ □
7X, FA Algeria 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □
7Z see HZ
8F, PK, YB, YC47 Indonesia 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
8J see CE9AA-AM
8P, VP6 Barbados 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
8Q, VS9M Maldive Isl. 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
8R, VP3 Guyana 9 12 SA □ □ □ □ □ □ □

8Z4 Saudi Arabia/lraq 
Neutral Zone

21 39 As □ □ 0 □ □ □ □

8Z5 see 9K3
9A1, M1 San Marino 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □

9C see EP
9E/F see ET3
9G1, ZD448 Ghana 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □

9H1, ZB1 Malta 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □

9J, VQ2 Zambia 36 53 Af □ □ □ □ □ □ □

9K2 Kuwait 21 39 As □ □ o □ □ □ □
9K3, 8Z549 (deleted) Kuwait/Saudi Arabia 

Neutral Zone
21 39 As □ □ □ □ □ □ □

9L1, ZD1 Sierra Leone 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
9M238 (deleted) Malaya 28 54 As □ □ □ □ □ □ □
9M2/450 West Malaysia 28 54 As □ □ □ □ □ □ □
9M4 see VS1
9M6/850 East Malaysia 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
9N1 Nepal 22 42 As □ □ □ □ □ □ □
9Q5, 0Q5/0 Rep. of Zaire 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
9S4 see DA
9S451 (deleted) Saar 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
9U552 Burundi 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
9U553 (deleted) Ruanda-U rundi 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
9V1 see VS1
9X552 Rwanda 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
9Y4, VP4 Trinidad & Tobago 9 11 SA □ □ □ □ □ □ □

Abu Ail & Jabal at Tair 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
54 (deleted) Blenheim Reef 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
55 Geyser Reef 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □

47. (8F, PK, YB, YC) Only contacts dated May 1, 1963 or later will count for this country.
48. (9G1, ZD4) Only contacts dated March 5, 1957 or later will count for this country.
49. (9K3, 8Z5) Only contacts dated before December 15, 1969 will count for this country.
50. (9M2/4/6/8) Only contacts dated September 16, 1963 or later will count for this country.
51. (9S4) Only contacts dated before April 1, 1957 will count for this country. Contacts dated April 1, 1957 and later count

as Germany.
52. (9U5, 9X5) Only contacts dated July 1, 1962 or later will count for this country.
53.(9U5) Only contacts dated between July 1, 1960 and July 1, 1962 will count for this country.

54.(Blenheim Reef) Only contacts dated between May 4, 1967 and June 30,1975 will count for this country. Contacts dated
July 1, 1975 and later count for Chagos.

55. Only contacts dated after May 4, 1967 will count for this country.

1 2 Prefixliste 1975



OZ1BNA, Hans-Otto Zilmer-Pedersen, 
Færgegårdsvej 38, 4760 Vordingborg. 
OZ1BNG, Jørgen Romby,
Ndr. Strandvej 5 B, 8240 Risskov.
OZ1BNH, Leif Sander,
H. C. Ørsteds Vej 41 B, 1879 København V. 
OZ1BNI, Jens Willads Sohi,
Skovvej 20, vær. 31, 6400 Sønderborg. 
OZ1BNJ, Frank Robert Stisen,
Møllegade 10\ 2200 København N.
OZ1BNK, Freddy Møller Sørensen, 
Valdemarsgade 54 A, 8000 Århus C. 
OZ1BNM, Jens Peter Sørensen, 
Boligselskabet 46, 8700 Horsens.
OZ1BNP, Poul Erik Sørensen,
Vestergade 19, 4990 Sakskøbing.
OZ1BNX, Søren Laursen,
Holstebrovej 72, 6950 Ringkøbing.
OZ1BNY, Carsten Lykkegaard Andersen, 
Roald Amundsensvej 591, 9000 Ålborg. 
OZ1BNZ, Gunhild Uhrenfeldt Andersen, 
Holstebrovej 73, 8800 Viborg.
OZ1BOB, Hanne Schnoor Anderson, 
Søndergade 191, 9900 Frederikshavn. 
OZ1BOC, Kjeld Brian Andersen,
Havnegade 5', 6700 EsÖjerg.
OZ1BOD, Knud Eli Andersen,
Holstebrovej 73, 8800 Viborg.
OZ1BOH, Emil Johannes Christensen, 
Blommevej 4, 9310 Vodskov.
OZ1BOJ, Kim llberg Christensen,
Damvej, Vokslev, 9240 Nibe.
OZ1BOL, Lars Christiansen,
Heilskovsgade 23', 9000 Ålborg.
OZ1BON, Steen Marrill Christiansen, 
Østervangsvej 29, 4780 Stege.

OZ1BOO, Jens Christoffersen,
Elmelunde, 4791 Borre.
OZ1BOQ, Aage Preben Herman Drent, 
Paludan Mullersvej 4 st., 1815 København V. 
OZ1BOS, Børge Elbech-Madsen,
C. Adlersgade 113, 6700 Esbjerg.
OZ1BOU, Berthel Jørgen Fjellerad, 
Danmarksgade 75 st., 9000 Ålborg.
OZ1BOV, Karsten Frahm,
Gjellerupbakken 52, 7400 Herning.
OZ1BOZ, Jens Otto Hansen,
Kertemindevej 118, 5800 Nyborg.
OZ1BPB, Niels Ebbe Holm,
Råbymagle, 4791 Borre.
OZ1BPC, Børge Tjelle Hansen,
Hørsholmsvej 70, 9270 Klarup.
OZ1BPD, Kristian Hansen,
Kystvejen 83, Øster Hurup, 9560 Hadsund. 
OZ1BPE, Niels Hansen,
Kongelysvej 14, 9380 Vestbjerg.
OZ1BPF, Niels Kresten Iversen,
Bøsbrovej 12, 8900 Randers.
OZ1BPJ, Hasse Rahbek Jensen,
Bredgade 6, 6933 Kibæk.
OZ1BPK, Ib Jensen,
Borupvej 128, 9760 Vrå.
OZ1BPO, Knud Egebak Jensen,
Vrenstedvej 14, 9480 Løkken.
OZ1BPP, Lars Henning Jensen,
H. C. Ørstedsgade 2 st., 6700 Esbjerg. 
OZ1BPQ, Peter Marinus Jensen,
Gårde, 6870 Ølgod.
OZ1BPR, Leif Jespersen,
Sanglærkevej 13, 9400 Nørresundby.

OZ1BPU, Knud Erik Kihldorph, 
Lindholmsvej 106 st., 9400 Nørresundby. 
OZ1BPV, Erik Knudsen,
Gråpilevej 2, 9260 Gistrup.
OZ1BQF, Svend Aage Madsen,
Holmestien 4, 6700 Esbjerg.
OZ1BQI, Dan Mosgaard,
Skolesvinget 1, Snejbjerg, 7400 Herning. 
OZ1BQJ, Jørgen Møller,
Søndervangsvej 12, 2600 Glostrup. 
OZ1BQK, Niels Salling Møller,
Evasvej 13, 9000 Ålborg.
OZ1BQN, Herluf Nielsen,
Sorringvej 89, Voel, 8600 Silkeborg. 
OZ1BQO, Henning Ørregaard Nielsen, 
Fasanvej 13, Hammerum, 7400 Herning. 
OZ1BQQ, Bent Pedersen,
Bakkebo 4, 9240 Nibe.
OZ1BQT, Skjold Petersen,
Jægersborg Alle 135 B, 2820 Gentofte.

OZ1BQU, Bjarne Poulsen,
Smedevænget 11, Storvorde, 9270 Klarup. 
OZ1BQW, Anders Boggild Rasmussen, 
Jægervænget 6, 9000 Ålborg.
OZ1BQX, Erik A. Rasmussen, 
Lyngblomsten, Ulfshale, 4780 Stege. 
OZ1BQY. Hans Henrik Rasmussen, 
Søndergade 6, 6870 Ølgod.
OZ1BRC, Kai Helge Skrubbeltrang,
Dybvad Mejeri, 9352 Dybvad.
OZ1BRE, Bent Hjuler-Sørensen, 
Grønvangsvej 1, 6700 Esbjerg.
OZ1ERH, Kurt Zaar,
Damvej, Vokslev, 9240 Nibe.
OZ1BRI, Søren Kristian Østergaard, 
Hybenvej 1, Hammerum, 7400 Herning. 
OZ1BRK, Erik Birk Andersen,
Skævevej 20, 9352 Dybvad.
OZ1BRM, Henrik Dalbøge Andersen, 
Thorvaldsensgade 36, 8000 Århus C. 
OZ1BRN, Kurt Birk Andersen,
Skævevej 20, 9352 Dybvad.
OZ1BRP, Poul Balling,
Abelsvej 3, 9900 Frederikshavn.
OZ1BRQ, Keld Henning Bekker, 
Tjennemarkevej 12, 4952 Stokkemarke. 
OZ1BRT, Hans Rønnest Clausen, 
Fiskerstien 3, 9900 Frederikshavn. 
OZ1BRU, Bjarne Christensen,
Stjernevej 36, 6300 Gråsten.
OZ1BRZ, Jørgen Ebert,
Assensgade 32, 8000 Århus C.
OZ1BSA, Peter Christian Gram, 
Herlufsholm Alle 170, 4700 Næstved. 
OZ1BSB, Bent Juhl Hansen,
Høje Gladsaxe 312, 2860 Søborg.
OZ1BSG, Bendt Henriksen,
P. Mønsteds Alle 21, 8270 Højbjerg. 
OZ1BSJ, Torsten Hvidt,
Mirabellavej 24, 7700 Thisted.
OZ1BSR, Peter Jørgensen,
P. Knudsensgade 16, 2450 København SV. 
OZ1BSS, Søren Lejbølle Jørgensen, 
Jonstruplejren 240 B'°, 2750 Ballerup. 
OZ1BSL, Helge Falkenstrøm Jensen, 
Skovbyvej 17, Andkær, 7080 Børkop. 
OZ1BST, Erik Knudsen,
Kildevej 29, 6940 Lem St.
OZ1BSU, Herdis Kloster,
Harbogade 9, 6990 Ulfborg.
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OZ1BSZ, Jørn Damgaard Madsen, 
Bissensgade 23, 8000 Århus C.
OZ1BTI, Søren Winther Nørgaard, 
Drosselvej 14, Assens, 9550 Mariager. 
OZ1BTJ, Franch Kruse Olesen, 
Ålykkevej 35, 8240 Risskov.
OZ1BTK, P. Christian Olesen, 
Sønderhaa, 7752 Snedsted.
OZ1BTL, Arne Ottosen,
Lars Kruses Gade 104, 8 000 Århus C. 
OZ1BTR, Torben Petersen,
Kirkevej 33, Fangel, 5260 Hjallese. 
OZ1BTT, Carsten Bøgh Poulsen, 
Digesmuttevej 11, 2970 Hørsholm. 
OZ1BTU, Jørgen Søndergaard Poulsen 
Vesterby, 7770 Vestervig.
OZ1BTV, Thorkil Søndergaard Poulsen 
Øster Røjkær, 7782 Gettrup.
OZ1BUC, Finn Søgaard,
Grønlandsvej 7, 7700 Thisted.
OZ1BUD, Bent Sørensen,
Rosenvej 37, 9300 Sæby.
OZ1BUH, Birger Tørnes,
Bøgevej 12, Hammelev, 6500 Vojens. 
OZ1BUS, Kim Guven Andreasen, 
Skotterup 32, 4900 Nakskov.
OZ1BUU, Leif Bengtsson,
Thyrasvej 54 st., 7400 Herning. 
OZ1BUW, Claus Henning Brandt, 
Skjoldsvej 8, 4900 Nakskov.
OZ1BUZ, Niels Braae,
Gallemarksvej 48, 4700 Næstved. 
OZ1BVA, Kenneth Christensen,
Engvej 2, 5690 Tommerup.
OZ1BVC, Peter Skov Christensen, 
Aggerholmsvej 3, 7790 Hvidbjerg. 
OZ1BVI, Niels Nielsen Dyrberg, 
Vestergade 1\ 5700 Svendborg. 
OZ1BVO, Carlo Hansen,
Nymandsgade 17, 6870 Ølgod. 
OZ1BVU, Mogens Henriksen,
Fanøvej 4, 4800 Nykøbing Fl.
OZ1BVY, Erik Daugaard Jensen, 
Rundinsvej 6, 4690 Haslev.

OZ1BWB, Kurt Jensen,
Lyksborgvej 38, 7500 Holstebro. 
OZ1BWE, Kurt Jerritslev,
Viaduktvej 5 C, 2840 Holte.
OZ1BWJ, Jørgen Peter Larsen,
Nørager 20, 6230 Rødekro.
OZ1BWK, Per Krogh Larsen,
Højensvej 46, 9990 Skagen.
OZ1BWO, Ove Mårtensson, 
Øxenbjergvej 44, 5700 Svendborg. 
OZ1BWT, Henrik Krabbe Nielsen, 
Torslunde Bygade 15, 2630 Tåstrup. 
OZ1BXD, Torben Nielsen,
Fjordparken 25, 4540 Fårevejle St. 
OZ1BXF, Viggo Brøndegaard Nielsen, 
Harpelundevej 48, 4900 Nakskov. 
OZ1BXL, Henrik Pedersen,
Dalgas Avenue 8, 8000 Århus C. 
OZ1BXM, Lars Schjelde Pedersen, 
Kirkevejen 132, 4930 Maribo.
OZ1BXP, Mogens Lund-Rasmussen, 
Bresemanns Alle 64, 4900 Nakskov. 
OZ1BYB, Hans Erik Ydegaard, 
Flarumvej 9, 9950 Vesterø Havn. 
OZ1BYD, Jesper Alstrup,
Nybygade 7, Gedesby, 4874 Gedser.

OZ1BYE, Bjørn Schåffer Andersen,
Absalonsgade 243, 1658 København V.
OZ1BYH, Per Bøgh Boelskifte,
Nybro 1 A, 6200 Åbenrå.
OZ1BYL, John Bulow,
Hyacintgården 5', 2300 København S.
OZ1BYM, Eric Caspersen,
Ågerupvej 112, 2700 Brønshøj.
OZ1BYQ, Leif Christensen,
Vester Fælledvej 4, 7800 Skive.
OZ1BYV, Aksel Nørgaard Gravesen,
Albækvej 8, Barde, 6920 Videbæk.
OZ1BYZ, Kai Johannes Hellesøe,
c/o Sønderby, Kærvej 55, 6400 Sønderborg.
OZ1BZF, Henry Jensen,
Grønningen 32, 6230 Rødekro.
OZ1BZI, Jens Kaj Jensen,
Blågranvej 7, 9800 Hjørring.
OZ1BZP, Svend Aage Kragelund Jørgensen,
Stadion Alle 481, 7430 Ikast.
OZ1BZT, Hans Finn Knudsen,
Kirkevej 91, 6360 Tinglev.
OZ1BZU, Bjarne Lind,
Højskolevej 1, 9760 Vrå.
OZ1BZV, Poul Kragh,
Væxjøvej 13, 6200 Åbenrå.
OZ1CAA, Peder Mouridsen,
Ringkøbingmej 200, 6800 Varde.
OZ1CAJ, Leo Nielsen,
Gemmavej 6, Kilden, 9900 Frederikshavn.
OZ1CAO, Helge Istrup Pedersen,
Brarupgade 15 B, 7800 Skive.
OZ1CAP, Torben Plum-Stumpe,
Fiolstræde 19, 1171 København K.
OZ1CAQ, Jørgen Lund Poulsen,
Kompagnigade 32, 7800 Skive.
OZ1CAU, Kurt Casper Sørensen,
Grundtvigsvej 4, 9800 Hjørring.
OZ1CBA, Jørn Jespersen,
Nyrupvej 27, 4400 Kalundborg.
OZ1CBB, Tage Langkow,
Bagslotsgraven 35, 4400 Kalundborg.
OZ1CBJ, Ib Palle Sørensen,
Nørrekær 111', 2610 Rødovre.
OZ1CBL, Finn Laurits Jørgensen,
Bygager 7, 2670 Greve Strand.
OZ1CEM, Keld Bisgaard,
Holmehaven 65, 2670 Greve Strand.
OZ1CBR, Martin Nimand Nielsen,
Tyttebærvej 5, 3100 Hornbæk.
OZ1CBT, Yoshiaki Matsuda,
Dybbølsgade 27“, 1721 København V.
OZ1CBU, Karl Henning Karlsson,
Ny Vestergårdsvej 25, 3500 Værløse.
OZ1LMD, Radioamatører LME Afd., Vest,
Grenåvej 313, 8240 Risskov.
OZ1LME, Radioamatører LME Afd., Øst,
Kirkebjerg Alle 86, 2600 Glostrup.
OZ1NAK, EDR Nakskov Afd.,
Rødbyvej, 4900 Nakskov.
OZ1WS, Henrik Skorstensgård Olesen, 
Fredensborgvej 6, 8660 Skanderborg.
OZ2RC, Robert Gilbert Rickards,
Marienhoffvej 7, 8550 Ryomgård.
OZ2UHF, Jørgen Brandi Jensen,
Dejbjerg, 6900 Skjern.
OZ4IO, Oluf Krog,
Brinken 5, 8260 Viby J.
OZ4MZ, Henning Madsen,
Alykke 2, 7800 Skive.
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INFORMATION
EDR’s kopitjeneste

Klip fra tidsskrifter, der er til rådighed for kopitje
nesten.

QST (amrk.)
Aug. 75. A crystal-controlled

SSTV syne system   5 s.
A simple field-strengh meter
- and how to calibrate it   5 s.

Sept. 75. 10 watt solid state ampflier for use 
with QRP-transmitter, 3.5 MHz   6 s.

73-Magazine (amrk.)
Juli 75, The audio-synthesizer for

RTTY, SSTV and whatever   4 s.
Sept. 75. A simplified, sensitive

millivoltmeter   2 s.

Ham-Radio (amrk.)
Aug. 75. Solid state linear power

amplifier for 432 MHz   6 s.
Sept. 75. 100 Watt solid state power

amplifier for 432 MHz   8 s.
A magnet-mount mobile antenne   2 s.

Okt. 75. Solid state Communications 
receiver. 80-10 m   10 s.

Amatørradio (norsk)
Juni 75. DL0V-modtageren 

for nye amatører .................... 4 s.

Radio Communication (eng.)
Juli 75. A simple pre-scaler for 145 MHz .... 2 s.
Aug. 75. A small transistorized

power amplifier for 2 m ...........................................  3 s.
Okt. 75. Digital frequency readout ............................. 5 s.

CQ-DL (tysk)
Sept. 75. Umbau eines Heathkit-Røhren-

Voltmeters in ein IC-Voltmeter ..............................  4 s.
UKW-Berichte (tysk)
Hf.2/75. Vierstelliger 250 MHz Zåhler

mit 7 Segment Led Ansiege ..................................... 2 s.
Ein Kleinempfånger fur das 2 m-Band .................  5 s.

Af ovennævnte artikler samt af andre fra nævnte 
tidsskrifter og fra ældre nr. af OZ kan fås kopier. 
Prisener 1,- kr. pr. side + porto (tryksag), der lettest 
indbetales på min giro konto nr. 5 93 66 eller sendes i 
check til: OZ7EM, Ejv. Madsen, Sebber skole, 9240 
Nibe.

Referat af repræsentantskabsmødet 
søndag den 12. oktober

Dagsorden pkt. I.: Valg af dirigent.
Efter forslag fra HB valgte forsamlingen OZ9SH 

til dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var 
lovligt indvarslet.

Dagsorden pkt. 2.: Resultatet af de afholdte valg, 
herunder evt. klagebehandling.

Resultatet af afholdte valg har tidligere været of
fentliggjort i OZ. Der var ikke fremkommen nogle 
klager over valgene.

Dagsorden pkt. 3.: Fuldmagter i.h.t. § 10 stk. 3.
Forsamlingen godkendte de oplæste fuldmagter.

Dagsorden pkt. 4.: Formandens beretning.
OZ5RO indledte sin beretning med at omtale vore 

afdøde amatørkammerater og udtalte et æret være 
deres minde.

OZ5RO gik derefter over til beretningen for det 
forløbne år:

»Vi har desværre ikke Grethe blandt os i dag, hun 
er sygemeldt og jeg beder OZ4GS tage en hilsen med 
hjem.

Året begyndte med at søge efter en ny hovedre
daktør. Flere søgte stillingen, men FU valgte 
OZ9AD, Martin Nielsen. Martin forsøgte at indføre 
nye ting i OZ, men blev mødt med en del kritik 
ligesom arbejdet nok var større end han havde regnet 
med, hvorfor han fratrådte med udgivelsen af juni 
OZ. Vi siger Martin tak for den tid, han gjorde et 
stykke arbejde for EDR. Fra og med juli OZ har vor 
kasserer OZ6PN fungeret som ansvarhavende re
daktør af OZ.

Bogudvalget har barslet med 6. udgave af VTS og 
der er på nuværende tidspunkt leveret 2000 stk. til 
DBK og solgt ca. 600 stk. til medlemmerne.

Den forrige hovedbestyrelse havde tilmeldt 2 rep
ræsentanter til mødet i Polen i maj 1975. FU vedtog i 
december at sende OZ2WK og OZ9SW til dette vig
tige møde ligesom HB gennemgik arbejdsdokumen
terne inden vore repræsentanter blev sendt afsted.

OZ NOVEMBER 1975 429



Efter mødet modtog vi meget hurtigt en rapport fra 
mødet og vi skønner, at mødets resultater vil komme 
vor hobby til gode.

Den på sidste repræsentantskabsmode omtalte 
film »Hams Wide World« har nu være vist i mange 
afdelinger, men jeg tror ikke lige, at den var sagen. 
TV har fået den tilbudt, men har ikke kunnet vise 
den.

Det nordiske samarbejde er ikke blevet til meget i 
det forløbne år, vi håber imidlertid, at der må kunne 
indledes et snævert samarbejde de nordiske lande 
imellem.

P&T udvalget har ved forhandlinger fået gennem
ført tilladelser til lokale nyhedsudsendelser via repe
atere. Der har været forhandlet om nedsættelse af 
licensafgiften for midlertidige licenser, men der er 
endnu ikke noget nyt i sagen. Der har ligeledes været 
forhandlet om LF-indstråling, men endnu kan der 
ikke opstilles nogle generelle regler, vi håber dog på 
en snarlig løsning af problemet.

Vore drøftelser med P&T om repeatere var be
grundet i flere og flere ansøgninger om frekvenspar, 
som ikke kunne anbefales af VHF-udvalget. Nu fore
ligger der nye og reviderede licensregler for repeate
re og sagen må derfor anses for afsluttet.

Der er i øvrigt fra nogle amatørers side fremsat 
forslag om at oprette en ny landsdelsdækkende repe- 
ater, idet man mener, at Vejrhøj ikke kører så godt 
som den burde.

Vi har den glæde, at afdelingsarbejdet er i frem
gang og at der oprettes nye afdelinger af EDR.

Forat fremme EDR's fremgang vil jeg henstille, at 
man på Fyn søger at blive repræsenteret i HB igen.

Jeg vil takke alle der på en eller anden måde har 
arbejdet for EDR rundt omkring i landet, det være sig 
ved tilrettelæggelse af sommerlejr i Ølgod, byfest i 
Hadsund, sammenkomster på Bomholm og mange 
andre arrangementer hvor EDR's navn er blevet 
kendt.

Medlemstallet er stadig jævnt stigende, der er i 
regnskabsåret tilmeldt ca. 700 nye medlemmer, så vi 
kan konstatere, at kontingentforhøjelsen ikke har 
betydet nogen nedgang som nogle mente på sidste 
repræsentantskabsmøde. Der er udstedt 300-400 
nye licenser, så der er stort rykind i vorfælles hobby.

1 de forskellige udvalg m.v. har der været stor 
aktivitet:

Kopitjenesten v/OZ7EM har ekspederet 609 sider 
kopier af danske og udenlandske tidsskrifter. Handi
capudvalget v/OZlTD og OZ3WP har brugt 
60-70.000 kr. af Vanførefondens midler og har hjul
pet en del amatører med at få dispensation ved af
læggelse af teknisk prøve, dog ønsker P&T i videst 
muligt omfang, at de handicappede forsøger på at 
aflægge prøve. Ræveudvalget v/OZ5WK meddeler, 
at der har været ualmindelig god deltagelse ved stor
jagterne i år, 145 deltagende hold mod 115 sidste år.

33 hold var kvalificerede til deltagelse i DM. 
OZ7IGY v/OZ9AC: Der har været en del driftsfor
styrrelser p.g.a. stationens alder. QSL-centralen 
v/OZ6HS meddeler, at der er ekspederet 166.000 
kort eller 554 kg fordelt på 3439 enkeltforsendelser. 
Dette er ca. 10% mindre end sidste år. Kursusudval
get v/OZ7EM: Der er blevet afholdt det sædvanlige 
antal kurser før de tekniske prøver og der er fra 
deltagerne udtrykt stor tilfredshed ved disse kurser.

H B takker udvalg og enkeltpersoner for deres sto
re arbejde til gavn for EDR.

Om regnskabet vil jeg kun sige dette: HB har be
stræbt sig på at holde udgifterne nede. Der har været 
store prisstigninger i EDR som alle andre steder, 
men vor kasserer OZ6PN og Grethe har løbende 
orienteret HB om regnskabet, så vi kunne følge ud
viklingen. Der har i årets løb ikke været unødvendige 
udgifter og jeg ved. at Grethe har gjort sit til at skaffe 
nye betalende medlemmer. Grethe skriver til alle 
nye licensindehavere og mange melder sig ind i 
EDR. Jeg beder OZ4GS om at tage en tak med hjem 
til Grethe for det store ekstraarbejde, som hun gør. 
Grethe har nu været over 10 år i EDR's tjeneste.

Vi må nu til at tænke på EDR's jubilæum den 15. 
august 1977. Foreløbig er der tænkt på at få fremstil
let en Bing & Grøndal platte. Der forhandles med 
P&T om udgivelse af et frimærke og et jubilæums OZ 
skal snart under forberedelse. Her håber vi at få 
hjælpfra medlemmer, der sidder inde med oplysnin
ger fra såvel gammel som ny tid.

Til sidst vil jeg sige OZ2WK tak for den tid vi har 
haft ham som sekretær og ønske OZ9JB velkommen 
til jobbet. OZ4WR skal takkes for sit pæne arbejde 
med OZ og VTS, John er altid parat med gode råd og 
han yder en fb service. En speciel tak til en for de 
fleste ukendt medarbejder, OZ8LL Lise, der indlæ
ser OZ på bånd til stor glæde for vore blinde med
lemmer. Lise er blevet godt kendt med den særlige 
opgave og redigerer denne særudgave af OZ på for
træffelig måde. Tak fordet OZ8LL. En tak skal også 
lyde til mine HB-medlemmer. De har også deres 
arbejde at gøre. Vi er ikke altid enige, jeg har fået på 
puklen nogle gange for at være for egenrådig og 
måske også for at være for eftergivende. Men det er 
kun godt, at vi kan tale ud på møderne og så være lige 
gode venner bagefter. Altså en tak til alle som på en 
eller anden måde gør et stykke arbejde for EDR. Det 
være sig lønnede som ulønnede. Vi må også tænke på 
OZ7AQ, teknisk redaktør, der nu har været i EDR's 
tjeneste i over 15 år, uden ham og alle som sender 
artikler til OZ kunne OZ ikke være det gode blad, det 
er.

Til slut tak til vore annoncører fordi de altid er 
villige til at give gaver og præmier til vore arrange
menter.«

Referat fortsættes næste nr.
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Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Inddragelse af amatør-radiosendetilladelse

Ved et rutinemæssigt besøg hos en licenseret ra
dioamatør er det konstateret, at den pågældende har 
benyttet højere effekt for sin sender end tilladt i 
henhold til hans tilladelse.

Generaldirektoratet har i den anledning inddraget 
den pågældendes amatør - radiosendetilladelse for 
Vi år, hvilket herved meddeles til underretning.

E. B.
Børge Nielsen / Søren Hess

... at indsendelsesfristen for stof til OZ stadig er 
den 20. i måneden og det betyder at stoffet skal være 
mig ihænde med posten den 20. og ikke at kuverten 
skal være poststemplet den 20. kl. 23.59. Det sidste 
betyder i mange tilfælde, at brevet først er fremme 
den 22.

... at skemaet på midtersiderne skal udtages, 
udfyldes og sendes til teknisk udvalg.

. . . at også dit bidrag, billeder m.v. er velkommen 
på redaktørens bord.

... at den eftertænksomme redaktionskat stadig 
undrer sig over, hvorfor redaktøren så tit sidder og 
smågriner.

OZ6PN

OZ5DSB kalder . . .
Forkortelsen DJARK er sikkert ukendt for de fle

ste af OZ's læsere, og det til trods for, at der bag 
forkortelsen skjuler sig et halvt hundrede danske 
radioamatører. De fem bogstaver står for »Danske 
Jernbaners Amatør Radio Klub«, og som navnet 
antyder, er medlemmerne ansat ved DSB eller en 
privatbane. Hidtil har det ikke været muligt at prak
tisere et klubliv i lighed med det. der finder sted i de 
mange EDR-lokalafdelinger. Dertil har medlems
skaren været for spredt, men nu søges dette forhold 
ændret.

I foråret 1975 stiftedes den første DJARK lokalaf
deling i Århus med det formål at samle radio- og 
elektronikinteresserede blandt jernbanepersonalet i 
Århus-området og gennem »hjælp-til-selvhjælp« at 
øge kendskabet til radioamatørbevægelsen og elek
tronik, da det med de skiftende arbejdstider, jernba
nemænd er belemret med, ikke er muligt at tage del i

lokalafdelingens eller oplysningsforbundenes kur
sus.

Med stor bistand og velvillighed fra såvel »Danske 
Jernbaners Idræts- og Fritidsforbund« (som DJARK 
er tilsluttet) som fra DSB indkøbtes en udrangeret 
restaurationsvogn, der nu er placeret på remisens 
område i Århus. I den forløbne tid har klubbens 
medlemmer haft nok at gøre med ombygningen af 
vognen, og resultatet af mange timers slid og slæb vil 
blive forevist ved en lille reception den 13. decem
ber. hvor venner af »vognen« og repræsentanter for 
DSB. DJ1F og EDR vil være til stede.

Til dagen håber vi at have modtaget vort klubcall - 
OZ5DSB, således der kan blive lejlighed til at deltage 
i receptionen via æteren på den nationale FIRAC ( = 
Fédération Internationale des Radio-Amateurs 
Cheminots) frekvens (3630 kHz) eller på 2 meter.

Skulle der blandt EDR’s medlemmer endnu være 
»banemænd«, der ikke kender til DJARK’s arbejde 
og kunne have lyst til at være med, kan de henvende 
sig til Frede Nielsen, OZ9FM, Anemonevej 26, 7600 
Struer, eller til formanden for Århus afdelingen, N. 
S. Røgild, OZ3VQ, Klintevej 7, 8900 Randers - tlf. 
(06) 43 66 51.

Vy 73 de DJARK, Århus afd.

 S I L E N T  K E Y

OZ70F
Jørgen R. Hansen døde den 16. september på Sil

keborg sygehus, kun 38 år gammel.
Han havde gennemgået en hjerne-operation, og 

var tilsyneladende i god bedring, da en blodprop 
satte en stopper for hans virksomme liv.

Jørgens altovervejende interesse var amatørradio, 
og denne blev vakt i skolealderen. Licensen fik han i 
1953.

Hans store interesse var high-speed CW, og delta
gelse i CW-contests, hvor han ofte placerede sig 
blandt de bedste.

Et andet område var RTTY, hvor han var blandt 
de første herhjemme, og var med fra starten af

S.A.R.T.G.
I flere år havde Jørgen kun tørre og sarkastiske 

bemærkninger at sige om transistorer og folk der 
kørte fone. Men dette måtte han bide i sig igen og 
snart blev han særdeles velbevandret i transistor og 
digitalteknik; og i de senere år kørte han endog fone.

Jørgen var hjælpsomheden selv, hvad enten det 
drejede sig om komponenter eller hjælp til at få en 
opstilling til at fungere.

Vi er mange, der vil savne Jørgen, en god ven og 
kammerat er gået bort. Æret være hans minde.

OZ7EX og OZ7YY
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Warzawakonferens papirmasse
Ved den i foråret i Warzawa afholdte Region l-Division Con- 

ference varetog en stab fra RSGB sekretariatet. Før konferen
cen var der fremstillet 45,000 ark papirer vedrørende punk
terne på konferencens dagsorden, og underselve konferencen 
fremstilledes yderligere 5000 ark vedrørende de førte for
handlinger, og forslagene til den afsluttende plenarforsam
ling.

Der er desuden blevet fremstillet et referat omfattende alle 
emner på konferencen.

QSL Managers Directory
1975-udgaven af denne meget nyttige publikation, som 

indeholder alle detaljer, adresser m.m. på QSL-managers for 
ca. 5000 DX-stationer er til købs hos G. Watts, 62 Belmore 
Rd. Norwich NR7-ØPU. England.

Europæiske købere skal betale £2,50. Heftet sendes med 
luftpost, hvilket også er tilfældet med de tre supplementer, 
som udgives i løbet af året.

Konference-frimærke
Der blev i anledning af konferencen i Warzawa af de polske 

myndigheder udstedt et attraktivt flerfarvet frimærke med 
værdien 1,500 zlotys. Det diamantformede center af mærket 
viser et kort over Region l-området. Desuden bærer mærket 
lARU’s emblem. De delegerede kunne skaffe sig en første- 
dags-udgave. Mærkets værdi svarer til frankeringen af et 
brev til udlandet (fra Polen).

OZ2NU

Contest-kalender
29.-30. nov. 1975. CQ WW DX contest (CW), s.d.nr.
26. dec. 1975: EDR’s juletest, s.dec.nr.

3.-4. jan. 1976: NRAU-testen 1975, s.okt.nr.

CQ World Wide DX contest CW
Formålet er at kontakte stationer i så mange lande og 

zoner som muligt. Alle bånd må benyttes.
Der er følgende klasser:

Single operator - Single band 
Single operator - multibands 
Multioperator -multibands a) single tx

b) multi tx
Kode: RST + zone.
Multiplier: Heraf er der to typer:
1. En multiplikator for hver forskellig zone pr. bånd
2. En multiplikator for hvert forskelligt land pr. bånd

Det er tilladt at kontakte sit eget land og zone for multi
plikator kredit. Men ingen QSO-point. CQ's zone kort, DXCC’s 
landsliste, WAE's landsliste og WAC grænser er grundlæg
gende.

Points:
Kontakt mellem stationer på forskellige kontinenter giver 

3 points.
Kontakt mellem stationer på samme kontinent, men mellem 

forskellige lande, 1 point.
Intet QSO-point for kontakt med eget land.

Slutsum:
For alle stationer er slutsummen resultatet af det totale 

QSO-points multipliceret med summen af zone og lands 
multiplikatorer på alle bånd.

Certifikater:
Sådanne vil blive udstedt til alle vindere i ovennævnte 

klasser og i hvert deltagende land. For at opnå et diplom må 
en deltager have udvist mindst 12 timers aktivitet. Multi- 
operatorstationer må have været i gang mindst 24 timer.
I lande, hvor deltagelsen berettiger det, vil der blive udstedt
2. og 3. plads certifikater. Desuden er der en meget lang 
række af trofæer og plaquetter, som vi dog ikke kan gengive 
her.

Logs:
Alle tider skal være i GMT - zone og lands multiplikator 

angives kun første gang på hvert bånd. Loggen må være 
checked for duplikatforbindelser. Der benyttes separate logs 
for hvert bånd.

Hver log må være ledsaget af et Summary Sheet der gen
giver resultaterne på hvert benyttet bånd, klassificering, call, 
navn og QTH samt en erklæring om at contestreglerne samt 
reglerne for amatørradio i deltagerens land er blevet behørigt 
overholdt.

Loggen for CW afdelingen skal være poststemplet senest 
d. 15. januar 1976 og de sendes til: CQ WW Contest Commit- 
tee, 14. Vanderventer Avenue, Port Washington L.l. N.Y.USA 
11050.

QRP Winter contest
Den næste QRP-contest afholdes d. 17. og 18. jan. 1976 fra 

kl. 15.00 til 15.00 GMT. Singleoperator med CW på højest 5 
bånd mellem 1,8 og 28 MHz. Der skal holdes en pause på 
9 timer, som kan opdeles i to dele. Yderligere pauser efter 
eget behov.

Opkald: CQ QRP-test. Sædvanlige kodegrupper bestående 
af RST, QSO nr. og efter en skråstreg tilføjes input - et 
yderligere x står for CO eller VXO-oscillator.

Points: Forbindelser med alle stationer medregnes. Deltager 
modpartsstationen ikke i kontesten er det tilstrækkeligt med 
RST. QSO indenfor ens eget land giver 1 p. med stationer i 
lande på samme kontinent 2 pts. og 3 points for dx forbin
delser. Såfremt modpartstationen også er en QRP-station 
lægges der tre til pointstallet. En QSO tæller i så tilfælde 
henholdsvis 4-5 eller 6 points.

Et input under 3,5 watts eller trafik med CO/VXO gælder 
som handicap. I en QSO er der f.eks. 2 handicaps, når station 
A angiver /8x og station B 12. - Med 1 handicap i en QSO 
fordobles QSO-points for begge stationer, ved 2 handicaps 
multipliceres eller tredobles de, og ved 3 handicaps 4-dobles 
og ved 4 handicaps femdobles QSO-points.

Multiplikator: Hvert land på eget kontinent giver 1 multipli
kator og på et fremmed kontinent 2 pr. bånd. DXCC listen 
ligger som grundlag. Desuden tæller hvert kaldesignalområde 
i JA-PY-VE-VK-W/K og ZS separat.

I QRO-klassen er der ingen input-begrænsning, men kun 
forbindelser med QRP-stationer tæller. I øvrigt gælder de 
samme regler, QRO-stationen opnår altså de samme points
tal som QRP-modstationen.

Slutresultatet er summen af QSO-points på alle bånd mul
tipliceret med multiplikatorpoints på alle bånd.

Logføring: Hvert bånd føres på særskilt log. Hvilepauserne
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skal tydeligt fremgå af loggen. Alle øvrige oplysninger anføres 
som normalt.

15. februar er slutdato for indsendelse af log for vinter- 
contesten, den sendes til: Herrn Hartmut Weber - DJ7ST, 
D-3201 Holle Kleine Ohe 5, Bundes Republic Deutschland.

OZ2NU 

Aktivitetstest oktober

Fone:
OZ9ML 1548 p OZ4QX 873 p
OZ7XC 1530 p OZ4TA 848 p
OZ1EDR 1430 p OZ4HAM 438 p
OZ5JK 1440 p OZ4RP 144 p
OZ6VG 1287 p
OZ8KU 1224 p CW:
OZ1XV/A 1120 p OZ5MN 280 p
OZ4EM 1080 p OZ4HW 270 p
OZ7HX 1080 p OZ7HX 200 p
OZ6ARC 981 p OZ8VL 200 p
OZ4EDR 990 p OZ2KI 176 p
OZ7XE 954 p OZ90I 170 p
OZ4HW 936 p OZ9XU 144 p
OZ2KI 952 p OZ4QX 120 p
OZ8WD 912 p OZ8XO 56 p

SWL:
OZ-DR 1803 1600 p

Der indkom i alt 29 logs, 9 CW, 19 fone og 1 SWL, findes 
der ikke flere SWL's? I skal bare sende jeres log ind og 
være med her til en sjov time.

Når dette læses, er der ikke mere en test tilbage, så må vi 
se, hvem der kommer i toppen, er der ønsker til testen i 76 
angående reglerne, I kan sende forslag til dette med loggene.

Der er jo forslag om og få nogle testfrie frekvenser på 
båndene, jeg tror, vi skal finde ud af et bånd omkring 3,7 til 
fone.

OZ8KU

DIPLOM MANAGER

Vi bringer i dette nr. bl.a. nogle regler for diplomer fra 
nogle af de franske departementer:

DD 31
På HF-båndene skal de europæiske stationer have kontakt 

med 4 stationer fra DD 31. Ansøgning ledsaget af 6 IRC's 
(eller en check på 5 fr.) sendes til: Gerard Ernest - F6API, 
8,rue du Val-dARAN, 31500 - Toulouse - France.

DD 50
Forbindelser efter 1. jan. 1967 er gyldige. Der kræves kon

takt med 5 stationer fra Departement 50. Bekræftet liste over 
QSL-kortene, samt afgiften 12 IRC sendes til: G. Couppey 
F1CG, Cambernon - 50200 - Coutances - France.

Diplome Seine-et-Marne
Forbindelser efter 1. jan. 1975 med 5 stationer i departe

ment 77. Liste over QSL-kortene samt 15 IRC's til: Claude 
Bonne-F8DSB, rue du Bois Saint-Maur. 77210 - Samoreau - 
France.

Herefter et spring til den anden side af kloden.

Worked all Indian Ocean Award
Formålet er at estimere lysten til at kontakte stationer i 

lande, der omkredser og øer der ligger i det indiske ocean. 
Gældende for dette diplom sættes grænserne således:

a) Fra Cape Leeuwin (Vest-Australien) til midtersektionen af 
breddegraden 48°-20’ syd og længdegrad 60° øst, derpå 
langs breddegraden 48°-20' syd i vestlig retning til læng
degrad 20° øst.

b) Nordpå ad længdegrad 20° øst til Cape Aguinas (Syd Afri- 
ca), derfra langs med østkysten af Afrika til golfen ved 
Aden og over golfen via Perim Island til Aden.

c) Langs med kysten af Syd-Yemen, Muscat og Oman til 
Trucial Oman til golfen ved Oman- over strædet ved Ormuz 
fra Kalhat til Bander-Abbas (Iran).

d) Langs med Irans kyst - hele Indiens kyst, Vest- og Øst- 
pakistan og Burma, vestkysten af Thailand og Malaya ned 
til og medregnet øen Singapore.

e) En linie forbindende Singapore og den nordøstlige spids af 
Timor. Denne linie passerer igennem den sydlige kyst af 
Borneo og skærer gennem Celebes ved Makassar.

f) Fra den nordøstlige spids af Timor til et punkt, hvor den 
østlige grænselinie af Vestaustralien (længdegrad 129° 
øst) møder kysten mellem Cambridge Golf og udmundin
gen af Victoria River.

g) Langs den vestlige kyst af Vestaustralien til startpunktet 
ved Cape Leeuwin.

Ansøgere skal have haft tovejs forbindelse med en station 
i 10 af de tolv lande eller grupper af lande, plus 1 kontakt 
med 5 af de øer opført i § 4 nedenfor, altså i alt 15 forbin
delser.

Lande eller grupper af lande (§ 4)
a) Vestaustralien - VK6.
b) Indonesia - indbefattet Borneo og Celebes. (Sarawak og 

Sabah er ikke medregnet).
c) Singapore.
d) Malaiske halvø - 9M2.
e) Burma eller Thailand.
f) India.
g) East Pakistan eller Ceylon (Sri Lanka).
h) Vestpakistan eller Iran.
i) Muscat og Oman, Trucial Oman eller Syd-Yemen.
j) Fransk Somaliland, Somali Republik, Kenya eller Tanzania, 
k) Mozambique eller Malagasy Republik.
I) Sydafrika ZS 1-2-4-5 og 6.

Note: Lesothe og Swaziland godkendes ikke til dette diplom.

Godkendte øer 
Christmas Island VK9 - Andaman Islands VU5 - Laccadive 

Islands VU4 eller VU5 - DX-pedition, Socrota Island VS9, 
Seychelles VQ9 - Algelega Islands 3B6 - Comoro Islands FB8 

- Rodriques Island 3B9, Reunion Island FR7 - Juan de Nova 
FR7 - Timor CR8 YB 8F - New Amsterdam Island FB8 - 
Cocos Islands VK9 - Nicobar Island VU5 - Maldive Islands 
8QA - Chagos Archipelago VQ9 - Gloriosa Island FR7 - 
St. Brandon Islands 3B7 - Mauritius 3B8 - Zanzibar VQ1 - 
Prince Edwards and Marion Islands ZS2 - Crozet Islands FB8 - 
St. Pauls Island FB8 - Tromelin Island FB8.

Herudover en hvilken som helst anden ø indenfor det oven
for specificerede område og officielt accepteret af Wireless 
Institute of Australia og ARRL.

Bemærk: Heard Island og Kergulen Islands er beliggende 
i Sydhavet og medregnes ikke til dette diplom.

Ansøgning
Alle forbindelser må være bekræftet med QSL-kort - gæl-
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Generaldirektoratet for December 1975
Post- og telegrafvæsenet Solplettal: 13

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan 8.600 44,4 5,9 5,0 7,3 12,1 11,7 8,9 8,6 6,0 5,4 6,9 7,7 7,5
New Zealand 17.800 54,1 6,3 5,5 8,4 14,0 18,0 16,7 11,7 6,7 5,8 7,1 8,2 7,9
Filipinerne 9.700 66,4 7,1 6,4 9,8 16,1 20,2 16,5 11,3 7,9 6,5 7,4 6,1 8,7
Sydi. Australien 16.000 85,0 8,5 7,9 11,6 18,8 22,6 20,8 16,4 10,2 7,8 8,1 9,2 9,9
Sumatra 9.300 90,0 8,9 8,3 12,0 19,3 23,1 21,6 17,2 10,9 8,1 8,3 9,3 9,0
Indiske Ocean 10.100 115,9 10,5 9,6 13,2 21,1 24,5 22,9 20,3 14,4 9,8 9,4 9,7 10,9
Madagaskar 8.300 146,0 11,5 10,1 12,5 21,4 21,9 23,4 22,7 18,5 12,0 10,9 10,4 10,7
Syd Afrika 10.100 171,3 11,8 9,4 10,6 19,5 22,1 24,2 24,0 21,5 14,4 12,2 11,4 10,7
Middelhavet 2.200 181,0 8,4 8,3 7,3 8,4 15,5 18,1 17,2 14,8 9,2 7,9 7,6 7,8
Antarktis 13.600 202,5 11,2 11,8 8,8 15,4 22,9 23,9 24,0 23,0 16,0 12,6 11,4 10,7
Kanariske Øer 3.500 226,9 9,6 10,9 7,8 11,4 19,5 22,7 22,4 21,4 14,4 11,0 9,6 9,4
Argentina 11.900 232,4 9,5 11,1 8,0 10,9 18,6 21,7 21,4 22,2 15,4 11,5 9,8 9,6
Peru 11.000 264,1 7,8 8,7 6,9 7,0 7,0 16,7 21,4 20,6 14,5 10,1 7,7 7,6
Vestindien 8.100 289,6 7,4 7,5 6,2 5,1 9,4 9,9 18,5 18,6 13,9 9,5 7,0 6,7
New York 6.100 291,4 7,4 7,2 6,2 5,1 7,3 10,2 18,5 18,4 13,8 9,5 7,0 6,6
Vest Grønland 3.600 313,6 7,6 7,0 5,7 4,6 8,8 13,7 17,0 15,0 11,6 8,4 6,8 6,7
San Fransisco 8.800 324,5 8,0 7,1 6,0 4,7 8,0 8,2 6,7 10,8 11,3 8,9 7,4 7,1
Sydi. Stillehav 16.200 328,6 8,1 7,1 6,0 4,7 8,0 12,2 10,0 11,1 10,9 8,8 7,6 7,2
Hawaii 12.000 356,4 7,6 6,0 5,4 5,6 8,7 8,6 10,4 8,3 7,6 7,8 8,1 7,7

der også for SWL’s. Men QSL-kort behøver ikke at blive 
sendt, såfremt diplommanager eller 2 licenserede amatører 
bekræfter tilstedeværelsen af kortene. Forbindelser efter kri
gen er gældende.

Afgiften er med almindelig post 50c eller 4 IRC's og en 
dollar med luftpost.

Ansøgningen sendes til: VK3APU - J. C. Gutcher, 17 Foulds 
Court, Montrose, Victoria 3765, Australia.

Flandre 59
Vi finder endnu et fransk diplom, der hedder FLANDRE 59, 

som udstedes for kontakter på alle bånd og for CW og fone. 
Alle faste og mobile stationer i departement NORD tæller, 
når det fremgår af QSL, at deres faste eller portable QTFI 
ligger i departementet. Forbindelser efter 1. jan. 1959.

Krav: mindst 5 stationer i departement NORD. 
yderligere 10 stationer giver ret til 1 stjerne 
yderligere 15 stationer giver ret til 2 stjerner 
yderligere 20 stationer giver ret til 3 stjerner 
yderligere 25 stationer giver ret til titlen Excellence.

Man skal ikke sende QSL-kort men en nøjagtig kopi af 
loggen underskrevet:
Certifié sincere et veritable a ...........................................................................(QTFI)
le ................................................... (dato)

.(navn)

Afgiften er 10 IRC's og bemærk: leveringstid 4 mdr. 
Ansøgning til: Bernard Laverze - F5LZ, 149 rue des Arts - 

59100 - Roubaix - France.

The Sardegna Award
Dette diplom uddeles til alle amatører, som har haft tovejs 

QSO’s med faste eller portable IS0 stationer og opnået i alt 
10 points. For hver forbindelse med en ISØ-station gives 1 
point på hvert kortbølgebånd. Træffer man en såkaldt »Jolly

station« giver dette 5 points. Vedkommende station medde
ler selv sin funktion.

Kontakter er gældende fra 1. juni 1965 til og med 31. dec. 
1975.

Ansøgning med kopi af log samt 10 IRC’s til: Sezione A.R.I., 

P.O.Box 25, Cagliari - Sadenia - Italy. OZ2NU

I den forløbne måned har 3B9DA været aktiv fra Rodriguez 
øen. QSL til 3B8DA. WB5ERR har været en tur på Wallis øen 
som FW0LP. K4II/FHB0, Liechtenstein. QSL til hjemmecall og 
samme sted HBØNL. QSL til HB9NL.

Vi kan i den nærmeste tid ikke vente ret lange åbninger på 
20 meter, mens 40 og 80 meter allerede har været længe 
åbne til DX endog også sidst på eftermiddagen til Asien, 
f.eks. JA-stationer fra 14-17 GMT på 40 meter. Bedste tids
punkter omkring solopgang og solnedgang.

I QST for september er der to OZ-stationer på den halv
årlige DXCC honor roli, nemlig OZ3Y og OZ3SK begge med 
313 lande henholdsvis i mixed og på phone.

CR9AJ er en ny station i Macao. Det er tidligere CR5AJ og 
CR8AJ. Flan har været på 21.245 fra 10-11 GMT. QSL via Box 
798, Macao.

CT3. Under CQWW-testens CW-del 29.-30. november tager 
OZ1LO, OZ3SK, OZ5DX og OZ6XT til Madeira, hvor vi regner 
med at deltage som multioperatør single — TX med call 
CT3/OZ5DX. Vi ankommer den 24. og vil indtil testen være 
QRV både på CW og SSB alle bånd med førnævnte call 
eller CT3/OZ3SK. Vi påtænker at medtage 2 stationer, en 
separat line og en transceiver. Antenner vil være 2 el. beam,
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vertical og dipoler. Frekvenser, som vi vil holde os til for det 
meste. CW: 3503-30, 7003-30, 14.030, 21.030, 28.030. SSB: 
3790, 7045-80, 14.190, 21.290, 28.590. Vi er specielt QRV for 
OZ-stationer på 14.190 daglig fra 16-18 GMT. Vi håber, at I 
kommer ind og giver os et call og dermed points i contesten. 
Vi tager hjem mandag den 1. december. I denne test er der 
for øvrigt altid flere contest DXpeditioner igang, så der er 
gode muligheder for at få sig nogle nye lande.

EA9FG er EA5ES/9s nye call i Sp. Sahara.
FB8X, Kerguelen øen, rapporteres QRV ved FB8XJ på 14.026, 

10.57 og FB8XL 14.036, 04.58 GMT.
FL80M og XYL FL8YL fra Fr. Somaliland har været hen

holdsvis på 14.176, 06.20 GMT og 14.160, 17.10 GMT. QSL 
for begge via DJ1TC.

FR7ZL/G, G/or/oso øen. Herfra vil Guy være QRV fra 15. 
nov. til 15. jan.

FR7AI/J, Juan de Nova, rapporteres på 14.030, 18 GMT og 
14.125, 15.25 GMT. QSL via FR7AI direkte eller via bureau. 
Desuden er FR7ZQ/E QRV fra Europa øen, som tæller sam
men med Juan de Nova til DXCC, bl.a. på 14.120, 17.30 
GMT. QSL til Box 5, St. Clotilde, Reunior HC8RG, Galapagos 
øerne, har sked med DL-stationer onsdage på 14.200, 22 
GMT. Desuden kørt på 15 meter SSB, 16.50 GMT.

JD1. Minami Torishima. JA8AQN/JD1 er hørt i USA på 15 
meter CW. JD1YAA på 14.157, 07.36 GMT.

W5TES/KJ6, Johnston øen, -er kørt af OZ1LO på 14.030, 
19.30 GMT. QSL via WA6GWY.

KO2MAP er et specielt prefix anvendt i Atlantic City, USA. 
QSL via K2JOX.

KW6HI, Wake øen, er kørt på 14.305, 07.10 GMT. QSL via 
Box 25, Wake Island, USA 96798.

OX3OO vil i vinter være at finde på 3780-3800 daglig 21 
GMT. Info fra OZ8PG.

OJ0MA, Market Reef, er kørt på 7003, 02.40 GMT, 14.190,
07.30, 21.260, 13.18, 28.560, 12.10 og 3792, 19.53 GMT.

PY0AJ er en fastboende amatør på Fernando de Noronha, 
som er kørt på 14.187, 01 GMT. QSL til Box 2, Fernando de 
Noronha.

ST2AY, Sudan, har været QRV på 14.198, 15 GMT.
TR8DG og TR8SS er ofte QRV sammen med andre vest

afrikanske stationer på 7045, 20.30 GMT.
T75AA er et specielt prefix anvendt i Guatemala. QSL via 

TG-bureau.
UK1PAA på Franz Josef Land vil være igang på SSB i 

november måned.
VP2MB, Montserrat, er kørt af OZ1LO på 14.030,17.30 GMT. 

QSL via Box 88. Plymouth, Montserrat. VP2MIR vil være aktiv 
i CQWW CW-testen på alle bånd. QSL via W7FCD. Fra den
24. og indtil testen vil han køre SSB også.

VQ9SS/C, VS6BL, YBØABV, JA5EXW og VQ9HCS mødes 
hver weekend på 28.550, 11 GMT. Andre er velkomne til at 
være med.

VR1AA, Gilbert øerne, er ret aktiv for tiden. Han er QRV for 
Europa på 40 meter 15-16 GMT, 20 meter 07-14 GMT og 15 
meter 09-10.30 GMT. QSL via JAØCUV/1.

VR4DX, Solomon øerne, rapporteres på 14.282, 10.18 GMT 
og 21.275, 11.46 GMT. QSL til Box 332, Honiara, Guadal- 
canal, Solomon Islands.

VS9MB, Maldiverne, findes på 21.275, 15 GMT og 3798, 
22-23.30 GMT.

WG4NEP er et specielt prefix anvendt ved Neptune Festival, 
Virginia Beach, USA. QSL via W4LRN.

ZL2BKL og en gruppe YL's har fået en 9 mdrs. licens til 
Kermadec øerne. De venter på at finde en egnet båd til at 
bringe dem dertil.

ZS2MI, Marion øen, er kørt på 14.304; 15.25 GMT.
3C1-DXpeditionen er blevet aflyst.
3V8CA, Tunis, er hørt på 14.112, 17 GMT. QSL via F6CPU 

eller REF.
9V1SH, Singapore, er kørt af OZ1LO på 7003, 15.30 GMT. 

Omkring samme frekvens og tid er hørt HM1DH, Korea.
73 og god DX de OZ1LO

Aktivitesttesten
SSB afdeling.

10. runde i testen gav følgende placeringer:

144 MHz:
1. OZ4QA 66 QSO 171 p
2. OZ2GM 38 QSO 139 p
3. OZ6CE 48 QSO 120 p
4. OZ1ABE 45 QSO 106 p
5. OZ9SW 38 QSO 92 p
6. OZ1ZY 35 QSO 90 p
7. OZ6HY 33 QSO 88 p
8. OZ3WU 30 QSO 88 p
9. OZ8QD 40 QSO 83 p

10. OZ8VO 29 QSO 65 p
11. OZ1ALF 22 QSO 59 p
12. OZ1AXL 26 QSO 51 p
13. OZ9IY 33 QSO 45 p
14. OZ1 BYL/a 30 QSO 44 p

15. OZ8T 31 QSO 42 p
16. OZ1AGN 21 QSO 41 p
17. OZ1AJO 21 QSO 39 p
18. OZ7GO 17 QSO 36 p
19. OZ1AYI 22 QSO 35 p
20. OZ2AL 17 QSO 34 p
21. OZ8RY 23 QSO 33 p
22. OZ8PI/a 22 QSO 33 p
23. OZ1BCJ 17 QSO 33 p
24. OZ8FU 17 QSO 32 p
25. OZ1QQ/a 14 QSO 32 p
26. OZ2RC 17 QSO 31 p

. OZ1BPJ 17 QSO 31 p
27. OZ8OE 18 QSO 28 p
28. OZ8DO 10 QSO 20 p
29. OZ1AMB 8 QSO 19 p
30. OZ1AZK 9 QSO 10 p
31. OZ1ABF 5 QSO 10 p

Antenneholdet under en kort pause i arbejdet med opsætning 
af antenne hos OZ5DX. Fra venstre ses: OZ9FVJ, 3PO, 5DA, 
5DX, 1LO OG 5UV. (Foto: OZ8RW)

OZ NOVEMBER 1975 435



432 MHz:

1.OZ7LX 6 QSO 13 p
2. OZ7IS 9 QSO 11 p

FM afdeling.

144 MHz:
1. OZ2MX 35 QSO 53 p
2. OZ1ALI 30 QSO 38 p
3. OZ1ALK 25 QSO 33 p
4. OZ6UE 20 QSO 33 p
5. OZ1AZK 24 QSO 29 p
6. OZ5XE 22 QSO 24 p
7. OZ7DG 19 QSO 23 p
8. OZ6PV 16 QSO 23 p
9. OZ2QF 9 QSO 16 p

10. OZ5GI 9 QSO 11 p
OZ1AZG 9 QSO 11 p

11. OZ1AXZ 6 QSO 9 p
12. OZ1AGO 6 QSO 8 p

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00
23.59 DNT.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 21.00
23.59 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive 
måned.
Sektion 1 = ESB og CW stationer 
Sektion 2 = FM og AM stationer

Hvis aktivitet og forhold taler derfor, er det selvfølgelig 
tilladt at deltage i begge sektioner.

OPFORDRING:
Kom frem af busken, lad dog de stakkels repeatere hvile 

sig en gang imellem, og prøv at deltage i testerne, du vil
finde ud af, at VHF-UHF båndene kan bruges på andre måder.

Der må da være mere sport i selv at lave sine forbindelser, 
fremfor at skulle have hjælp af en anden medamatørs station, 

027DG skriver: Først tak for dette forsøg. Det er rart, at 
denne form for aktivitetstest er begyndt, jeg håber ikke, at 
disse 3 forsøgsmåneder bliver de eneste. Jeg har dog ind
vendinger, da jeg mener, at pointsgivningen ikke passer 
særlig godt til FM stationer, fordi amatører der har QTH i de 
store byer har for stor fordel med de store spring der er i 
skemaet.

Forslag:
0-25 km = 1 p 

25-50 km = 2 p 
50-75 km = 3 p 
75-100 km = 4 p 

100-150 km = 5 p o.s.v.

VHF red.: Det vil være meget upraktisk med to points
skemaer, det kan let give anledning til misforståelser, men lad 
mig få nogle flere kommentarer (bare ikke på loggene, tak), 
så må vi se at få det lavet til alles tilfredshed.

Resultatliste for EDR’s septembertest 1975

Plac.: Call: Points: Antal QSO: Station: PA: Antenne:

1. OZ5TE 101.077 303 Homemade transceiver 2x4CX250 14 el.
2. OZ60L 79.377 224 Homemade transceiver 4CX250 4x15 el.
3. OZ5QF/a 68.747 244 FT220 4CX250 4x5 el.
4. 0Z10F 56.213 167 Homemade transeiver 4CX250 4x4 el.

5. 0Z10Z 50.423 174 SE600 4CX250 4x5 el.
6. OZ5DD/a 21.205 92 TS510/transverter 50 W 2x6 el.
7. OZ2GZ/a 20.351 92 /transverter 100 W 4x11 el.

8. SK7CE 19.051 90 DJ9ZR transceiver QQE06/40 2x8 el.

9. OZ6HY 14.394 80 TIS88 4x150a 4x5 el.
10. OZ1 FF/a 11.319 44 Homemade transceiver 3x BLY94 20 el.
11. SM5CPD/p 10.847 44 Drake/transverter 2XQB3/300 4x9 el.
12. OZ6HR/a 9.330 62 Homemade transceiver QQE06/40 20 el.
13. OZ8UX/a 8.308 48 Homemade transceiver BLY87/4 W 6 el.
14. OZ8PI/a 8.063 51 Homemade transceiver - -
15. OZ2ZT/a 5.129 37 FT220 14 W 2x6 el.
16. OZ8RY 4.395 26 - - -

17. OZ1AYI 3.464 28 TS520/transverter BLY87/4 W 6 el.
18. OZ1AXL 3.126 24 TS520/transverter QQE06/40 4x5 el.
19. SM3FSK 2.867 16 TS700 10 W 9 el.
20. OZ1AGF 2.799 29 Belcom 100 W 11 el.
21. OZ1ZY 2.235 21 - - -

22. OZ1AGN 1.741 21 TS520/TV502 10 w 2x5 el.
23. OZ5DX 1.719 16 Drake/transverter 100 w 2x6 el.
24. OZ3A 1.285 15 TS700 QQE06/40 8 el.
25. OZ10Q 735 7 TS700 10 W HB9CV
26. OZ3QP/a 691 3 SE 300 20 W 8 el.
27. OZ7GO 565 14 /transverter QQE06/40 -

28. OZ1AMB 385 7 TS700 15 W 5 el.
29. SM3GHD 376 2 TS700 10 W 4x10 el.
30. OZ9AC 295 7 VXO/SSB 100 W 10 el.
31. OZ8T 222 7 - - -
32. OZ5VM 206 9 Synthese transceiver 120 W GP
33. OZ7UV 202 7 TIS88 2N3375/15 W 10 el.

EDR ønsker vinderne tillykke. 025TE vil modtage EDR's vandrepokal, og de fem bedst placerede vil få tilsendt EDR's contest- 
diplom.

Checklogs: 027BR - 021BKV - 028VL - 021 ABE - OZ8QD.
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Husk SSB opkald: 144,300 MHz og 432,300 MHz 

Området 144,000-144,500 MHz kun CW og SSB 

Området 145,850-146,000 MHz kun satellittrafik

UHF aktivitetsaften
På grund af den stigende aktivitet på 70 cm og 23 cm 

båndene, ville det måske være en god idé, med en ugentlig 
aktivitetsaften.

Onsdag vil nok være den bedste aften, da der er aktivitet 
fra DL land.

Anvend opkaldsfrekvenserne: 432,300 MHz og 1296,300 MHz.
Hvis det kniber lidt med forholdene og aktiviteten, bør du 

koncentrere dine opkald omkring hele klokkeslet, d.v.s. kl.
20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 og 00.00.

Oscar 7 orbit parametre
Fra 15. november til 20. december 1975.

Mode: Orbit: Dato: Tid GMT: Long W

A 4565 Nov. 15. 01.43 75.8
B 4577 Nov. 16. 00.43 60.6
A 4590 Nov. 17. 01.37 74.2
B 4602 Nov. 18. 00.36 59.0
X 4615 Nov. 19. 01.31 72.6
B 4627 Nov. 20. 00.30 57.4
A 4640 Nov. 21. 01.24 71.0
B 4652 Nov. 22. 00.24 55.9
A 4665 Nov. 23. 01.18 69.4
B 4677 Nov. 24. 00.17 54.3
A 4690 Nov. 25. 01.12 67.8
X 4702 Nov. 26. 00.11 52.7
A 4715 Nov. 27. 01.05 66.2

B 4727 Nov. 28. 00.05 51.1
A 4740 Nov. 29. 00.59 64.6
B 4753 Nov. 30. 01.53 78.6
A 4765 Dec. 1. 00.52 63.0
B 4778 Dec. 2 01.47 76.6
X 4790 Dec. 3 00.46 61.5
B 4803 Dec. 4 01.40 75.0
A 4815 Dec. 5 00.40 59.9
B 4828 Dec. 6 01.34 73.4
A 4840 Dec. 7. 00.33 58.3
B 4853 Dec. 8. 01.28 71.8
A 4865 Dec. 9. 00.27 56.7
X 4878 Dec. 10. 01.21 70.2
A 4890 Dec. 11. 00.21 55.1
B 4903 Dec. 12. 01.15 68.6
A 4915 Dec. 13. 00.14 53.5
B 4928 Dec. 14. 01.08 67.0
A 4940 Dec. 15. 00.08 51.9
B 4953 Dec. 16. 01.02 65.5
X 4965 Dec. 17. 00.01 50.3
B 4978 Dec. 18. 00.56 63.9
A 4991 Dec. 19. 01.50 77.4
B 5003 Dec. 20. 00.49 62.3

Mode A = 2 til 10 m repeater.
Mode B = 70 cm til 2 m repeater.
Mode X = Normal trafik ikke tilladt.

SSTV på 2 m
OZ1BJV efterlyspr aktivitet på SSTV. OZ1BJV i Bjerringbro 

er ofte QRV, og altid onsdag fra 18.00-19.00 på 144,500 MHz.

Testresultat
Hermed følger resultatet af UK7's julitest 1975.

1. OZ3WU/a 325.267 26. OZ5VO 31.513
2. SK6AB 323.273 27. OZ3VJ 31.325
3. OZ5TE/a 278.752 28. SM6FJB 30.560
4. SM6CKU 204.680 29. OZ1AAH 29.479
5. SM7FJE 187.320 30. SM7BHH 19.288
6. OZ3GW 180.090 31. OZ9FR 16.300
7. OZ5DD/a 169.730 32. SM7BPM/7 15.676
8. LA9DI 144.130 33. SM6DEI 15.040
9. SM7WT 134.050 34. OZ8QD 14.505

10. OZ9OR 104.575 35. SM7BHM/7 14.216

11. OZ5TG 100.126 36. OZ8RY/a 11.541

12. OZ6HY 85.870 37. SM6GPV 11.414
13. OZ1ABF 83.750 38. LA8OJ 6.635
14. SM6CWM 79.738 39. SM7BYU 6.469
15. SM6PF 70.859 40. OZ7UV 4.432
16. SM4DYD/6 70.530 41. SM7ENC 4.239
17. OZ9ZJ 66.315 42. OZ1 AGN/a 3.736
18. SM6FUD 65.108 43. SM5DSV/5 1.831
19. SM6BZC 54.455 44. SM5FHF 1.166
20. OZ5ZC 53.285 45. OZ9CR 750
21. OZ2YE 52.780 46. OZ8T 585
22. OZ1AYI 44.280 47. SM0BTV 329
23. OZ8WK 43.325
24. SM4ARQ 39.010
25. OZ3M 33.990

Testen var præget af fantastiske forhold mod England og 
Frankrig. Den store aktivitet i Europa, gjorde det muligt at 
køre mange forbindelser, f.eks. kørte vinderen OZ3WU 558 
QSO'er.

Vi gratulerer med det virkelig fine resultat.
UK7’s testkommité

144 MHz nyt
OZ9PZ har kørt følgende: 16. sept.: UR2DL (NS74h), RQ2GES 

(KQ49g), UQ2GFC (KQ36f), UQ2AP (MR65f), 29. sept.: UP2BBC 
(LP07j). OZ9SW

Meningen med denne rubrik er at orientere om RTTY. - 
Det kan imidlertid være ganske vanskeligt til tider, når ingen 
sender nyheder eller tips til mig.

For eksempel ville jeg gerne vide noget om hvem, der 
kører RTTY på 2 meter, om der køres nyhedsbulletiner, og 
om der benyttes repeatere.

Dette vil foruden at have lokal dansk interesse, også 
interessere vore nabolande.

Ny RTTY litteratur

ARRL Spezialized Communications techniques 
tor the radio amateur

Denne bog, der er udkommet i 1975, og er på 208 sider, 
kan bl.a. købes i Tyskland for 10 DM, på følgende adresse:

R. Beeck, 3000 Hannover, Budekersstrasse85, W. Germany. 
Af indholdet kan fremhæves:
ATV modtagelse - video modulation (34 sider).
Flying Spot Scanner System - Vidicon system - SSTV 

modtagelse m.m. (33 sider).
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Fax sende og modtage teknik - ændring af telefax trans
ceiver - vejrsatellitsignaler - display for vejrsatellit billedmod- 
tagelse.

Beskrivelse af amerikanske fjernskrivere - fjernskriverkoder 
- sende og modtageteknik m.m.m. (71 sider).

Space Communications. Kryds yagi - satellitudsendelser - 
EME.

Advanced technique. Laserog digital informationsoverførsel.

Begynderens RTTY håndbog 1975 
41 sider, udgivet af RTTY journalen (W8CQ).

The Teleprinter handbook 
372 sider, udgivet af RSGB.

The new RTTY Handbook 
192 sider, udgivet af W2JTP.

Håndbog i elektronisk tastatur 
55 sider, udgivet af DAFG (DC9UP).

Håndbog RTTY-TV Display DJ6HP 014 
94 sider, udgiver DAFG (DJ6FIP).

RTTY Ira A til Z
214 sider, udgiver W5VU.

Nr. Call QSO Points Class 3,5 7,1 14 21 28

1 I1PYS 219 229.320B 16 17 42 19 4
2 CT1EQ 221 204.590B 14 7 46 15 -

3 I8AA 201 204,000 B 15 15 42 22 2
4 OD5HC 184 167,750 B 10 4 29 17 1
5 HB9AVK 167 147,600 B 15 15 35 15 -

6 I6VGA 173 133,955A 13 14 35 10 -

7 ON5WG 144 121.980B 11 16 36 12 1
8 W3EKT 141 114.725B 4 10 39 10 2
9 WA3JTC/ZP5 124 113.425B 1 4 38 21 1

10 4X4MR 143 107.250B 9 2 22 16 1
11 SM0OS 135 96,815B 11 14 31 11 -

12 I1COB 133 94,860 B 14 13 31 8 2

13 F6ALL 121 85,760 A 11 12 28 12 1
14 PY2CYK 106 85,050 B - 10 25 19 -

15 SM5BKA 120 80,320 B 15 11 28 9 1
16 K4GMH 102 74,240 B 5 6 39 7 1
17 W4CQ1 107 73,060 B - 8 44 - -

18 OH6JG 131 71,250 B 11 9 30 - -

19 DK3MG 120 71.010B 14 12 25 3 -

20 OX3DL 116 65,520 B - 3 39 - -

21 CE3MA 83 64,260 B - - 32 22 -

22 SM6ASD 94 52.525B 14 10 30 1 -

23 F9XY 100 49,880 B - 8 35 - -

24 PA0RZ 105 49,060 A 13 11 20 _ _

25 G3ZWW 85 47,530 B 5 6 32 6 _

26 SM2DMU 109 45,780 B 10 9 23 - -

27 OZ4DZ 95 45,360 B 10 14 22 1 1
28 CE3EX 64 38,700 B - _ 34 9 _

29 OH3UK 98 37,430 B 2 6 18 12 -

30 K6WZ 76 37,350 B 4 7 31 3 _

31 WA0YDJ/4 73 36.960A 2 4 35 3 -

32 ON6HF 80 36,960 B 10 9 21 3 1
33 OH2ZY 85 34,320 B 4 3 22 10 -

34 W9OEQ 76 33,480 B _ _ 36 _

35 SM6AEN 78 29,055 B 13 2 18 5 '
36 W1GKJ 61 25,885 B - - 31 _ _

37 LA7AJ 67 23.120A 4 10 17 3 -

The 5th S.A.R.T.G. World-wide RTTY Contest 1975 
WORLD TOP SCORES

- Singel operator top ten -

Class A up to 100 W Class B over 100 W
16VGA 133955 11 PYS 229320
F6ALL 85760 CT1EQ 204590
PA0RZ 49060 11 AA 204000
WØYDJ/4 36960 OD5HC 167750
LA7AJ 23230 HB9AVK 147600
G3RDG 19080 ON5WG 121980
SL5AR 16975 W3EKT 114725
LA2IJ 13230 WA3JTC/ZP 113425
OK2BJT 9240 4X4MR 107250
OK1MP 7705 SM0OS 96815

- Top five -

Class C multi opr. Class D SWL’s

DL0TD 239370 Wolfgang Geller 154000
HA5BKM 98890 13 13018 100160
ØZ7RD 44800 13 14258 93130
OK1KSL 41065 14 14707 58575
HA0KDA 22880 JA1-3477 1750

Nr. Call QSO Points Class 3,5 7,1 14 21 28

38 DJ2YE 62 22.925B 5 10 16 4 -

39 XJ5BX 68 21.140B 1 3 24 1 -
40 W3KV 45 20.740B - - 34 - -
41 OZ2X 55 20.295B - 12 21 _ -
42 G3RDG 52 19,080 A 2 7 15 12 -
43 WA3CFK/2 50 17.500B - 2 26 - -
44 SL5AR 45 16,975A - 6 18 11 -
45 HB9GS 47 16.170B 9 7 15 2 -
46 IT9ZWJ 65 15,500 B - 2 22 1 -
47 SM5FUG 49 14,355 B 6 7 13 3 -
48 CX7BZ 39 13,440 B - 7 17 - -
49 LA2IJ 47 13.230A 3 4 17 3 -
50 OHØN1 46 12,870 B - - 20 6 -
51 W8CQ 38 12,825 B - - 27 2 -
52 SM7BGE 44 11,500 B 2 6 16 1 -
53 JA3AJW/1 32 9,870 B - - 21 - -
54 OK2BJT 37 9.240A 2 9 10 3 -
55 OK1MP 32 7.705A - 8 11 4 -
56 PA0KU 34 7.400A 9 - 11 - -
57 OZ6PI 36 7,020 B - - 18 - -
58 OA4BR 27 6.745A - - 19 - -
59 SM6GDL 34 6.510A 9 8 - 4 -
60 VE2QD 24 6.270A - - 19 - -
61 LA5HE 34 5.760B - - 16 - -
62 DJ9IR 29 5.700B 4 5 9 1 -
63 OZ2ZZ 26 4.675A 6 - 11 - -
64 SM6EBM 27 4,370 B 7 6 1 4 -
65 KZ5OD 24 4.130A _ - 14 - -
66 G2FKO 28 3.705B - - 13 - -
67 SM7ACN 24 3.600A - 1 14 - -
68 ZP5NP 20 3,450 B 1 1 11 1 1

69 OZ8GA 22 3,420 B 3 1 15 - -
70 OZ4XR 25 3.010A 1 1 10 1 1

71 PA0WDW 16 2.600A - - 13 - -
72 F6CDB 20 2.580A - 4 8 - -
73 W8TCO 7 1.875B - - 5 - -
74 DK1NDA 6 500 A - - 4 - 1

75 DK2XV 6 330 B - 6 - - -
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Multi opr. SARTG RTTY bulletin og aktivitetstest
Husk at sidste onsdag i hver måned udsender SARTG

Nr. Call QSO Points Class 3,5 7,1 14 21 28 nyhedsbulletin på RTTY fra SKORY.

1 DL0TD 221 239.370C 16 20 45 19 1 Klokken 18.30 dnt., på frekvensen 3580 ± QRM.

2 HA5BKM 155 98.890C 12 10 28 8 - Klokken 19.15 dnt. starter aktivitetstesten, som varer til 20.30

3 OZ7RD 75 44,800 C 4 10 31 6 - dnt. - der udveksles navn og rst.

4 OK1KSL 89 41,065 C 9 12 19 3 - Logs sendes inden 8 dage til:

5 HA0KDA 69 22.880C 10 4 16 2 - OZ2CJ, C. J. Jensen, Mejsnersgade 5, 8900 Randers.

6 OZ4HAM 35 7.770C 4 2 15 _ _

7 OZ4EDR 13 680 C 1 1 4 1 1 SARTG fylder 5 år

Resultater tra 6th World RTTY
De 4 bedste testresultater af 

Nr.

Championship
årets 6 tester tæller:

20 SM4CMG 32 181 OZ8MG
21 SK5AA 31 199 OZ4GF
26 OZ7RD 26 200 OX3JW
34 OZ4FF 23 202 OX3XX
47 OZ8GA 19 203 OZ4CF
53 OZ4HAM 17 225 TF3KB
56 OZ8DR 17 240 OZ4DZ
59 TF3IRA 16
81 OZ2X 11

112 OZ6PI 3
116 OZ4XR 3
134 OZ4EDR 2

BARTG RTTY CONTEST resultater
Nr. points

11 OZ4FF 141.900
68 OZ4XR 10.914
73 OZ4EDR 6.970
78 OZ4DZ 3.982
81 OZ8GA 2.400

WAEDC RTTY 1974, resultater
Nr. points

18 OZ4DZ 4.753
21 OZ4FF 2.641
30 OZ4XR 126
31 OZ4EDR 54
32 OZ4CF 48

QSL adresser:
VP1MT: via G4RS
FR7AB: Roland Nativel, 9 champ fleuri, St. Denis, Reunion 
OD5HC: Pierre Rizk, Box 3288, Beirut, Libanon 
OX3DL: Box 84, Egedesminde
HL9TG: Gary Kohtala, US Armed Forces, Korea OAC OFS J-6 

APO San Francisco Ca 96301 
9H1CE: Bert Padovani, 59 St. Vinvent St. 3 Sliema Malta 
KP4USN: USNSGA Box 666, FPO New York 09555 
LZ1KAB: u1 Gurko 76-A Sofia Bulgaria 
CX7BZ: Fred Bangerter, Box 37, Montivideo Uruguay
9Y4VU/RB: Allan Blanc, 75 Faralon Drive, La Romain Trinidad

SARTG NEWS nr. 17
er lige udkommet, og af indholdet kan nævnes:
RTTY If konverter DJ6HP 001 
Optimering af diskriminator 
RTTY TV display DJ6HP 014 
Oscar 7
Tester og RTTY DX 
i alt 64 sider
du bliver medlem gennem at sende dkr. 35,- til:
OZ8DR, Janne Badstue, Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand 
sender du pr. giro er adressen: 
gironr.: 231338-5 (svensk giro nr.)
SARTG, Brøndby Strand

Det er nu 5 år siden, SARTG blev startet. Medlemsantallet 
er nu oppe på 466, fordelende sig således:
SM 262 OH 10
OZ 118 OX 2
LA 67 OY 1
TF 5

11th Alexander Volta RTTY Contest
Testperiode:
Bånd:
Point:

Multipliers: 
Message: 
Score: 
Logs:

13.00 dnt 6/12 - 19.00 dnt 7/12.
80 - 40 - 20 - 15 og 10 meter.
QSO med samme land tæller ikke point.
Samme zone er 2 point.
Andre QSO efter speciel pointtabel.
QSO på 7 mes tæller dobbelt.
QSO på 3.5 og 28 mes tæller tredobbelt.
DXCC liste + call districts i W/K og VE/VO.
Tid i gmt QSO nr. zone nr. (OZ er 14).
QSO point x multipliers x QSO'er. 
skal være modtaget senest 20/1 1976, på følgende 
adresse: AV RTTY DX CONTEST COMMITTEE, 
SSB & RTTY Club, Box 144, 22100 Como, Italy.

RTTY DXCC
Således ser den aktuelle liste ud:

Nr. Worked Confirmed

1 ON4BX 143
2 ON4CK 138

3 W3KV 137
4 W5QCH 128
5 WA3IKK 121

6 W3DJZ 115
7 W2LFL 114
8 I5ROL 114

9 W5EUN 112

10 I5KG 112

11 DK3CU 112

12 JA1ACB 112

13 G6JF 110

14 W8CQ 107
15 W4YG 100

16 K8YEK 100

17 I5WT 100

37 SM0OY 67 57
43 SM5BO 60 52
46 OZ4FF 67 50
56 SM6EZD 35 30

Følgende lande er hørt, eller er ved at starte op:
LZ1KDP - A4XFV - OJ1MA - CH1XP - CX7BZ - WA3JTC/ 

ZP5 - OA4BR - VP1MT - CP8AZ - 9Y4VU - YV5AS - KP4USN - 
HP1AH - HC7RD - WA5HMA/KG6 - FG7AO - 5Z40T - ZE1CE - 
FR7AB - 5U7BA - EA 8FO - TU2CI - TU2DU - 5L2FU - 5T5LO - 
OE5CAA/YK - HM1ID - OD5HC - DU1POL - JD Marcus - JD 
Bonin - XW8HJ - XV5DA - A4AFW Oman - VK2BKE Lord 
Howe - FB8YD - A2CED Botswana - TA1AH - YS1RFE - 
MP4BEK - 7X3HT - 7Z3AA - VS6EK - 5Z40T - M1N.

Så der er efterhånden mange sjældne prefixer på RTTY.
Vy 73 OZ4FF
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På vej ind i vinterens mulm og mørke vil det nok være på 
tide at offentliggøre resultatet af sommerkonkurrencen, der 
trods det lave deltagerantal alligevel blev ganske spændende.

Klasse I: Klasse III:
1. SWL-13086 41 points 1. OZ-DR 1815 134 points

SWL-14332 41 points
3. OZ-DR 1762 20 points

En lykønskning og tak til alle deltagere. Diplomerne skulle 
på dette tidspunkt være nået frem.

Logbogen
Igennem den sidste tid har jeg modtaget flere spørgsmål 

vedrørende logbogen og dens anvendelse, hvorfor dette emne 
vil blive taget op til behandling i det følgende. Men først vil 
OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen fortælle om, hvordan han har 
opbygget sit eget rapporteringssystem baseret på EDB:

»Mine barnesko trådte jeg ved militæret, hvor jeg arbejdede 
i 10-12 år som telegrafist og opnåede certifikat af I, II og III 
klasse. På dette tidspunkt måtte der ske noget nyt, så efter 
at have deltaget i forskellige kurser fik jeg et job indenfor 
EDB-sektoren.

De første år hvor jeg arbejdede med EDB, blev der ikke tid 
til ret meget andet; først sidste år begyndte jeg med BC- 
lytning. Kort tid efter blev jeg medlem af EDR og siden har 
jeg fuldstændigt helliget mig denne hobby. Lige bortset fra 
at jeg deltog i juletesten 1974, så startede jeg med at logge 
den 4. januar 1975, d.v.s. alle mine rapporter er fra i år — 
ajourført pr. 30. september står rapportnummeret på 4236. 
Det er dog først efter et halvt års tid, man virkelig kan se 
hvilke fejl, man gør - nemlig: lytter kun på de kraftige sta
tioner og går uden om de svage signaler fra de oversøiske 
stationer - desuden grifler man ofte en hel masse calls og 
rapporter ned i loggen uden noget egentligt formål. Jeg købte 
EDR’s logbog og skrev og skrev, men der var noget galt. 
Efter at jeg således ukritisk havde noteret omkring 2700 
stationer, lavede jeg mit eget system.

Hos boghandleren købte jeg en kolonnebog, som blev lavet 
om til logbog. For hver 10. side har jeg to blanke sider, 
hvor jeg noterer bemærkninger om de forskellige udbredel
sesforhold, der har været, udbreder min harme over f.eks. en 
amatør, som turner og turner uden nogen form for hensyn
tagen til igangværende trafik - kort sagt: indhøstede erfarin
ger.

Betingelserne for at afsende QSL skulle være, at jeg havde 
nedskrevet QTH, navn, afsendt og modtaget rapport, min 
egen rapport til stationen, kaldesignal på modparten i QSO’en 
samt naturligvis dato, tidspunkt, frekvens, modulationsart og 
evt. andre oplysninger, da en del stationer ofte beder om at 
få QSL sendt til en bestemt postbox.

Det har lige fra begyndelsen været min hensigt, at føre 
alle afsendte QSL's ind over EDB - i starten tænkte jeg dog 
på at registrere alle lytterrapporter, men efterhånden som 
antallet er vokset til 4236 vil det være en næsten umulig 
opgave. Derfor anså jeg det for mere væsentlig at begrænse 
registreringen til kun at omfatte aflyttede stationer, som jeg 
har sendt QSL-kort til. I øjeblikket indeholder EDB-program
met oplysninger om call, rapportnummer, dato, tidspunkt 
samt frekvens, hvilket begrænser mine muligheder til blot at 
omfatte sortering af kaldesignalerne efter prefixes samt ud
skrivning af en liste over alle hidtil rapporterede stationer. 
På længere sigt skal programmet videreudvikles til også at

omfatte oplysninger om QSO-partner, rapport, modulationsart 
samt bemærkning om modtaget QSL. I de påtænkte program 
bliver der således mulighed for at drage sammenligninger 
mellem frekvenser, dato, signalstyrke o.s.v.

Jeg kører med tre små programmer: et indlæsningsprogram, 
et sorteringsprogram og et udskrivningsprogram, der alle er 
baseret på hulkort, idet jeg ikke har nogen mulighed for at 
opbevare noget permanent på de ydre enheder som f.eks. 
pladelager, da jeg efter hver eneste indlæsning må slette alle 
spor efter mig, når programmet er færdigt. (Det ville jo være 
frygteligt om en kunde i firmaet fik et udskrift hvorpå der 
stod: »De bedes snarest indbetale nedenstående beløb, kr.
2.101,00 + 1 stk. QSL fra OZ9XM, 3,5 SSB X9X975 10:42 
GMT rprt-nr.: 04256«),

Det er min tanke fremover at køre efter opdateringsprin
cippet, således at jeg ikke skal læse alle mine kort ind hver 
gang, men i stedet have alle oplysninger liggende på en 
master-tape. Min input-tape vil således allerede fra starten 
indeholde alle nuværende oplysninger, mens tilgang af nye 
QSL’s læses ind via hulkort, som sammen med den gamle 
master-tape fores ud på en ny master-output, hvorved jeg 
hele tiden vil have en fuldt opdateret master-tape samt en 
ajour-ført liste.

Sluttelig skal jeg lige nævne, at når jeg modtager QSL-kort, 
bliver vedkommende amatør ikke slettet af min EDB-liste, 
men får tildelt to stjerner. Jeg kan jo senere let komme i den 
situation, at jeg har brug for hans QSL-kort ved diplom
ansøgninger eller lignende og så kan oplysningerne hurtigt 
hentes ud fra EDB-lageret.

PS: I forbindelse med afsendelse af QSL-kort er det praktisk 
at have en forud adresseret kuvert til QSL-centralen stående 
ved siden af modtageren. Når et kort er udfærdiget, sættes 
det på højkant i kuverten, og lige inden man afsender kortene 
til centralen, skriver man afsendelsesdatoen ind i loggen og 
gennemgår samtidig at alle oplysninger er korrekte samt at 
kortene er sorteret i reglementeret orden. Desuden checker 
jeg altid, om alle hulkort er kodet rigtigt og endelig udskrives 
en ny kuvert, klar til næste forsendelse.«

Nu er det jo ikke alle lytteramatører, der har mulighed for 
at låne et komplet data-anlæg til brug ved udskrivning af 
logblade, men trods fare for skrivekrampe, hold i nakken og 
lign., kan det også lade sig gøre at føre logbogen manuelt.

Desværre findes der ikke herhjemme specielle logbøger 
udarbejdet for lytteramatører, men de i handlen værende logs 
kan ved få omskrivninger tilpasses lytteramatørens krav. I 
øvrigt kan ethvert kladdehæfte, regnskabsbog etc. med få 
streger indrettes til en udmærket log.

Men hvilke oplysninger skal logbogen så indeholde?
Som et minimum bør loggen indeholde alle oplysninger, 

der er nødvendige ved rapportering til de aflyttede stationer, 
hvilket vil sige oplysninger om:

1) Dato og klokkeslæt (der altid bør opgives i GMT = dansk 
tid en time) for aflytning af stationen.

2) Frekvens (angivet i MHz eller kHz), modulationsart (her 
bruges enten forkortelser som CW (telegrafi), SSB (enkelt 
sidebånd) o.s.v. eller de »officielle« betegnelser som A1, A3j 
osv.)

3) Kaldesignal på den station, hvortil rapporten sendes 
samt modparten i QSO’en.

4) Rapportering af det modtagne signal. Rapporten udtryk
kes i RST-koden (Se SWL-spalten i sidste nummer).

5) Oplysninger om radioamatørens navn og QTH.
6) Bemærkninger om udbredelsesforholdenes indflydelse 

på modtagningen (QRN, QSB), desuden særlige informationer 
om postadresse for tilsendelse af QSL-kort.

7) Rubrik for markering af henholdsvis dato for afsendt og 
modtaget QSL.

Ud fra disse standardoplysninger kan du til enhver tid ud
fylde dit QSL-kort (rapporteringskort) til senderamatøren. Men 
der er ikke noget i vejen for at udvide loggen til en slags 
dagbog med notater om f.eks. udbredelsesforhold, opnåede
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resultater i contests etc. Såfremt du udfører eksperimenter 
med nye antennetyper eller f.eks. modtagerens opbygning, 
bor også sådanne tekniske beskrivelser medtages, så du 
senere kan afgøre hvilken opstilling, der gav de bedste resul
tater.

Under contests benyttes en lidt anden form for log, idet 
der her skal være plads til udvekslede rapporter, points
beregning m.v. Men contestloggens indretning vil blive taget 
op til behandling i næste nummer, hvor der i øvrigt vil kunne 
læses om årets store begivenhed: juletesten.

Men indtil næste nummer af OZ kommer dumpende ind af 
din brevsprække, kan du jo passende skrive et par linier om, 
hvordan du har indrettet din modtagerstation (et foto er heller 
ikke at foragte). Men selvfølgelig er spørgsmål, forslag m.v. 
som sædvanligt velkomne, når bare de sendes til: OZ9XM, 
Karsten Meyer, Slotsvej 9, 2920 Charlottenlund.

OZ9XM

Møde i EDR's rævejagtsudvalg
afholdtes lørdag den 11. oktober kl. 12.00 i Nyborg.

Der var mødt OZ1LD, Nyborg, OZ3ZU Arhus, OZ9HS Køben
havn, OZ5HF Herning og formanden OZ5WK.

Fraværende OZ1QF Tønder og OZ8FG Helsingør.
Formanden indledte med følgende beretning:
Sidste år, har der været afholdt 5 storjagter, som alle 

kvalificerer til deltagelse i Danmarksmesterskabet.
Jagterne er fordelt ud over landet som følger:

Sønderjysk mesterskab - maj måned
Fyns mesterskab - juni måned
Østjydsk mesterskab - juni måned
Midtjysk mesterskab - august måned
Nordjysk mesterskab - august måned
Sjælland har desværre ikke været repræsenteret i år.

Årets sidste arrangement, Danmarksmesterskabet, blev i år 
arrangeret af Århus afdeling, den 13./14. september.

Der har i år været en ualmindelig god deltagelse ved stor
jagterne! Der har været 175 deltagende hold i alt, imod 115 
sidste år. Af disse 175 hold, havde 33 hold kvalificeret sig til 
deltagelse i årets Danmarksmesterskab.

Ud af ovennævnte »tørre« tal, ser man at rævejagterne er 
ved at få et opsving igen. Flere lokalafdelinger har erkendt 
betydningen af at aktivere deres medlemmer i sommertiden, 
til gavn for såvel medlemmernes kondital og fornøjelse, som 
for afdelingens trivsel og alsidighed.

Ræveudvalget håber, at denne fremgang i interessen for 
rævejagt fortsætter fremover, og takker hermed alle arrangører 
der har medvirket til at vi har kunnet afvikle sæsonens ræve
jagter.

Punkt 2 på dagsordenen, var bl.a. forestående valg til ud
valgsmedlemmer, der ifølge en tidligere vedtagelse skal af
holdes inden 15. februar 1976. Udvalget vedtog at ændre 
nogen af de geografiske valgområder, således at udvalget 
fremover kommer til at bestå af 8 personer, der ud af deres 
midte vælger formanden der så samtidig er redaktør af 
»rævespalten« og kontaktled til HB.

Derefter diskuterede man DM 1976, der ifølge turnusord
ningen skulle afholdes i Nordjylland. Nordjyderne har dog 
ønsket at vente et år altså til DM 1977, hvorfor Herning afd. 
velvilligt har overtaget DM 1976.

Sidste emne under pkt. 2, var DM 1975 og ændringer i 
reglement. Der var indkommet een skriftlig protest fra DM, 
som dog måtte afvises i henhold til reglementet. Desuagtet,

vedtog udvalget at meddele jagtledelsen af DM 1975 udvalgets 
misbilligelse med arrangementet.

Til reglementet var der fremkommet forskellige ændrings
forslag, der alle blev behandlet. Konklusionen blev følgende 
ændringer:

1. afsnit, § 5, stk. d. ændres således:
Antennen skal hænge højt, frit og udstrakt, mindst 7 til 10 

meter over terræn.
2. afsnit, § 13, første punktum, ændres således: 
Jagtledelsen udfinder efter jagten det vindende hold efter

bedste tid.
Under pkt. 3 evt., diskuteredes nye ideer til undgåelse af 

de ulemper der er ved den nuværende form for rævejagter, 
bl.a. udfald af sender, tidtagning ved rævene, kolonnekørsel,
o.s.v. Udvalget enedes om, at Herning og København afd. 
udforte de forelagte ideer i praksis.

Sluttelig takkede formanden de fremmødte og hævede mø
det kl. 17.30.

OZ5WK, Kalle

Valg af repræsentanter til rævejagtsudvalget
Som vedtaget på rævejagtsudvalgsmødet, skal der afholdes 

valg af repræsentanter til udvalget hvert 4. år. Valget skal 
afholdes således, at resultaterne foreligger til offentliggørelse 
i marts OZ, d.v.s. inden den 15. februar 1976. Valgene skal 
arrangeres i de respektive kredse, og tid samt sted for mø
dets afholdelse skal bekendtgøres her i spalten.

Der vælges et rævejagtsudvalgsmedlem i hver af følgende 
kredse:
Kreds København og Bornholm: (EDR's HB kreds 1 og 7). 
Kreds Sjælland m.v.: (EDR's HB kreds 2).
Kreds Fyn: (EDR's HB kreds 3).
Kreds Nordjylland: Området nord for og incl. byerne Hobro, 

Nykøbing M.
Kreds Midtvestjylland: Området indenfor linierne Lemvig, 

Skive, Viborg, Herning og Ringkøbing, byerne incl.
Kreds Midtøstjylland: Området indenfor linierne Randers, 

Silkeborg og Horsens, byerne incl.
Kreds Sydjylland: Området imellem linien Vejle, Grindsted 

byerne incl. og Kongeåen.
Kreds Sønderjylland: Området syd for Kongeåen.

Skulle der blive tvivl med hensyn til kredsgrænserne, så 
kontakt venligst OZ5WK.

Sluttelig vil vi opfordre alle rævejægere til at møde frem 
til disse moder, der vil blive annonceret i næste OZ, af de 
nuværende kredsrepræsentanter. Det er nemlig på disse mø
der, du kan gøre din medbestemmelse gældende!

Ræveudvalget

Fra en kortbølgeamatørs verden
Af OZ7CH, C. U. Holten

Fortsat fra sidste nr. af OZ

I de foregående afsnit har været omtalt eksempler på det 
fascinerende i at kunne tale med andre amatører på alle 
jordens kontinenter fra din egen station, enten med nøgle 
eller med mikrofon. Du kan fra din egen stue opleve at føre 
en praktisk talt verdensomfattende korrespondance, og via 
amatørbåndene vil du til tider faktisk føle dig sat udenfor tid 
og sted! Du vil kunne tale med mennesker af alle hudfarver, 
der lever under vilkår og forhold, som er helt forskellige fra 
dine. Dog har I den samme interesse: at være Radioamatør. 
Du kan eventuelt få kontakt med »radio-ekspeditioner«, de 
såkaldte DX-peditions, som rejser ud til klodens »sjældne« 
områder. Du kan deltage i konkurrencer (Contests) og erhverve 
diplomer. Eller du kan som modtageramatør - en periode 
enhver vordende senderamatør bør gennemleve - have rap
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porteret et udvalg af spændende stationer og modtaget 
deres QSL-kort.

En indendørs hobby, ja, til en vis grad. Men der findes 
også udendørs former for en radioamatørs aktiviteter, f.eks. 
RÆVEJAGTER, Her forekommer der dog hverken ræv eller 
skydevåben, men sådan kaldes sporten internationalt. En skjult 

sender i et relativt overskueligt landområde skal findes med 
brug af pejlemodtagere. Senderen er kun igang i et par minutter 
med faste tidsintervaller, og deltagerne, der kan være til vogns 
eller til fods afhængig af arealets størrelse, har derfor kun den 
mulighed, at prøve at indføre den helt nøjagtige pejleretning på 
et kort fra mindst to pejlesteder, for at få et kryds. Afhængig af 
deltagernes øvelse og erfaring i at finde pejlesteder, hvor intet 
kan forstyrre pejlingens nøjagtighed, hans metode i at overføre 
pejlingen i marken til en linie netop gennem »ræven« på et 
nord-syd orienteret landkort og hans terrænsportslige præsta
tioner efter 2. eller 3. udsendelse, skulle der være gode chancer 
for at falde over ræven, som ofte er skjult godt i terrænet.

Det er ofte tilfældet, at en kortbølgeamatør ikke kan undvære 
sine radioforbindelser ret længe af gangen, og så er det rart at 
kunne tage grejet med sig, gående eller til vogns. På 2 meter
båndet er der derfor en gevaldig aktivitet af MOBILE- amatører, 
som i øvrigt i de senere år har fået en enestående lejlighed til at 
blive landsdækkende ved hjælp af en slags relæstationer - 
kaldet REPEATERE, dvs. en modtager og en sender tilsluttet 
højt placerede antenner. Disse stationer virker som en slags 
forstærkere af de forholdsvis kortrækkende gående eller kø
rende stationer, f.eks. bliver ca. 10 km's rækkevidde med en 
antenne i biltag-højde forøget til omkring 100 km rækkevidde.

Amatøren benytter sig her af en teknik, der er kendt fra det 
offentlige telefonnets radiotjeneste.

I det hele taget har der altid eksisteret et godt samarbejde 
mellem amatører og de professionelle teknikere. Marconi be
tegnede sig selv som verdens første kortbølgeamatør og vor 
egen Valdemar Poulsen og professor P. O. Pedersen, sidst
nævnte var i en årrække EDR’s protektor, har fra første færd
da verdens første amatør-Telefonisender nord for København 
illegalt gik »i luften« og talte med Lyngby Radio - omfattet 
danske amatørers aktiviteter med interesse og velvilje.

Amatøren benytter sig også ofte af fjernskriver-teknik, så hele 
samtalen efter sin afslutning står maskinskrevet, i stedet for 
med pen og håndskrift, som oftest er tilfældet ved telegrafi pr. 
nøgle. Et stort antal amatører benytter derfor FJERNSKRIVERE, 
som mange firmaer og myndigheder sælger til amatører som 
overskudsmateriel.

Udforskning af radiobølgernes udbredelse har altid tiltrukket 
amatøren, og det var da også amatører, der i sin tid påviste, at de 
korte bølger med fordel kunne bruges til interkontinentale for
bindelser. På et tidspunkt havde amatører i mange lande lov til 
at benytte det meste af kortbølgeområdet, men er i dag at finde 
på smalle frekvensområder på kortbølge, på VHF og UHF. 
Skibsradio, alverdens radiostationer, internationale telefon- og 
telegrafkredsløb som står til rådighed for offentligheden, 
fly-trafikken for blot at nævne enkelte af de mange der er at tale 
om og ikke mindst den livsvigtige redningstjeneste, er tilgode
set frekvenser, hvor det er af afgørende betydning, at ingen 
forstyrrer hinanden på mindste måde. Her arbejdes med kalku
leret sikkerhed i overføring af meddelelser på 99%, så der er 
mange hensyn at tage.

På grund af denne trængsel i æteren - for der er ikke en 
eneste frekvens, der ikke er tildelt et formål - er også trængse
len på amatørbåndene gradvist øget og derfor søger amatøren 
ofte mod endnu højere frekvenser, dvs. på centimeterbølger. Vi 
har herhjemme aktiviteter på 70 cm og endda på nabofrekven
ser til radarområderne, på 23 cm. Her stilles der store krav til en 
meget speciel teknik, og antenner kan ofte udføres som store 
hulspejle. Flere steder i Danmark findes antenner med funkti
oner og udseende, der minder om Jodrell-Banks Radioteleskop 
i miniature. Disse frekvenser har en udbredelsesteknik, der af
viger fra de kendte på kortbølgeområderne, og for at klarlægge 
denne, har blandt andet en station ved Kbhvn. nu i over 16 år 
kørt uafbrudt døgnet rundt som et radio-fyr, en såkaldt BE- 
ACON. Den blev oprettet i det Internationale Geografiske År og 
fik sit kaldesignal OZ7IGY derefter, som den automatisk ud
sender i døgnets 24 timer, og blev et vigtigt led i det interna
tionale arbejde med at undersøge de varierende- sommetider 
lange og sommetider korte- udbredelsesstrækninger, der op
står på grund af solens indvirkning på bl.a. de klimatiske 
forhold.

Et stort antal lignende stationer er senere blevet oprettet af 
institutioner eller amatører på mange kontinenter, men den 
danske var den første og kører endnu, med mange rapporter til 
følge.

Disse BEACONS på VHF og UHF giver amatørerne oplysning 
om når et bånd er det der kaldes »åbent« i den ene eller anden 
retni ng el ler afstand. Men det har også vi denskabel ig betydni ng 
indenfor udforskning af radiobølgers udbredelses-teknik. Jeg 
nævnte før, at trængselen er stor, og dette er en af årsagernetil, 
at nye transmissionsveje udforskes.

Men når nu termiske og menneskeskabte forhold her på jor
den virker forstyrrende på radioforbindelser, så er det ikke så 
underligt, at teknikere har udfundet metoder til at gå udenom 
jordens forstyrrende felter. Jeg tænker her på satellitterne, som 
i tusindtal er blevet opsendt fra vor jord, mange med det formål 
at være relæstationer for telegraf, telefon, radio og fjernsyn. 
Den første satellit, som blev benyttet- ganske vist kun som en 
kæmpereflektor - var vor egen drabant månen. Der var ama
tører med ved de første forsøg fra USA, men mange danske 
amatører har talt med kollegaer i Europa og Amerika ved hjælp

Miniræv med tilbagesvar. På sedlen står »Tal her«.
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af månens tilbagekastning - Moon Bounce - af radiobølger.
En amatør på Fyn, der jævnlig taler over Atlanterhavet via 

månen, har for øvrigt haft lejlighed til at bekræfte en-lidt af en- 
»spøgelseshistorie« fra rummet. Det lyder som Science Fiction, 
men man har fra slutningen af tyverne med mange års mellem
rum konstateret et ekko på jordiske radiosignaler, som om en 
eller anden drilleånd kopierede en amatørs morsesignaler og 
sendte dem tilbage med flere sekunders forsinkelse. Som årene 
gik, blev man klar over, at dette fænomen ikke var af jordiske 
årsager, men kom tilbage udefra rummet. Endnu har man i dag 
ikke kunnet stedfæste hvorfra, men at det forekommer er reelt 
nok, og samme fynske amatør har bidraget med et afgørende 
iagttagelsesmateriale for nogle måneder siden; disse er taget 
med i de videnskabelige undersøgelser af rumforskning.

Radioamatørens bomærke, hans antennefarm.

Ovennævnte reflektioner udefra er dog langtfra så brugbare 
som vor egen månes, men igennem mange år har USA's rum
forskning været amatører behjælpelig med at »løfte en satel
lit op«, som det kaldes - en i øvrigt storslået fin gestus. 
Satellitten har betegnelsen OSCAR, hvilket betyder Orbiting 
Satellite Carrying Amateur Repeater (Satellit i kredsløb bæ
rende en amatør repeater/relæ station).

Desværre har de af forskellige grunde kun en begrænset 
driftstid, men ikke mindre end den 7. i serien er i kredsløb for 
tiden, hvorigennem mange danske amatører har haft kontakt 
med den del af jordkloden, der kan »ses« fra en OSCAR. Dette 
kræver naturligvis en speciel antenne, som helst relativt nøjag
tigt kan »spore« sig ind på satellitten, og stabile og vel funge

rende modtagere og sendere, men så er man fri for en stor del af 
de jordiske forstyrrelser. Så vidt er amatørerne nået i dag, at de 
har deres egen relæ-station i rummet.

Men også TV benytter mange amatører sig af i deres korre
spondance. Det drejer sig om et princip, der gør det muligt, at 
overføre billeder på amatørbåndene, altså ikke på samme måde 
som vi kender det ved vort TV-system til de mange små hjem. 
Men systemet muliggør til gengæld billedoverførsel over hele 
jorden og betegnes ved Slow - Scan - TV, dvs. »Langsomt 
aftastet TV! hvilket giver et gradvist optegnet billede på en 
skærm, som til dette formål har en lang efterglødning.

Billedet kan blive en relativ acceptabel reproduktion af f.eks. 
et foto af amatøren, hans kone, hans station, antenner eller 
QSL-kort, og man kan så på modtagersiden enten affotogra
fere billedet fra skærmen eller gemme det på en båndopta
gelse til senere fremvisning. En ganske almindelig kassette
båndoptager kan gøre det.

Det er mit håb, at de her givne oplysninger har kunnet 
give interesserede et lille indtryk af en kortbølgeamatørs 
aktiviteter. Men jeg kan roligt understrege, at for den aktive 
amatør, som selv bygger sin station op - lige fra strømforsy
ning og til antennen - er der meget mere at opleve end 
dette resume har kunnet dække. Glæden vil det selvgjorte 
forøger fornøjelsen i ganske væsentlig grad.

Men det kan vist ikke være nogen hemmelighed, at denne 
vor fælles hobby om kortbølgearbejdet, er en beskæftigelse, 
der giver sine udøvere de bedste muligheder for kontakt med 

DEN VERDEN VI LEVER I.
OZ7CH

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand. 
Tlf. (02) 73 29 97

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Mode: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (02) 73 29 97.

Siden sidst har vi haft besøg af OZ3AG, som har fortalt om 
JOTA. Desuden så vi mange interessante billeder fra tidligere 
års JOTA'er. Endnu er vi her i afdelingen ikke blevet op
fordret til at køre JOTA, men bliver vi det en gang, er det 
godt at være rustet.

Program:
20. nov.: Byggeaften. Vi fortsætter bygningen af millivoltmetret. 
27. nov.: Byggeaften.

4. dec.: Byggeaften.
11. dec.: Byggeaften, eventuelt afprøvning af de første eksem

plarer.
18. dec.: Juleafslutning. Som sædvanligt laver vi lidt ekstra ud 

af den sidste aften inden jul. Der vil blive gratis juleglogg, 
et par konkurrencer og i øvrigt den underholdning, som 
medlemmerne selv medbringer. Tag XYL og/eller YL med, 
der vil ikke blive talt radio på denne aften. Risengrød kan 
fortæres i det omfang, det selv medbringes.
I år starter julen altså den 18. dec. kl. 19.30!

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen
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GLADSAXE Amatørnyt via OZ9EE hver torsdag kl. 21. 
OZ2WK, tlf. (02) 97 47 65 modtager stof hertil.

Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: A. Schroder-Petersen, Christoffersalle 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ8HF, Palle Hansen, Kildebakkegårdsalle 188,
2860 Soborg, tlf. (01) 69 18 48.
Kass.: Finn Holmquist, Birkevænget 50, 2880 Bagsværd,
tlf. (02) 98 59 03.

Som det fremgår af ovenfor nævnte, er der mødeaften hver 
tirsdag, så har du tid og lyst så kig indenfor og få en hyggelig 
aften, i de nyindrettede lokaler vi har fået stillet til vores 
disposition, siden sidst er endnu et lokale blevet færdigind- 
rettet, nemlig radiorummet, som ligger umiddelbart op til 
mødelokalet.

Da flere af afdelingens medlemmer har interesse i at opnå 
sendetilladelse, afholdes der hver torsdag aften studiekreds, 
hvor vi støt og roligt vil arbejde os igennem VTS nyeste 
udgave.

Vy 73 de Asger

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Studiekredslokalet, Hvidovre Rådhus.
Mode: Tirsdag kl. 20.00-23.00.
Fmd.: OZ1AEO, Henning Gregersen, Damsholtvej 7,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 83 90.
Sekr.: OZ6PK, P. F. Knudsen, Ørumvej 36, Avedøre,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 01 36.
Kass.: Esther Griis, Krogsten Alle 52 a, 2650 Hvidovre, 
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Afdelingen har nu fået eget klubstations-call: OZ7HVI. Vi er 
foreløbig QRV hver tirsdag aften på 2 m, fra kl. 20.00 til ca.

22.30.

Program:
18.nov.: Denne aften holder vi klubaften.
25.nov.: Denne aften kan I få lejlighed til at få kalibreret VFO 

og lagt krystaller »på plads« med frekvenstæller.
2. dec.: Almindelig klubaften.
9. dec.: OZ9ZU, Niels har lovet at komme og demonstrere 

amatørgrej.
16.dec.: Juleafslutning for medlemmer med YL'er og XYL’er. 

(Der serveres glögg og æbleskiver).

Denne aften er således den sidste mødeaften i 1975.
Næste mødeaften bliver tirsdag den 6. januar 1976. 
Morsetræningen for medlemmerne er godt i gang og fort

sætter hver mødeaften fra kl. 19.00—20.00.
Vy 73 de OZ1AEO

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 20.00, QSL-udlevering kl. 19.30-20. 
Fmd.: OZ5IH, I. Wahlgren, Septembervej 223, 2730 Herlev, 
tlf. (01) 31 80 13, aften: (02) 91 38 86.
Sekr.: OZ1SZ, E. Schmelling, Æblevej 16, 2400 NV, 
tlf. 0136 (GO) 4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 F, 
tlf. 0136 (GO) 1902.
Afd. girokonto: 5 05 97 55.

Vi har nu haft Radioamatørernes Hus i et år, så der kunne 
vel være grund til at se på, hvad der er sket med bygningen 
på det år.

Til det store arbejde, der skulle gøres med istandsættelse 
og indretning, fik vi jo ikke støtte fra en større kreds af vore 
medlemmer, sådan som vi havde regnet med. Men når vi i 
dag ser vort velindrettede hus og tænker på, hvad der er 
lavet: fuldstændig ny el-installation, murerarbejde, malerarbej
de, opsætning af vægpaneler, tapet og loftsplader, ændring 
af centralvarmeanlægget og opsætning af radiatorer - ja så 
kan man kun være fuld af beundring over for de meget få, 
der har ofret så megen fritid eller al deres fritid, lige som
merferien undtaget, for at få alt dette op at stå.

Hvad har vi så at byde vore medlemmer i dag? Vi har 
hyggelige lokaler til kammeratligt samvær. Vi har et smukt 
og velindrettet undervisningslokale beregnet til 24 elever 
(flere kan klem-ind, når det kniber) og med alle faciliteter til 
morse- og teknikundervisning. Der er installeret højttalere, 
flere transmittere, der er ledningspanel hele vejen rundt med 
stik, så alle pladser har tilslutning for hovedtelefon og nøgle 
samt til 220 V.

Vintersæsonens undervisning er allerede i fuld gang. Sen
derrum og målelaboratorium har vi indrettet på 1. sal, hvor 
der også er ved at blive indrettet et lille biblioteksværelse. 
Værkstedslokalerne er indrettet i kælderen, og vi regner med 
at få noget byggeaktivitet i gang i vinter.

Men vi er langt fra færdige endnu. Istandsættelsen skal gå 
videre med mange ting, bl.a. indretningen af den store sal, 
hvor vi virkelig kan samle mange mennesker. Det er et meget 
stort arbejde.

Vi vil endnu en gang appellere til medlemmerne om at give 
et nap med. Man kan aftale nærmere med bestyrelsen.

Program:
Lørdag d. 15. nov. kl. 19.00: Bankospil. Se OZ okt.
17. nov.: Klubaften.
24. nov.: SWL-aften. Eventuelt med OZ9XM, der er redaktør 

af SWL-spalten i OZ. SWL står for kortbølge-lytter.
1dec.: Mobil-pejlejagt på 2 meter tilrettelagt af OZ9TM. 

Start kl. 19.45 fra Radioamatørernes Hus, hvor startkort 
udleveres.

8. dec.: OZ9JB og OZ8RW vil fortælle om deres synthesizer 
fra OZ for august.

15. dec.: Juleafslutning. Festudvalget ruller sig ud, så vi får en 
hyggelig og underholdende aften med julepynt og juleglögg. 
Kun for medlemmer med XYL eller YL.

73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Hoved bestyrelsesmed I.:

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

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63'. 
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
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Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Odinsvej 68, 3000 Helsingør, 
tlf. (03) 10 04 09.
Sekr.: OZ80M, Ole Maymann, Esromvej 133 a, Ny Horserød, 
3000 Helsingør, tlf. (03) 19 91 90.
Kass.: OZ8PI, Erik Christensen, Krb. Ladegårdsvej 59,
3000 Helsingør, tlf. (03) 21 70 81.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Skippermosen 21,
3400 Hillerød.
Sekr.: OZ1AVN, Ole Rafn Petersen, Fredskovhellet 51,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6BL, Bent Bagger, Bregnerødvej 151,
3460 Birkerød, tlf. (02) 81 44 35.
Girokonto: 2 26 78 96, EDR. Hillerød.
Afdelingsnyt via OZ9REH (Ramløse) hver mandag kl. 21.00. 
Ansvarshavende for afdelingsnyt: OZ50N, Søren Andreasen, 
tlf. (03) 26 68 78.

Det er den 18. nov. kl. 19.30. OZ3UN vil fortælle dig en 
masse om ombygning af diverse 2-meter stationer. Det sker 
som sædvanligt i Hillerød Fritidshus store sal.

Til klubaftenen den 2.12.75 er der endnu ikke fastlagt noget 
program. Du kan dog roligt afsætte aftenen med det samme, 
for der bliver sikkert noget som også har din interesse 
denne aften.

Lyt i øvrigt til repeaterbulletin-udsendelserne hver mandag 
kl. 21.00, så er du sikker på at få de sidste amatørnyheder 
med.

Afdelingens juleafslutning den 16.12.75 kl. 19.30 foregår 
også i Hillerød Fritidshus. Der er lagt op til en aften, hvor 
både du og din XYL/YL vil kunne hygge sig sammen med 
andre »ligestillede«.

Der er endnu ikke fastlagt noget program for 1976, men 
bestyrelsen vil meget gerne have nogle impulser og ideer fra 
medlemmerne. Hvad skal vi vælge som oplæg til de klub- 
aftener, som vil kommé i det nye år?

Der køres jævnligt contest fra afdelingens station, vil du 
være med til dette så kontakt OZ5JR, Jan og få at vide hvor 
og hvornår.

Vy 73 de OZ1AVN, Ole

KALUNDBORG
Lokale: Kordilgade 4, kælderen v/Hobbyhuset.
Fmd.: OZ7JS, Jørn Strack. Kordilgade 4, 4400 Kalundborg. 
Sekr.: OZ1WI, Åge Hougaard, Set. Olaigade 9,
4400 Kalundborg.
Kældermd.: OZ7NI, Nils Overgaard. Lerchenborgvej 85, 
4400 Kalundborg.

Først må vi takke OZ4JO og OZ7VG for deres RTTY demon
stration.

Program:
4.dec. kl. 18.30: Julefrokost hos OZ4IE. Poppelbakken 7 (se 

nedenfor).
8. jan.: Klubaften og generalforsamling. Mod op alle som vil 

præge det kommende års aktiviteter.
22. jan.: SSB-orientering ved OZ4NT.

OZ4IE lovede engang at udlåne sit festlokale til en aften, 
hvor der kræves lidt mere hygge end vores klublokale kan 
præstere. Den 4. dec. tager vi ham på ordet og stiller alle op 
med smørrebrød til det store kolde bord. P 35 og P 2000 kan 
købes på stedet til rimelige priser. Et spørgsmål der står 
åbent: Skal pigerne med ??? (prøv at spørge dem! red.)

Vi har valgt at holde generalforsamlingen først i året med 
følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. regnskab
4. valg af formand
5. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.
6. evt.

OZ4NT har skriftligt søgt P&T om tilladelse til et besøg på 
en aktiv kyststation. Vi har tænkt os at invitere Slagelse og 
Korsør afdelinger med, men herom senere direkte til afdelin
gerne.

Vy 73 de OZ7NI, Nils

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave.
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ2QF, Jørgen Petersen, 4734 Allerslev.
Kass.: OZ1BVU, Mogens Henriksen, Fanøvej 4,
4800 Nykøbing Fl.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

Klubaften mandag d. 24. kl. 19.30.
1. del af vinterens kursus i digitalteknik ved OZ20F starter. 

Der indledes med nogle betragtninger om transistoren som 
switch, derefter gennemgås virkemåde af de grundlæggende 
multivibratortyper, nemlig astabil multivibrator, bistabil- (flip
flop) og monostabil multivibrator (one-shot).

Så kommer turen til TTL-logikken med gennemgang af ka
rakteristiske egenskaber for nogle forskellige gates så som 
inverter, AND, OR, NAND, osv. Hvis vi når mere, tager vi hul 
på det binære talsystem.

Festudvalget meddeler:
I lighed med tidligere, afholder vi også i år et julemøde, der 

er berammet til mandag den 8. december. Det bliver en aften 
med damer på et hyggeligt sted, couvertpris ca. 35 kr.

Der bliver en lille auktion, så husk at medbringe en pakke 
et-eller-andet til bortauktionering. Hvad der ellers skal ske, er 
i skrivende stund endnu en hemmelighed.

Husk tilmelding! Meddelelse om tid og sted tilsendes med
lemmerne senere. Vel mødt!

Vy 73 de OZ2QF, Jørgen

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Møde: Mandag - onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYY, Niels Hartmann, Kattesundet 26,
4900 Nakskov.
Sekr.: Claude Enoch, Bygaden 99, 4983 Dannemare, 
tlf. (03) 94 46 16.
Afd. adr.: Postbox 111, 4920 Søllested.
Adgang til klublokalerne kan fås ved henvendelse til besty
relsen.
Afdelingen udsender sit eget blad: QRZ.

Lørdag d. 27. sept. 1975 blev Nakskov afd. indviet og åbnet 
af formanden for kulturudvalget hr. Lejf Edelbo, med disse 
ord: »Endelig kan Nakskov blive kendt over den ganske ver
den« da tændte han stationen.

Kl. 13.00 var bestyrelsen samlet til en bid brød og en dram 
som vor XYL og YL'er havde fremtryl let, mange tak piger.
Kl. 15.30 åbningen og åben hus, der var rigtig gang i det 

hele, man kunne købe øl og sodavand fra det lokale ølhus.
Der kom mange, vi talte ca. 80-100, som havde interesse 

for radio, et par nye medlemmer kom der også. Vi siger tak 
til Nakskov kommune for det pæne beløb.

OZ NOVEMBER 1975 445



Program for resten af året:
25. nov.: Besøg på TV-station Næstved.

2. dec.: Film/Auktion, salær 10%. Nu har du chancen!
9. dec.: O.T. forklaring i okt. OZ.

16.dec.: Hygge/O.T. eller omvendt.
20.dec.: Juletræ. Tilmelding i klubben (julemand søges).

Den 14. okt. tog vi fat på vores O.T. aftener. Det var ræve
modtageren, der blev »åbnet«. Hvad der var i! Ja det var vist 
mere end flere havde regnet med, vi nåede i hvert fald ikke 
længere end til HF-trinet - men det var faktisk også menin
gen. Tak til OZ3HZ som kører disse aftener. Vi håber, flere 
moder op.

Vy 73 de OZ5LI, Robert

Kulturudvalgsformand Leif Edelbo bliver af OZ1AYY takket 
for lokalerne som kommunen i Nakskov har stillet til rådig
hed. På billedet ses til højre OZ5GE og vor sekr. Claude (med 
piben).

OZ5GE er igang med teknisk kursus under AOF. Der er til
meldt 12. Vi håber, at der kommer flere.

OZ1AYY er igang med morsekursus, som klubben står for.
Nu må I komme med nogle forslag, vi vil gerne have mange 

til vor byggeafterne.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8 

4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen Kristoffersen, Granvej 6, 
3650 Ølstykke, tlf. (03) 17 94 79.
Kass.: OZ4YB, Birgit Pedersen, Klostergårdsvej 9, 
4000 Roskilde.
Afd. postadresse: Postboks 103, Roskilde.

En af gæsterne ved indvielsen OZ1BAX deltog uforvarende 
i den skandinaviske contest.

Vi vil anbefale alle til at tegne andel i repeateren. Der er et 
repeaterudvalg som består af 2 fra Nykøbing, 2 fra Nakskov.

Vi siger tak til OZ5AB, Betafon, OZ4UV, PBE elektronik a/s, 
OZ1ATK, og til alle for opmærksomheden ved vor indvielse. 

Der vil blive foredrag og film, nærmere om det i QRZ.
Vy 73 de Claude

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5LI, Robert Leidecker, Holbækvej 133,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 51 34, arbejde: (03) 59 49 00 
lokal 88.
Sekr.: OZ8DV, Jørgen Juhne, LI. Røttingevej 3,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 52 60.
Kass.: OZ5VO, Lars Ole Pedersen, Korsørvej 17,
4250 Fuglebjerg, tlf. (03) 75 30 28.

Program:
27. nov.: Månedens foredrag er om UFO'er v/specialisten inden 

for området XP Madsen.
4. dec.: Mekanisk arbejde.

11. dec.: Klubaften.
19. dec.: Julefest - Det er igen i år lykkedes at leje lokaler i 

Ejboparken nr. 45, Roskilde. Vi håber igen i år at få frem- 
tryllet den samme gode stemning og tilslutning, som 
kendetegner vort julearrangement. - Husk pakken - 
NB NB NB den 19. er en FREDAG.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen

SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2WN, Bent Nielsen, Enghavevej 1, 4180 Sorø, 
tlf. (03) 63 26 93.
Kass.: OZ4NO, Niels N. Olsen, Bredahlsvej 3, 4180 Sorø.

Det er endnu for tidligt at berette om afdelingens jubilæums
fest, men den forløber afgjort godt. Derimod er vi nu så langt 
fremme med vore lokaler, at vi den 30. oktober 1975 er 
begyndt på almindelig klubaktivitet, således at vi nu hver 
torsdag kl. 19.30 mødes på Banevej 30. Der er tilsyneladende 
interesse for kursus i teknik med henblik på erhvervelse af 
sendetilladelse, hvorfor der forsøges oprettet et hold.

Hvis interessen for morse er til stede, vil vi ligeledes oprette 
hold for dette.

I forbindelse med de nyindrettede lokaler kan vi oplyse, at 
vi nu har fået små 100 m2 til rådighed, der er opdelt i køkken, 
separat rum til HF-station (som vi endnu ikke er blevet enige 
om fabrikatet på), et stort lokale til kursus og foredrag og et 
rum til dem, der vil sludre, uden at forstyrre kursister og dem 
der vil køre HF. I »sludrerummet« opstilles en 2-meter station. 
Desuden er der gang og toilet.

Vi vil samtidig her gennem OZ rette en tak til alle der har 
bidraget til indretningen ved at ofre deres fritid på afdelingen.

Vy 73 de OZ2WN
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KREDS

3
NYBORG

Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Alle 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Alle 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Alle 17, 5800 Nyborg, 

tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Rene Ploug, Sprogtoften 232, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto: 5 04 87 53.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 902, 50 00 Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3IC, Ivar Christensen, Buen 21, Bullerup,
5320 Agedrup, tlf. (09) 10 93 61.
Halvårlig kontingent: 50 kr.
Giro: 5 08 64 34.

Program:
Hver 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.30: Teknisk konsulta

tion under ledelse af OZ7HJ.
17. nov.: Klubaften.
24. nov.: Virksomhedsbesøg (forhandles p.t.).

I.dec.: Klubaften.
8. dec.: Juleafslutning. Nærmere program herfor overflødigt, 

det bliver jo alligevel endnu bedre end sidste år.
Vy 73 de OZ8GA, Preben

SVENDBORG
Lokale: Møllegade 61, indgang fra P-plads 
v/Dronningemaen.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15, 
5900 Rudkøbing.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Simmerbølle Kirkevej 4, 
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ7XH, Chr. Hansen, Glarmestervej 2,
5700 Svendborg, tlf. (09) 21 41 66.

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9. 
Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.
Tlf. (08) 47 90 57.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Elling gi. kommunekontor.
Møde: 2. og 4. mahdag i hver måned.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, Morris Christiansen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

Mandag den 8. december kl. 20.00 afholdes ordinær gene
ralforsamling i klubhuset. Dagsorden i henhold til lovene.

Forslag der ønskes behandlet på GF skal være formanden 
ihænde senest den 1. dec.

Evt. kontingentrestancer bedes indbetalt inden generalfor
samlingen.

Vy 73 de OZ1AHP, Hugo

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gi. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mandag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.
Sekr.: OZ3RG, Robert Givskov, Fiskerihavnsvej 4,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 20 74.
Kass.: OZ1BTI, Søren Nørgård, Drosselvej 14, Assens,
9550 Mariager.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ9IX, Manfred Larsen, Landlyst 4, 9800 Hjorring, 
tlf. (08) 92 79 43.
Sekr.: OZ8NR, Poul Jensen, Mursejlervej 4, 9800 Hjørring, 
tlf. (08) 92 63 45.
Kass.: OZ9TY, Tage Skjoldager, Hanstedgade 13,
9850 Hirtshals.
Afd. girokonto: 23 99 27.

Så er OZ3EVA igen QRV på HF. Som omtalt i OZ oktober, 
referat af generalforsamlingen, udviste afdelingens regnskab 
et pænt overskud. Det var imidlertid ikke stort nok til indkøb 
af den ønskede HF-station, men et fantastisk sammenhold og 
offervilje blandt medlemmerne gjorde, at OZ9TY, Tage, den 14. 
okt. kunne lade vores call, OZ3EVA, lyde ud i æteren, og for 
første gang i flere år, blev der igen brug for log-bogen på HF. 
Samtidigt fik Tage sin hjemmelavede el-bug demonstreret og 
imponerede i hvert fald undertegnede.

Vy 73 de OZ8NR, Poul

HOLSTEBRO

Torsdag den 20. nov. 1975 afholdes den årlige GF på Høj
skolehjemmet kl. 20.00.

Forslag til behandling på GF skal være formanden, OZ2PG 
eller OZ4PY i hænde senest 8 dage før GF.

Da der er meget at drøfte på denne GF, f.eks. nyt klub
lokale, byggeaftener, rævejagter, foredrags- og klubaftener 
m.m., anmoder vi alle medlemmer om at møde frem med 
deres gode ideer. Husk at betale din kontingent, og den ko
ster kun kr. 25,- pr. år. Medlemskortet kan købes hos OZ4PY, 
Mejdalvej 65.

På gensyn den 20. nov. kl. 20.00.
Vy 73 de OZ4PY, Roger

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsminde Skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ6ZW, Poul Møller Hansen, Fårtoftvej 93,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 37 81.
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen, Brydbjerg,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.
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STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen. Tårngade 19, 7600 Struer. 
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidemann, Ydunsvej 5, 7620 Lemvig. 
Kass.: OZ5EX, Børge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

Så kører Struer-afd. igen på højeste gear med 2 meter 
projekt m.m.

Vi har dog fået tid til at drøfte julefrokosten, datoen bliver 
den 6. december. Nærmere ved opslag i klubben.

Vy 73 de OZ3ZJ, Hjalmar

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeldtvej 17, 9200 Skalborg, 
tlf. (08) 18 27 90.
Sekr.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg, 
tlf. (08) 14 45 14.
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svendstrupvej 45.
9230 Svendstrup, tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 54 47 99.

Samtidig med færdiggørelsen af de sidste lokaler starter 
vi nu på sæsonens andre aktiviteter. I den kommende tid 
haves følgende arrangementer på Forchhammersvej 11.

Program:
Onsdag 19. nov. kl. 20.00: Foredrag ved OZ1BP om amatørens 

måleinstrumenter.
Lørdag 22. nov. kl. 14.00: Auktion. Angående grej kontakt 

OZ2VE.
Onsdag 26. nov. kl. 20.00: Ræveafslutning med uddeling af 

præmier samt det traditionelle kaffebord.
Onsdag 17. dec. kl. 20.00: Juleafslutning. Nærmere i næste 

OZ.

Udover foredraget d. 19. nov. har foredragsudvalget føl
gende foredrag at byde på i løbet af sæsonen.
21. jan.: OZ7CH, antenners tilpasningsproblemer.
18.febr.: OZ5XD, digitalteknik.
17. marts: OZ1BBK, operatorforstærkere og fieldeffekttransi- 

storer.
28. april: OZ1FF, convertere og transvertere til 2 m og 70 cm.
19. maj: OZ6SM, printfremstilling.

Vy 73 de OZ3MV, Dion

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orla B. Petersen, Onsted, 

8355 Ny-Solbjerg.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, Hjerting, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.

Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Torvegade 136, 6700 Esbjerg, 
tlf. (05) 12 07 32.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 24. sept. var 
der enighed om, ikke at ofre yderligere på de nuværende 
lokaler. Bestyrelsen blev bemyndiget til at gå videre i bestræ
belserne på at skabe mulighed for, at Esbjerg-afd. kan flytte 
til egne lokaler. Der vil til de enkelte medlemmer af lokal
afdelingen blive sendt en opfordring til tegning af andels
beviser, samt en redegørelse for hvordan bestyrelsen tænker 
sig finansieringen foretaget.

Program:
Teknisk kursus hver tirsdag kl. 19.00-21.00.
Morsekursus hver onsdag kl. 18.00-19.30.
Onsdag d. 3. dec.: AUKTION.
Onsdag d. 10. dec.: FOREDRAG om AMATØRSATELLITTER 

og deres brug.
Vy 73 de OZ5OH, Ole

FREDERICIA
Lokale: H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger (46-48 osv.)
Fmd.: OZ1AGO, Carl J. Hansen, Børkopvej 24,
7000 Fredericia.
Sekr.: Ejvind Sørensen, Fælledvej 66, 7000 Fredericia. 
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.

Program:
Torsdag d. 27. nov. og torsdag d. 11. dec. kl. 19.30: Klubaften 

med kursus i CW først på aftenen, derefter byggeaften.
Vy 73 de OZ-DR 1766

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Skolegade, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,

7323 Give.
Sekr.: OZ4RJ, Sv. Aa. Lauridsen, Blichersvej, 7330 Brande. 
Kass.: OZ5GH, Gunnar Hansen, Hospitalsgade 33,
7323 Give.

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de lige uger (uge 40-42 osv. året ud). 
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 25 00.
Sekr.: OZ90I, Ove Bjerregård, Søgade 28, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 24 52.
Kass.: OZ9HN, Helmut Nielsen, Glentevej 10, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 09 96.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EW, Niels Ernholt, Brandevej 23, 7430 Ikast, 
tlf. (07) 14 73 16.
Sekr.: OZ1AFC, Gunnar Simonsen, H. C. Ørstedsvej 88, 
7400 Herning.
Adr.: Postbox 106, 7400 Herning, giro 6 05 41 96.
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Program:
3. dec.: Byggeaften.
Øvrige aftener er almindelige klubaftener, bortset fra een, 

der ikke har kunnet fastsættes. Det drejer sig om en aften, 
hvor vi beser det tekniske udstyr på Herning Jernbanestation. 
Når datoen er endelig fastlagt vil den blive annonceret på den 
store tavle i klublokalerne.

l/y 73 de OZ1AFC, Gunnar

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Mode: Torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FQ, Frank Pedersen, Lillevej 17, Sejet,
8700 Horsens.
Sekr.: OZ1BME, Finn L. Christensen, Kattrupvej 2, Tebstrup, 
8660 Skanderborg, tlf. (06) 58 82 18.
Kass.: Verner Winum, Oensvej 26, Hatting, 8700 Horsens, 
tlf. (05) 65 33 57.

KOLDING
Fmd.: OZ3FS, Frank Pedersen, Spurvevej 16,
6000 Kolding, tlf. 53 31 65.

Torsdag den 20. nov.: Vetafone Elektronik Fabriksvej 11 Kol
ding. OZ1BP holder foredrag, om Modtagere og Sender til Hf. 
Der startes kl. 20.00 præcis, da OZ1BP, har langt hjem, og 
gerne vil til Ålborg samme aften.

Vi vil gerne fra afdelingen, sige tak til OZ1ZN Leif. og OZ6CP 
Claus, for en hyggelig aften, med demonstration, og foredrag 
om 70 cm, tak skal i ha' begge to. På gensyn så mange som 
mulig.

Vy 73 de OZ7UH

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AGJ, Leo J. Vendler, Schousgade 17,

8900 Randers.
Sekr.: OZ7YO, Ole B. Skipper, Sæbyvej 16,
8900 Randers, tlf. (06) 32 14 58.
Kass.: OZ1IS, Ove Sørensen. Kristrupvej 118, 8900 Randers. 
Afd. postadresse: Postbox 2034. 8900 Randers.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier. Stadionvej 17,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trojelsvej 46, 6760 Ribe, 
tlf. 42 19 58.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g. 6760 Ribe, 
tlf. (05) 42 13 41.

SILKEBORG
Lokaler: Gødvand gi. skole, 1. th.
Fmd.: OZ7XC, J. Chr. Jensen, GI. Kærsgård, tlf. (06) 82 00 51.

Vi har i år fået så mange tilmeldinger til teknisk kursus, at 
vi desværre har måttet sige nej til en del, da kurset ellers ville 
blive overfyldt.

Husk i øvrigt klubaften den 1. og 3. tirsdag i hver måned.
Vy 73 de OZ1AKD

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ9WN, Villy Nielsen, Baunevej 15, 7100 Vejle, 
tlf. (05) 82 68 20.
Sekr.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej, 
7100 Vejle.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.

Program":
Hver tirsdag kl. 18.30: Morsekursus. Kl. 20.00: Mødeaften. 
Torsdag d. 20. nov. har Koldingafdelingen inviteret til fore

drag om modtagere og tranceivere ved 1BP.
Hver anden tirsdag har vi byggeaften. 9 ihærdige sjæle borer 

og lodder på noget der skal blive til en 20/80 meter modtager. 
De eneste der nærer visse betænkeligheder er 1FE og 8XW 
der arbejder intenst på at udvikle mindst et print, foran det 
der bygges på. Forhåbentligt klarer de det, således at modta
geren kommer til at spille uden at vi skal kassere for mange 
af de færdige print, (ellers trøst jer, en selvbyggers vej er bro
lagt med kasserede print).

Vy 73 de OZ8XW

VIBORG
Lokale: Vestervangsvej 1a, Viborg.
Fmd.: OZ8DE, Per Jørn Jensen, Teglmarken 68,
8800 Viborg, tlf. (06) 61 01 69.
Sekr.: OZ5LO, Leo Dam, Nytorv 5, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 63 84 03.
Kass.: OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvej 3, Hald Ege,
8800 Viborg.

Medlemsmøde onsdag den 19. nov., i mødelokalet Vester
vangsvej 1a, hvor der vil blive kørt en film.

Julefrokost
Såfremt der er tilslutning nok, vil der i december blive af

holdt en julefrokost. Interesserede skal inden den. 23. nov., til
melde sig til OZ8DE, tlf. 61 01 69 eller OZ5LD, tlf. 62 98 03, 
hvor pris m.v. kan oplyses.

Vy 73 de OZ5LD, Leo

ØLGOD
Call: OZ5JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Møde: Hver torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl Hansen, Østergade 33,
6823 Ansager.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymandsgade 17,
6870 Ølgod.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Kikkenborg, Hesselho,
6870 Ølgod.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

Teknisk undervisning hver mandag fra 19-21, første gang 
den 10. nov.

Alm. mødeaften torsdage kl. 20-??
Auktion torsdag den 20. nov. kl. 20.
Afdelingens aktiviteter foregår hvor intet andet er nævnt i 

klublokalerne, Østergade 33, Ansager.
Vy 73 de OZ1BVO/Carlo
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ÅRHUS
Klubhus: Frederiks Allé 164, Arhus.
Fmd.: OZ5JT, Jens E. Thomsen, Brinken 4, 8260 Viby J, 
tlf. (06) 14 23 53.
Sekr.: OZ7VP, Hans Peter Hansen, Klostergade 20-22, II, 
8000 Århus C.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.

Program:
november & december
17. nov. kl. 19.00: Kursus.
18. nov. kl. 20.00: Rævejagt - træning 29.
19. nov. kl. 19.00: Kursus.
20. nov. kl. 20.00: Klubaften.
24. nov. kl. 19.00: Kursus.
25. nov. kl. 20.00: Rævejagt - træning 30.
26. nov. kl. 19.00: Kursus.
27. nov. kl. 20.00: Syntese.

1. dec. kl. 19.00: Kursus.
2. dec. kl. 20.00: Juleskægjagt.
3. dec. kl. 19.00: Kursus.
4. dec. kl. 20.00: Klubaften.
8. dec. kl. 19.00: Kursus.

10. dec. kl. 19.00: Kursus.
11. dec. kl. 20.00: Andespil.
18. dec. kl. 20.00: Julestue.

På gensyn OZ7VP, Hans P.

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshoj 26, 
6383 Rinkenæs. Tlf. (04) 66 00 23.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: Tirsdag.
Fmd.: OZ5GK, Kurt G. Heuckendorff, Nørregade 42,
6100 Haderslev.
Sekr.: OZ1AKA, Svend Hansen, Sønderbro 18,
Kass.: OZ1AJW, Carl H. Hansen, Galsted mark,
6541 Bevtoft.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2QE, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ9NS, Nis Karlson, Hudslevvej 10, Ketting,
6440 Augustenborg.
Kass.: OZ8ZG, Anders Foug, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

Torsdag den 11. sept. var der åbent hus og flere havde fulgt 
opfordringen til at medbringe sin RX-TX m.m. Åbent hus blev 
holdt som optakt til det kursus i gennemgang af VTS, der af
holdes i AOF. Lærer er OZ1QA, Finn og der undervises hver 
tirsdag aften.

Torsdag den 25. sept. var vi på besøg på Danfoss, hvor der 
bl.a. blev budt på en forfriskning efter rundvisningen.

Lørdag den 18. sept. kørtes JOTA fra klubstationen. Der 
blev kørt en del forbindelser trods mandskabets manglende 
rutine i betjening af stationen.

Programmet for november ser således ud:
Torsdag den 20. nov. kl. 19.30 kommer OZ6IC, Karl og ori

enterer om HB-arbejdet i EDR.
Husk normal mødeaften hver torsdag kl. 19.30.

Vy 73 de OZ9NS, Nis.

SØNDERBORG
Lokale: Winds Radioservice, Sjællandsvej 18, Sønderborg. 
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Frederik Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
Egernsund, tlf. (04) 44 23 49.
Kass.: OZ4MN, Mogens Moller Nielsen, Aprilvej 17,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 75 00.

Program:
18. nov.: kl. 19.30: Filmaften og rævesnak i klubhuset.

2. dec. 19.30: Hyggeaften i klubhuset.
16. december kl. 19.30: Julemik i klubhuset.

Vy 73 de OZ3GY, Karl-Age

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenløkke 14, Kiplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ6MU, John Blåbjerg, Blomstervænget 10, 
Hjordkær, 6230 Rødekro.

- Nu sker der noget: fra mandag den 17. nov. kl. 19.00 star
ter vi et teknisk kursus med alletiders lærer, nemlig OZ1YX/ 
Bent. Undervisningen varer ca. 40 timer og foregår hver man
dag i klubhuset. Skulle du ikke nå at komme med første 
gang så er du velkommen til at komme den efterfølgende man
dag. Har du licens, men trænger til at få opfrisket din barne- 
lærdom er også du velkommen.

Vi undersøger også muligheden for at få startet et morse
kursus, evt. på 2 meter, men mangler een der er villig til at 
hjælpe dem med D-licens igennem denne svære kunst: Så 
har du »gnisten« giv da et livstegn fra dig.

Nu er det (h)jul igen sagde manden, da han blev kørt over af 
toget! Så vi holder julefest lørdag d. 13. dec. kl. 19.30 i klub
huset. Absolutte seneste tilmelding er torsdag d. 11. dec. til 
enten vores gode vicevært eller bestyrelsen. Jeg ved at der 
vil blive trængsel denne aften, for vi arrangerer bankospil 
med fine gevinster. Der serveres klemmer (håndmadder) og 
dertil våde varer for yderst rimelige amatørpriser. Vi regner 
med at hilse på dig og din YL eller XYL.

Vy 73 de OZ6MU/John

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ4GF. Erik Folsing, Årsballevej 49. 
3700 Rønne. Tlf. (03) 99 92 91.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19: Klubaften. Søndage 10-12: Drop in. 
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ4IH, Finn Bødtger, Brovangen 35,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 41 34.
Kass.: OZ4PM, Poul Mørch, Godthåbsvej 19,
3700 Rønne. tlf. (03) 97 01 18.
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Afdelingen holdt ordinær generalforsamling d. 7. okt. i 
klubhuset. Det blev en stille og rolig generalforsamling med 
OZ4QQ som en myndig dirigent. Formandens beretning samt 
regnskabet, blev godkendt uden væsentlige kommentarer. 
Foruden ovennævnte blev også OZ4XR samt OZ4DQ indvalgt 
i bestyrelsen. Vi fik også valgt os et nyt festudvalg, nemlig 
»Bulder«, OZ4GF samt OZ4QQ.

Prog ram:
15. nov.: Festudvalget indbyder til 3 års fødselsdagsfest.
18. nov.: Virksomhedsbesøg. (Se nærmere i KONTAKT.)
25. nov.: Klubaften.

2.dec.: Festudvalget holder juleafslutning.
9.december: Klubaften.
Tag nu godt imod det nye festudvalg og mød frem til deres 

arrangementer.
Vy 73 de OZ4IH, Finn

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«. Rosenornsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM. Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ4CG, Carsten Gjessing, Nørrevang 2,
3740 Svaneke, tlf. (03) 99 67 86.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Arsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.

Af den kommende tids program kan allerede nu nævnes:
Onsdag d. 19. nov.: OZ1VZ kommer og viser os sin lydfilm, 

som han optog i sommers ved de forsk, arrangementer.
Onsdag d. 26. nov.: OZ4GF og OZ4CG har reserveret denne 

aften til en orientering om repræsentantskabsmødet, HB- 
arbejdet m.v.

Det fremsendte girokort på kontingentet for tiden 1/10-75 
til 31/3-76 bedes benyttet omgående, hvis du er en af dem, 
der endnu ikke har betalt. Vi har hårdt brug for pengene, da 
der nu skal bruges en hel del til olie, lys m.v. Husk på at der 
foregår noget hver eneste aften i »CQ«.

I øvrigt er programmet:
Hver mandag: »Mandagsholdet« V/4EM.
Hver tirsdag: Fortsætterholdet v/8TV.
Hver onsdag: Klubaften, med program i h. t. udsendt orien

tering.
Hver torsdag: Begynderholdet V/4RA.
Hver fredag: Morsekursus V/2QZ.
HUSK hvis du har stof til den Bornholmske Bulletin: kontakt 

OZ4LK han tar gerne imod stof også fra dig (tlf.: (03) 99 92 86).
Lyt til Bulletinen hver mandag kl. 18.00 på Bornholmerrepea- 

teren.
Vel mødt til vore arrangementer.

Vy 73 de OZ4CG, Carsten

GRØNLAND__________
JULIANEHÅB

Call: OX3JUL
Klubhus: Pigespejderhytten i Julianehåb.
Møde: Første mandag i måneden.
Fmd.: OX3HA, Henrik A. Nielsen, Telestationen.
3920 Julianehåb.
Sekr.: OX3FG, Walther J. Christensen, Skolen,
3920 Julianehåb.
Kass.: OX3CS, Carsten Schou, Box 84, 3920 Julianehåb. 
OX-nyt udgives af OX3AB og OX3RA.

OZ NOVEMBER 1975

oz Tidsskrift for amatørradio udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) stiftet 15. 
august 1927. Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes 
2 gange om ugen) Giro 5 42 21 16.

Formand:
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,

2920 Charlottenlund. Tlf. (01-66) OR 7425.

Næstformand:
OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshoj 26,

6383 Rinkenæs. Tlf. (04) 65 00 23.

Sekretær:
OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,

2660 Brøndby Strand. Tlf. (02) 73 29 97.

Kasserer:
OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9, Haldbjerg, 

9900 Frederikshavn. Tlf. (08) 47 90 57.

Forretningsudvalget består af OZ5RO, OZ6IC, OZ2WK og 
Grethe.

Teknisk udvalg: OZ4GF.
Hjælpefond: OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9, 

Haldbjerg, 9900 Frederikshavn. Tlf. (08) 47 90 57. 
VHF, udvalg: OZ4EV, OZ8SL, OZ9SW.
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, Borge Petersen, Bygaden 3,
9000 Alborg. Tlf. (08) 18 03 50.

Funktionærer:
Grethe (bogholder) Grethe Sigersted,

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

Medlemsbladet »OZ«
Ansvarshavende redaktør:

OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9, Haldbjerg,
9900 Frederikshavn. Tlf. (08) 47 90 57.

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. (02) 95 11 13.

VHF- redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod 
Østerbyvej 15, 6920 Videbæk. Tlf. (07) 16 61 36. 

Amatørannoncer sendes til bogholderen, Grethe. 

ANNONCEAFDELING (KOMMERCIELLE ANNONCER) 
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15 efter 16.30.

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

Årskontingentet til EDR udgør 80,- kr. incl. tilsendelse 
af »OZ«. Ved indmeldelse betales 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 & Offset ApS,
Strandvejen 9, 5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

Afleveret til postvæsenet den 14. november 1975.
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OY7M, Törålvur Mohr,
Yviri vid Strond 19, 3800 Torshavn. 
OZ1AUM, Steen Deden Bjerring, 
c/o Bjerring, Stensby, 4773 Stensved. 
OZ1JT, Joachim Giebel,
Plantagevej 33, 6270 Tønder.
OZ3WZ, Jørgen Dahm Larsen,
Fanøvej 4, 9960 Østerby Havn.
OZ4LW, Leo Wolsing,
Østergade 15, 8833 Ørum Sønderlyng. 
OZ5DE, Dan Christian Lampe,
Byagervej 1421, 8330 Beder.
OZ5DT, Ole Glibstrup,
Sønderskovvej 37, Halling, 8900 Randers. 
OZ50K, Walter Linholm-Nielsen,
Falkoner Alle 8', 2000 København F. 
OZ7AS, Arne Lindgaard Sloth, 
Søndervang 13, Jyllinge, 4000 Roskilde. 
OZ7FV, Hans Jacob Aagaard,
Strandvejen 227 B, 2920 Charlottenlund. 
OZ7PI, Knud Spangsø,
Bøsbrovej 12, 8900 Randers.
OZ7SA, Bent Sørensen,
Gammel Kongevej 50, 7442 Engesvang. 
OZ8JS, John Michelsen, 
Nygårdsterrasserne 230 A, 3520 Farum. 
OZ9AE, Preben Gudmund Aabaand, 
Møllebakken 22, 3400 Hillerød.
OZ9R, Henrik Nielsen,
Lindevej 3, Saksild, 8300 Odder.

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

- Annoncerne sendes direkte til bogholderen inden d. 20. i 
måneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent 
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

Sælges: Næsten ny 5 bånds transceiver Yaesu FT 200 med 
power, mike, antennefilter, SWR-meter, headphones, 3 master 
6-8 meter samt diverse coaxkabel, prisidé, kr. 4.000,-.

OZ2AP, Resedavej 7, 2820 Gentofte, tlf. 01GE-1426, Weekend 
(03) 87 75 95.

Sælges: 2 kW PA-trin. Kenwood TL 911 lige til stikkontakten, 
manual medfølger. 2 kW SSB, 1 kW CW & AM. Overstrøms
sikring, ALC m.v. komplet, kr. 2000,-.

OZ7CA, tlf. (09) 11 10 88.

Sælges: Julianehåbafdelingens jubilæumsnummer af 
medlemsbladet OX-nyt med glimt fra gamle dages 
amatøraktivitet i OXIand samt en lang artikel om 
Grønlands Televæsen gennem 50 år, sælges for 12 kr. 
stykket portofrit tilsendt. 5 stykker for 50 kr.
Henv. OX-nyt v/ OX3AB, Arne Pedersen, Box A5, 3920 
Julianehåb.

Sælges: Grundig Satellit 6001 1,5 til 30 MHz med indbygget 
netdel samt original tilsluttet SBB oscillator, fremstår som ny, 
kun brugt meget lidt af og til, 1.800,- kontant.

Kurt Bjarnvig, Godthåbsvænget 21, 4 th, 2000 F.

Sælges: Trio TS 510 transceiver med original strømforsy
ning samt ekstra vfo. Der medfølger en del reserverør, relæer 
etc. ligeledes en Turner +2 mikrofon. Pris 2500,- kr.

OZ9WW, Erik Snedvig, Overgaden N/V 113, København K, 
tlf. AM 4257 eller AM 6257.

Sælges: transceiver 277/Yaesu Musen 101 (Sommerkamp) 
kun brugt få timer som ny. Samt AP 640 med betjeningsbox. 
Henvendelse mellem kl. 17-19.

Poul-Erik Jensen, Bullovsgade 39, 8000 Aarhus C.

Sælges: Sommerkamp transceiver FT-277B med blæser og 
mikrofon, kr. 5000,-.

OZ9YB, (09) 95 12 47 efter kl. 18.00.

Sælges: 9 mc. S.S.B, krystalfilter, med tilhørende bærebølge
krystaller, plus 3 stk. krystaller på 35,5 mc., 21,5, 43,0 mc. Sæl
ges eller byttes med Hallicrafter modtager.

OZ9PF, P. Laursen, Tønningvej 4, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 
81 02 64.

Sælges: Sommerkamp Fl 200 - Fr 100, OK. sælges samlet 
for 2000 kr.

Henvendelse OZ9RT, tlf. (03) 26 38 04 efter 18.00.

Sælges: Transceiver HW - 32. Velholdt og i meget fin 
stand. Pris: 800 kr. - Med hjemmelavet strømforsyning, 
kr. 1000,-.

OZ30G - (03) 65 00 16)

Sælges: Storno CQM-69-50-70 cm med krystallerfor Vejrhøj 
UHF. Pænt og professionelt ombygget til 220 volt med ny 
højttalerpult og håndmike, samt 16-element antenne. Ikke op- 
trimmet i modtagerens forkredse grundet manglende antenne
opsætning, ellers OK, kr. 600,-. 40 Mc frekvenstæller med 1-Mc 
krystal og 5 cifre, måler MHz og kHz med 3 decimaler, altså 
også LF, pæn i nyt kabinet, kr. 600,-.

OZ3GT, (09) 31 36 99.
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Post- og telegrafvæsenet meddeler:
Nye tilladelser, fortsat

OZ4QW, Poul Jacob Jacobsen, 
Egegade 102, 2200 København N. 
OZ4VQ, Finn Grauslund,
Højbjergvej 18, Seest, 6000 Kolding. 
OZ5JYL, EDR Ølgod Afd., 
»Kikkenborg«, Hesselho, 6870 Ølgod. 
OZ5PK, Niels Peter Olsen,
Mågevej 18, 6600 Vejen.
OZ6BZ, Troels Eigil Nielsen,
Egegade 23, 2200 København N. 
OZ6XZ, Niels Steen Andersen, 
Færgevej 19, 8600 Silkeborg.
OZ7SE, Svend Eisenhardt, 
Enighedsvej 61, 9900 Frederikshavn. 
OZ7UT, Frede Thorkild Larsen, 
Borupsvej 8, 9900 Frederikshavn. 
OZ8QK, Jørgen Kirk,
Nylandsvej 108, 8600 Silkeborg.

D - 

C - 

B - 

D13762 

D - 

C 13461 

D - 

C 13059 

D14697

B - 

B - 

B - 

B - 

B 4891 

B 7523 

B 8923 

D - 

B - 

D12443 

B - 

D - 

A - 

B 7690 

B 974

Inddragelser

B OZ3NN, N. Nielsen, Alborggade 15, 8900 Randers.
B OZ5BB, J. K. Johansen, Christine Frederikkevej,

6100 Haderslev.
B OZ6AK, A. Jørgensen, Vestertoften 23, Svenstrup,

6430 Nordborg.
B OZ7PE, P. E. E. Rasmussen, Kajerødvej 95, 3460 Birkerød. 
B OZ7OX, P. K. K. Olesen, Bakkevej 64, 2830 Virum.
B OZ8A, A. K. Nielsen, St. Viby, 5370 Mesinge.
B OZ9J, H. T. Jørgensen, Tranevænget 44 2600 Glostrup.

Da meddelelser fra Post og Telegrafvæsenet samles sam
men over nogle måneder, kan det undertiden forekomme, at 
en sendetilladelse er anført med forkert kategori.

Red.


