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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

Beta 10,6 kalder, æteren rødmer- der spilles banko om en 
kasse bajere. Jo du har læst rigtigt, sinussvingningerne går 
højt omkring 27 MHz og ifølge en stort opsat artikel i Billed
bladet er det radioamatørerne, der er på spil - disse æterens 
vovehalse, der med risiko for afbrændte transistorer, griber 
den blå køkkentrakt og iler deres kammerater til hjælp, hvis 
det vel og mærke kan ordnes bag anonymitetens skjold. 
Endnu engang må vi konstaterer at begrebet radioamatør an
vendes af pressen i en betydning, der næppe kan vinde gen
klang blandt seriøse eksperimenterende radioamatører. 
Radioamatører er ikke anonyme personer, der skjuler deres 
identitet bag nogle mystiske selvkomponerede kaldesigna- 
ler. De kan derimod til enhver tid identificeres i Post- og Te
legrafvæsenets »Amatør-radiostationer i Danmark«. 
Radioamatører er personer der, efter lang tids selvstudium 
eller ved deltagelse i kurser, har tilegnet sig de kundskaber 
der kræves for at bestå den tekniske prøve, der afholdes af 
Post- og Telegrafvæsenet.
Radioamatører er ansvarlige personer, der udøver deres 
hobby under kontrol af det offentlige og under de betingel
ser, der er givet i »Bestemmelser for amatørradiostationer«. 
Radioamatører og andre radiointeresserede, for hvem eks
perimenterende amatørradio lige så vel er en livsstil som en 
hobby, finder man som medlemmer i EDR.
Vi kan meget vel unde pensionister og andre, der ikke mag
ter at aflægge en prøve for Post- og Telegrafvæsenet, den 
glæde at eje en Walkie-Talkie, lige som nytten af et stort 
privatradionet ikke skal underkendes - men radioamatører - 
nej.

OZ6PN
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Digitalindikator til kanalvælger i mobilstation
Af OZ7UI, Knud Jensen, Ulstrup, 4160 Herlufmagle

Mobilt kan det ofte knibe med at se, hvilken 
kanal stationen er indstillet på, her tænker jeg 
på hjemmebyggede stationer, ikke de såkaldte 
plastikspiller, som til overflod er forsynet med 
lys og lamper. OK, man kan tælle klikkene, så 
er man ude over det problem, men man kan 
også bukke det i neon (næsten), hvilket jeg har 
gjort. Skal man bruge 7-segment displays, kræ
ves såvel en tællerkreds, som kan tælle begge 
veje, samt en dekoderkreds for at få visning på 
7-segmentet. Det har da også været prøvet, men 
med et dårligt resultat p.g.a. prel i skiftekontak
ten. En anden mulighed, som er absolut sikker 
og tilmed billigere, består i dioder, parallelt- 
forbundne over 7-segmentet. Dioderne, som er

anvendt, er hentet fra gamle fjernsyn o.I., da 
den type, som skal bruges, er næsten under
ordnet, fordi strømmen, som går igennem dio
den, er temmelig lille (4—5 mA). Jeg har brugt 
OA79 og OA81, mon ikke de fleste har en del 
liggende af dem. Hele opbygningen er foretaget 
på et stykke hulprint med 8 printbaner, som til 
slut er forbundet med hver sin terminal i 7-seg
mentet over en 470 ohm modstand. Da konstruk
tionen skulle køre på 12 V, var det desuden nød
vendigt at sætte 500 ohm i plusledningen for at 
begrænse strømmen. Udover det kræves, at om
skifteren er dobbeltvirkende, et sæt skiftekon
takter til kanalvælgeren og et sæt til lysindikatio
nen.

LITTERATUR - NYT

AMATØRRADIO af Kurt Forshåger, oversat fra 
svensk af Niels Dreijer. J. Fr. Clausens forlag, 
104 sider, kr. 32,30 (minus 5% moms).

Denne lille bog giver, krydret med lidt radio
historie, en indføring i radioamatørernes verden. 
Vi får lidt at vide om amatørbåndene, hvordan 
og hvornår de bruges, samt om de forskellige 
licenskategorier og betingelserne for at opnå 
sendetilladelse. Vi hører om antenner, modta
gere og sendere, men teknisk set når vi ikke en

gang frem til at røre ved knapperne på forpla
den.

Bogen giver ikke noget, man ikke kan finde i 
Vejen til Sendetilladelsen - undtagen nogle 
pæne billeder af kommercielt fremstillede appa
rater - så for den, der allerede er blevet bidt af 
en gal sendeamatør, er der intet at hente. Bogen 
har dog alligevel efter anmelderens mening sin 
mission, nemlig som en appetitvækker, man kan 
stikke de unge mennesker i hånden, uden at de 
bliver skræmt fra vid og sans af den megen 
teknik. Det skal jo indrømmes, at VTS er barsk 
kost for den uforberedte, så mon ikke vi skal 
være glade for at kunne stikke ham (hende) 
denne lille hors d’oevre? aq
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2 meter transceiver
Af OZ8AO, Jan Sørensen Provstevej 9, 2400 NV. og 
OZ2SC, Bjarne Cortsen, Ndr. Fasanvej 1, 2000 F.

Under projektnavnet MD 500 har vi arbejdet et 
stykke tid på at lave et sende - modtagesystem, 
som er til gavn for såvel begynderen som den 
mere erfarne amatør. Det er blevet til en del 
konstruktioner, hvoraf vi bringer den første i 
dette nummer.

Projekt MD 500 er opbygget således, at man
f.eks. starter med at lave en FM kanaltranscei- 
ver, en såkaldt »plasticradio«, udbygger denne 
med en 25 kHz kanalsyntese og slutter af med 
at bygge den helt store SSB-, FM-, AM-, CW- 
transceiver. De forskellige moduler er tilpasset 
hinanden på en sådan måde, at disse igen kan 
indgå i den næste station, selv om denne er ud
bygget med nye faciliteter. Altså - vi har satset 
på, at den enkelte amatør kan opbygge sin ama
tørstation i takt med økonomi og lyst.

Den første konstruktion, vi bringer, er mod
tageren til projektet. Det skal her lige nævnes, 
at modtageren i øjeblikket, hvor artiklen skrives, 
er bygget i 9 eksemplarer, som alle har virket 
yderst tilfredsstillende med næsten ens måle
resultater.

Modtager (MD 501 og 501S. Se fig. 1 og 2).
De første komponenter, signalet møder på sin 

vej gennem modtageren, er to sikringsdioder, 
som sidder for at forhindre afbrænding af HF- 
trinet ved meget kraftige signaler, f.eks. hvis man 
ved en fejltagelse kommer til at sende ind i sin

egen modtager, eller en anden sender i samme 
lokale startes op. Der findes mange gode eks
empler på afbrændte HF-trin, så derfor.

Efter denne sikring går signalet ind i et bånd
filter, bliver forstærket op i HF-trinet, sendes ind 
i endnu et båndfilter, og derefter frem til første
blanderen. HF-trin og førsteblander er begge 
bestykket med 40673. 40820 og 40821 kan stort 
set godt erstatte 40673, hvis det kniber med 
fremskaffelsen.

Signalet på blanderens indgang er nu så fil
treret, at uvedkommende signaler uden for 2 me
ter-båndet ikke vil slippe igennem og foretage 
unødig overstyring af blanderen (144 til 146 MHz 
ved -3 dB). Efter blanding er signalet kommet 
ned på 10,7 MHz. Vi stopper lige her og ser på 
oscillator og førsteblanderens injektion. Oscilla
tor og multiplikator er ikke placeret på print 
MD 501S, da dette print er tiltænkt de amatører, 
som i forvejen har et 135 MHz-signal til rådig
hed.

Selve oscillatoren kører X-talstyret på 15 MHz 
(med samme type X-tals som til IC 20). X-taller
ne skiftes med diodeskift, hvilket gør kanalskif
tet ukritisk overfor lidt lange omskifterledninger. 
X-taloscillatoren er opbygget på en sådan måde, 
at den tripler signalet med det samme til 45 
MHz. Herefter sendes signalet gennem endnu en 
tripler, nu er frekvensen oppe på 135 MHz. Efter 
et båndfilter sendes signalet ind på GATE 2 af 
førsteblanderen. I samme punkt kan et udefra
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kommende signal på 135 MHz tilsluttes (ca. 500 
mV, HF-lavimp.).

Som før omtalt kan der på udgangen af før
steblanderen udtages et signal på 10,7 MHz. 
Dette signal sendes nu ind i et smalbånds X-tal- 
filter, beregnet til 25 kHz kanalraster, se filter
kurve på fig. 3.

Med den intensive VHF-trafik, vi har i dag, og 
de deraf følgende problemer med kanalsepara
tion, spejlselektivitet osv. kom vi til den slutning, 
at det ville være uklogt at skære ned på dette 
punkt i modtageren, så derfor valgte vi at bruge 
X-talf ilter.

Signalet forstærkes nu op i en AGC-reguleret
10,7 MHz-forstærker (CA 3028A). Nogen vil nok 
her spørge, hvorfor dog AGC-regulering i en FM- 
modtager? Vi har gjort det af 3 grunde. 1) Den 
halve modtager bruges også til SSB, AM og 
CW. 2) Der produceres alligevel en spænding til 
styring af S-meter. 3) Andenblander viste tilbøje
lighed til at ampitudeklippe ved store signaler, 
og nok skal der begrænses i en FM-modtager, 
men dette bør efter vor mening ikke ske i en 
blander. Derfor er AGC-regulering indført.

Signalet blandes nu i andenblanderen (S 
042P) ned til 455 kHz. Denne IC-blander er af 
den balancerede type, som sikrer, at alle uøn
skede frekvenser bliver dæmpet effektivt.

Som det ses på diagrammet, sidder der et så
kaldt RIT-kredsløb ved S 042P. Dette RIT-kreds- 
løb er tiltænkt den kommende SSB-MT. RIT'en 
kan trække 10,245 MHz-oscillatoren ca. ± 1,5
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kHz. Som det ses af trækfrekvensen har man 
ikke megen glæde af RIT’en ved FM-drift, og det 
er af den grund ikke nødvendigt at montere den, 
hvis man kun satser på FM.

På udgangen af andenblanderen kan et signal 
til den kommende SSB-, AM-, CW- og MF ud
tages. I dette punkt er den til 455 kHz afstemte 
S-meterforstærker også tilsluttet. Dette kredsløb 
er der ikke grund til at fortælle så meget om, 
blot at signalet efter at være blevet forstærket, 
bliver detekteret til en DC-spænding, som styrer 
en transistor, der har to opgaver. 1) At styre S- 
meteret. 2) At levere AGC-spænding til 10,7 
MHz-forstærkeren.

Efter den før omtalte nedblanding til 455 kHz 
bliver begrænsning samt slutforstærkning af sig
nalet foretaget, dette sker i to IC'er (CA 3028A 
og TBA 120S), hvoraf den sidste IC (TBA 120S) 
også foretager FM-detektering af signalet.

Signalbehandlingen i modtageren er nu fær
dig, et LF-signal kan nu udtages til styring af 
squelchkredsløb og kan videregå til en frekvens
kompenseret LF-forstærker (300 Hz til 3 kHz). 
En sådan fyr har vi også kredsløb til, som vi hå
ber snart at kunne bringe. Diskriminatormeter 
kan også tilsluttes modtageren, dette sker på 
TBA 120S’s LF-udgang.

Opbygning, optrimning
Hvis man er i besiddelse af god viden og de 

rigtige måleinstrumenter, er opstillingen lige til 
at samle og optrimme, se dog undertilpasnings- 
dåserne til X-talfilter.

Mangler man derimod erfaring og kun er i 
besiddelse af et universalinstrument og et par 
trimmepinde, kan det anbefales at gøre følgen
de:

Monter først alle loddespyd, monter herefter 
alle diverse strapninger (brug komponentaf- 
klip). Monter ligeledes AGC-ledningen, den fra 
terminal 22 til 23, forbind et lille »lus« mellem 
terminalerne 20 og 21, disse terminaler bruges til 
AGC-omkobling ved SSB-drift.

455 kHz MF
Nu monteres TBA 120S og CA 3028A med di

verse komponenter, altså hele 455 kHz mellem
frekvensen incl. L 11. Vent med S-meterkreds- 
løbet, forbind en LF-forstærker til 13 og 14, en 
radiogrammofonindgang kan bruges. Sæt + 12 
til 13,8 V på terminal 12 og nul på terminal 11 
(stel). Tænd for opstillingen, og der skal nu hø
res en susen. Juster alle MF-dåser til max. sus 
omkring kernens midterstilling, begynd med 
L 11.

Første MF, blander, S-meter
Nu monteres S-meterkredsløb og anden blan

der (S 042P) med eller uden RIT. Hvis RIT’en 
monteres, skal terminal 9 lægges til +, da 
10,245 MHz-oscillatoren ellers ikke vil svinge 
grundet diodernes for store parallelkapacitet 
over X-tallet. Monter ligeledes hele 10,7 MHz- 
trinet (CA 3028A) til og med L 7. Der kan nu sæt
tes spænding på igen. Mål på terminal 22-23, 
om der er AGC-spænding (målepunkt H - se 
måletabel). Ved berøring med en finger på L 7 
(printside) skulle det nu være muligt at høre 
nogle KB-stationer omkring 10,7 MHz. Styrken 
af disse stationer er lidt afhængig af tidspunktet, 
og det skal i øvrigt tilføjes, at stationerne på
10.7 MHz ikke ligefrem lyder kønt. Dette skyldes, 
at der på 10,7 MHz sendes med AM, og denne 
AM bliver jo som bekendt begrænset i TBA 
120S. Man kan prøve at trimme lidt på L7 og 
L 8.

Vi har ved denne prøve konstateret, om 10,245 
MHz X-tallet svinger, og om der er forstærkning 
i 10,7 MHz-trinet.

X-tal filter
Nu kan X-tal filter (10M-4B) og L 6 monteres. 

Ved dette filter kan vi nu sikre os, at kun 10,7 
MHz slipper ind i mellemfrekvensen (± filterets 
båndbredde). Monter et stykke ledning på linken 
af L 6, på bagsiden af printet. Ledningen må 
godt være et par meter lang, sæt S-meteret (1 
mA) til terminal 17 og stel, sæt LF og spænding 
til og trim hele mellemfrekvensen til max. signal, 
husk L 14 i S-meterforstærkeren.

Hvis S-meteret slår helt ud, juster da max. ud
slag på 220 ohms trimpot. Klip af ledningen, så 
der hele tiden er udslag at trimme på.

Hvis der på grund af tidspunktet kun er svage
10.7 MHz signaler, kan der trimmes til max. LF.

Afmonter den påloddede ledning igen. Vi
skulle nu have det berømte hul i mellemfrekven
sen. Det skal bemærkes, at den optrimning, vi 
lige har foretaget, kun vil sikre signalgennem
gang og kan derfor kun regnes for en grov trim
ning.
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Foto af modtagerinjektion, taget med HP spec- 
trumanalyzer:

X-10 kHz pr. tern. Y-10 dB pr. tern. (Kun MD 
501). Målingen er foretaget på G2 (40673) i før
ste blander, centerfrekvens = 135 MHz.

Oscillator, tripler
Hvis man ikke i forvejen er i besiddelse af en 

sådan, kan det anbefales at lave den i fig. 4 
viste HF-probe.

Monter nu et X-talskift og hele oscillatoren. 
Sæt spænding på og trim L 9 til max. Mål dette 
med proben på L 9’s udtag (målepunkt E). 
Husk at sætte et 15 MHz X-tal i og lægge skifte
terminalen for det pågældende skift til stel. For 
at få størst muligt output fra oscillatoren anbe
fales det at stille trimmeren ved X-tal til min. 
kapacitet (trimmer helt uddrejet).

Monter hele tripleren (2N918), sæt proben på 
målepunkt D og trim til max. på L 10. Efterjuster 
L 9, proben skal blive på punkt D. Pas på, når 
der trimmes på L 10, der kan være flere max. 
(harmoniske af 15 MHz).

Det rigtige max. vil, hvis spolen er rigtigt vik
let, ligge lige omkring det sted, hvor kernen 
flugter med den øverste kant af spoledåsen. 
Husk, at resonanspunktet flytter sig meget, hvis 
spoledåserne mangler.

Monter L 5 og 4p7 ved L 5, mål med proben 
på punkt C og trim til max. Efterjuster L 10. Det 
skal lige bemærkes, at man med lidt forsigtig
hed godt kan lodde proben fast på den print
bane, der måles på, så begge hænder er fri til 
optrimning.

Kontroller nu, om spændingerne på måle
punkterne E, D og C stemmer med måletabel
len.

Nu kan resten af X-talskiftene monteres. Stil 
alle trimmere til min. kapacitet. Lad proben 
sidde på punkt C og prøv at flytte rundt på X-

tallet, husk at lægge den pågældende skifteter
minal til stel. Mål nu om X-tallet svinger i alle 
skift.

HF-trin, første blander
Nu kan HF-trin og førsteblander monteres, 

gem FET’erne til sidst. Som en ekstra sikker
hedsforanstaltning er det klogt at trække lodde
kolben ud af stikkontakten lige inden lodningen, 
da disse transistorer godt kan brænde af, selv 
om de har indbyggede sikringsdioder.

Stil nu alle kerner, så de flugter med dåser
nes overkant. Sæt antenne til og et X-tal, der 
passer til den lokale repeater i skiftet (husk S- 
meter og LF-forstærker). Drej på X-taltrimmeren.

Hvis den pågældende repeater sender og den 
ikke ligger alt for langt væk, skulle vi nu have 
rigeligt signal at trimme på.

Start med antennekredsen (L 1), tag derefter 
L 2-3-4-6-9-10-5-6-8-14-11 og 14. L 12 gemmes 
lidt, L 13 stilles til max. tone. På nær L 12 og 13 
trimmes alle spoler til max. S-meter udslag.

Hvis S-meter slår for meget ud, justeres fuldt 
udslag på 220 ohms trimpotmeteret. Ligger den 
pågældende station, som der trimmes efter, me
get kraftigt, erstattes antennen af en stump 
monteringstråd, som afklippes, til signalet har en 
passende størrelse.

Trimning
Vi skal nu bruge et passende svagt signal 

(skal lige begrænse), den før omtalte monte
ringstråd kan bruges igen. På nær L 1-6-7 og 12 
gentages trimmeproceduren fra før. L 12 trim
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mes til min. støj. For at opnå min. ripple på X- 
talfilteret, kan der gøres følgende: juster L 6-7 
til min. forvrængning, forstået således, at de 
modtagne stationer lyder pænest muligt i højt
taleren, altså min. distortion. Hvis der ved at 
dreje på X-taltrimmeren konstateres flere max. 
på S-meteret er ripple på filteret stadig for stor, 
juster L 6 og 7 igen. Kontroller atter forvræng
ning, disse to punkter falder som regel sammen. 
Uden en tonemoduleret målesender eller sweep- 
generator kan denne indlægning være lidt af et 
pillearbejde, men med lidt tålmodighed kan et 
fint resultat nås.

Den rigtige antenne tilsluttes nu, skift kanal. 
Vent til der kommer en station af ca. samme 
styrke som før. Juster X-taltrimmeren til max. 
S-meterudslag. Juster L 1-2-3 og 4 til bedst sig
nal-støj forhold, altså max. signal, min. støj. Lyt 
på LF-forstærkeren, brug ikke S-meteret.

5 af de før nævnte 9 modtagere er trimmet 
op efter den beskrevne trimmeforskrift. Efter- 
målinger viste, at de 5 modtagere holdt samme 
data, som de 4 instrumentoptrimmede.

Trimmegenerator
Det viser sit tit og ofte at være en blandet for

nøjelse, når man bruger et fra æteren kommen
de 10,7 MHz signal som trimmesignal. Dette 
skyldes, at der som regel er ret stor fading på 
det valgte signal, og døgntidspunktet kan være 
skyld i, at nyttesignalet simpelt hen ikke er der. 
Derfor har vi lavet en lille simpel trimmegenera
tor, som giver et fint stabilt signal i området 9 til 
11 MHz. Ved at ilodde et stykke ledning ved X- 
talfilteret som beskrevet under optrimning kan 
man ved at placere trimmegeneratoren ved mod
tagerprintet få et fint signal til at trimme efter. 
X-taifilteret vil selv sørge for at trimmegenerato
rens frekvens er rigtigt indstillet. Hvis trimme
generatoren er for svag, kan man montere et 
stykke monteringstråd på dennes udgang, og 
omvendt. Hvis signalet er for kraftigt, kan man 
flytte trimmegeneratoren lidt længere væk. Den
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grønne trimmer kan undværes, men den er god 
til finjustering. Det anbefales at lave trimme
generatoren på et lille stykke print. L 1 er af 
samme type som L 8 i modtageren. NB. Forbind 
ikke trimmegeneratoren direkte til modtageren.

Frekvensindlægning
Nu kan diskriminatormeteret afprøves. Vi kan 

gennem dette instrument konstatere, om vores 
modtager lytter på den rigtige frekvens. Tilslut et 
universalinstrument til terminal 15 og 16, drej på 
10 k trimpot indtil instrumentet viser 0 V. Find 
en station, efterjuster L 13 til det punkt, hvor 
talen lyder pænest og afmonter antennen. I 
modtageren må der nu kun kunne høres en su
sen. Husk, at der skal sidde X-tal i skiftet, så 
modtageren får injektion, tilslut diskriminator
meteret til terminal 15 og 16. Juster nu på de 
10 k indtil disk-meteret står på 0. Nu er FM-de- 
tektoren i TBA 120S i balance, og vi kan nu 
lægge de enkelte X-talskift på plads. Dette gøres 
på de dertil hørende trimmere. Når en station 
høres, drejes den pågældende trimmer, til disk- 
meteret står på 0. Det skal dog bemærkes, at 
den her nævnte indlægningsmetode ikke er helt 
nøjagtig, da den er afhængig af den sendende 
stations frekvensnøjagtighed, som bruges til fre
kvensindlægningen. Man kan evt. justere efter 
et gennemsnit af de hørte stationer. Hvis det 
kniber med at få alle X-tal ler på plads, kan den 
lille seriekondensator, som sidder ved trimme
ren, skiftes til en større eller mindre, dog max. 
27 pF eller min. .15 pF, ellers kan X-tallet blive 
ustabilt. Man kan nu vælge, om diskriminator
meteret skal blive siddende eller ej, modtageren 
kører fint uden.

Slutmåling
Kontroller til sidst, om alle målespændinger er 

i orden. Se måletabel. Nu skulle modtageren 
være færdig og overholde følgende data:

Frekvens: 144-146 MHz, ved 3 dB.
Følsomhed: 0,2 μ V ved 12 dB SINAD, ½ EMK el

ler 0,4 μV ved 12 dB SINAD, 1 EMK.

eller 0,45 ved 26 dB S/N, 1 EMF,

eller 0,11 ved 10 dB S/N, 1 EMF.
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Båndbredde: ± 7,5 kHz ved 3 dB, ± 25 kHz ved 
90 dB.

Intermodulation: > 70 dB.
Blokering: ved 600 kHz: - 80 dB. 
Kanalseparation: 90 dB.
Samlet spejldæmpning: 72 dB.

MF-dæmpning: 110 dB.
Frekvensstabilitet: bedre end 1x10~6. 
Spænding: 12-13,8 V.
Samlet strømforbrug: MD 501: 50 mA. MD 501 S: 

40 mA.

MÅLETABEL:
A 0,75 V
B 1,0 V
C 1,2 V (med probe)
D 0,5 V (med probe) (se fig. 4)
E 0,6 V
F 0,15 V
G 1,4 V
H 8,0 V (Uden signal i ant.)
I : 1,4 V (Ben 4 uden signal)
J: 3,5 V (Ben 4, do.)

SPOLETABEL: Se fig. 5.*)
L 1, L 2, L 3, L 4, L 5. 43/4 vinding. 1 mmØ tråd 

forsølvet, kold øverst. Brug inderleder fra UHF 
TV-kabel. Link 1 vind. i kold ende 0,3 mmØ lak
isoleret.

L 8: Mitsumi type IFT-41K 10-E1 R-120024A 10,7 
MHz (Pink A) (Er også L 1 i trimmegenerator). 

L 9: 11½ vind. 0,3 mmØ tråd (Som link) Udtag 
3½ fra kold ende, varm øverst.

L 10: Som L 5.
L 11, L 12, L 13 og L 14: Mitsumi type IFT-21K 

10-E1 R-120001C 455 kHz. (Black C).
Spolerne L 1, 2, 3, 4, 9 og 10 er typen: Anglosid 

(RS) Spoledåse: 7100.
Spoleform: 790/2. Kerne 45 MHz: Grade 910. 

Kerner 135-146 MHz: Grade 900.

Komponenter:
Alle modstande er af 1/4 W-typen. Minikonden

satorerne, også dem i spolehusene, er fra serien 
C 632 og C 631 (40 V) Philips. Pin-up typen fra 
Philips bruges også et par steder, det ses tyde
ligt på monteringsplanen. Philips Polyesterkon
densatorer bruges også i typerne 10 nF, 22 nF 
og 0,1 μF. De resterende kondensatorer er fra 
Ferroperm, alle lytter er af tantal-typen. De nævn
te typer komponenter passer lige i printet. Dio
derne BA 182, AA 119 og BAW 62 er fra Philips. 
BB 142 er fra Siemens. BC 548 og de grønne 
trimmere er fra Philips. Til sidst skal det nævnes, 
at S 042P er en IC fra Siemens.

Slutbemærkning
X-tal filter 10M-4B eller H44B01, de nævnte fil

tre er faktisk ens og kan erstatte hinanden uden
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besvær. De er begge fra firmaet TOYOCOM (So- 
nab).

Fra samme filterserie fås bl.a. H44A01 (50 kHz 
kanalafstand), som før nvænt H44B01 (25 kHz 
kanalafstand), H44E01 (20 kHz kanalafstand) og 
H44F01 (12,5 kHz kanalafstand).

Alle filtre har ca. 90 dB dæmpning på nabo
kanalen og kan i MD 501-501S erstatte hinan
den (også mekanisk), med de samme tilpas
ningsdåser, der kræves kun lidt efterjustering.

Dette giver den fordel, at modtageren hele ti
den kan holdes å jour, hvis nogen pludselig 
skulle finde på, at ændre kanalafstand.

Efterskrift til modtagerne 
MD 501 og MD 501 S

For at give en yderligere forbedring af spejl
selektiviteten og spuriousfølsomheden foreslås 
følgende ændringer foretaget:

L 1: Vindingsantal bibeholdes, 5p6 erstattes af en 
link, se L 5 og L 10, afstemningskapaciteten 
5p6 erstattes af 15 pF.

L 2: En vinding aftages så der i alt bliver 3-3/4 
vinding. 4p7 erstattes af 15 pF, overførings
kondensatoren 2p2 erstattes af 0,82 pF.

L3: Ingen ændringer.
L4: En vinding aftages, så der i alt bliver 3-3/4 

vinding. 4p7 erstattes af 15 pF.

Da vi har erfaret, at enkelte 10,245 MHz X-taller 
kan sprede så meget, at RIT-funktionen i anden
blander (S 042 P) undertiden kan dæmpe X-tallet 
så meget, at det helt holder op med at svinge, 
har vi, for at være sikre, hævet tilbagekoblingen 
i S 042 P lidt, så kondensatorkombinationen bli
ver:
(se monteringsplan) 15 pF - 120 pF - 15 pF.

Denne modifikation er kun nødvendig, hvis 
RIT’en bruges.
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En sekvenstonesender
Af OZ1BVA, Kenneth Christensen, 
Engvej 2, 5690 Tommerup

Efter at have set på flere forskellige sekvens
tonesendere opstod ønsket om at lave en, der 
kunne opfylde følgende krav:
1) Enkel at bygge og forstå! (Det letter jo ser

vicearbejdet en del for en selv, Hi).
2) Køre på 12 volt uden at være alt for kritisk.
3) Have et meget lille strømforbrug af hensyn til 

bærbart udstyr.
4) Skulle passe i størrelse til en Storno to-tone

sender type TT682.
En 8/9 sekvenstonemodtager i samme størrel

se som en Storno tonemodtager type TR682 er 
på bordet, men printet er knap færdigt (der er 
ikke meget plads at tage af).

Ad punkt 2, så blev enden på det, at den kom 
til at køre på 6 volt, men med det ringe strøm
forbrug den har, 5 mA, så tages spændingen 
over en zenerdiode fra de 12 V.

Først må vi have en taktgenerator, og her var 
der mange forslag på bordet lige fra de almin
delige multivibratorer med transistorer til flere 
forskellige færdige integrerede kredse, men der 
blev stoppet ved en multivibrator bestående af 
C-MOS gates. Den er enkel, strømbesparende 
og virkelig stabil. En prototype skulle prøves for 
temperaturstabilitet og fik et sprøjt med noget 
» - 50«. Den ændrede sig ca. 1% og efter et 
øjeblik stoppede den. Det var kondensvand p.g.a. 
rim. Da det blev tørret af, virkede den igen.

Selve toneoscillatoren er med en FET-transi- 
stor og i øvrigt af den type, der er set flere gan-

Fig. 2. Toneoscillator med P-kanal FET. Nederst er vist en 
alternativ udførelse med en anden spoletype. Oscillatoren 
startes ved at lægge et af udtagene til +6V via den i øjeblik
ket ledende transistor.

ge i OZ. Se FIG. 1 & 2. Der er her plads til både 
den »lille« og »store« Stornospole eller en af 
dem, der kommer fra de flittige hjemmerullere. 
Som fig. 1 & 2 viser, mangler vi nu kun at sætte 
plus på det ønskede udtag, og hertil er der hel
digvis kommet nogle rigtig gode kredse i C-MOS. 
Jeg tænker her på type 4017 (MC14017 i Mo- 
torolasprog). Den har en Clockindgang, ben 14, 
hvor multivibratoren tilsluttes. Multivibratoren
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Fig. 1. Styrekreds til sekvenstonegenerator.
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kører hele tiden. Det kan tillades p.g.a. den ind
gang, der er mærket Clock Enable, ben 13. Så 
længe denne indgang er høj, tillades clocken at 
virke. Resetindgangen sætter tælleren på nul, 
når den er høj. Tælleren er udformet således, at 
den har ti udgange, der går høj efter tur fra nul

til ni. Desuden har den en Carry Out til mente- 
overføring til en eventuel fortsættelse. Hvis 
man så forbinder en ønsket udgang til Reset, så 
har man en tæller, der er sat til kun at tælle til 
et ønsket tal, en virkelig god ting i mange til
fælde. Dette udnyttes ikke alene til at resette 
tælleren, men også en R-S flip-flop, der agerer 
som Start-Stop flip-flop. En tastning af tonesen
deren sker ved at stelle tastindgangen. Denne 
impuls vendes til en kort positiv impuls, der 
starter R-S flip-floppen. Det RC-led, der er før 
transistoren T1, skal sørge for ikke at få dob
belt start af senderen. LF tages direkte fra oscil
latoren og føres ud gennem en emitterfølger, 
T3. Til sidst vil jeg gerne indrømme, at printet 
er ret tæt i sin ledningsføring, men pladsen var 
lille, og jeg ville ikke bruge dobbeltsidet print 
eller stående komponenter, hvis det kunne und
gås. Den er samlet i flere eksemplarer og bortset 
fra monteringsfejl virkede den hver gang. Men 
pas på C-MOS kredsene, de tåler ikke alverden 
af statiske spændinger.

Tilføjelse til sekvenstonesender
Af OZ1BVA

Tonespolen
Spolen er en standard STORNO nr. 61.840, 

som så ikke kan sende tonen 2900 Hz, da udtag 
nr. 12 bruges til kobling.

Bedre er det dog med en rigtig sekvensspole, 
men dem er der mange varianter af, også hos 
STORNO, f.eks. nr. 61.994, som så hartonen 2900 
Hz med, eller nr. 1129, der har en tone lavere 
før den sædvanlige 1060 Hz, nemlig 970 Hz.

Enkeltone
Hvis man lægger et udtag til de +6 volt, vil 

tonegeneratoren svinge, uden at hele sekvens- 
forløbet starter op. Det var jo rart til at åbne re
peater med, men desværre er der ingen 1750 
Hz på Stornospolerne (dog på visse udgaver til 
Tyskland). Man kan så selv vikle sin spole, eller 
hvad der er ulige lettere, man kan vælge tonen 
1830 Hz og samtidig lægge omkring 10 nF ek
stra over spolen, sådan som vist på skitsen. 
Man kan så bruge en af de små, fikse omskif
tere og montere den på forpladen som særskilt 
repeaterkald.

For øvrigt har jeg prøvet at vikle en spole selv 
med alle tonerne, og bortset fra at det er et pille

arbejde, var det forbavsende, så nøjagtigt det 
blev. Problemet var at finde en kondensator, der 
lå inden for trimmestiftens variationsområde. 
Men der har jo allerede været flere gode artikler 
om spoleberegninger i OZ. Læs dem.

Strømforbruget på 5-8 mA er jo rart lavt, selv 
om det næppe betyder det store, når man sam
tidig fyrer godt op under et PA-trin, men en 
stand-by strøm på under 0,5 mA er vigtig. Det 
giver et tomgangsforbrug på kun 15 mW incl. 
zenerstabilisering. En STORNO sekvenstonesen
der type ST 684 bruger 24 volt, 14 mA, altså 
over 300 mW.

Til sidst: pas på tastindgangen, den skal mu
ligvis afkobles ekstra, enten R eller C for ikke 
at give uønskede tonetast.

60 OZ FEBRUAR 1976



Lineært kapacitetsmeter
Af OZ5UD, Sv. Aa. Gilling, Præstevænget 23, 7323 Give

Hvis man vil arbejde med skarpe RC-filtre, 
kommer man ikke uden om at skulle arbejde 
med snævre tolerancer for såvel modstande som 
kondensatorer.

For modstandenes vedkommende er proble
met vel ikke så stort, da de fleste har, eller har 
adgang til, et nogenlunde overskueligt ohm
meter, men med kondensatorerne er det jo 
ganske anderledes.

En god RC-målebro er jo normalt en ganske 
pebret sag, som kun de færreste har råd til at 
anskaffe sig, men problemet kan løses med den
ne lille, nemme sag: En IC-bestykket, lineær 
kapacitetsmåler, som er nem at kalibrere, let at 
bruge, og som har en virkelig god nøjagtighed.

Princippet er, at en oscillator trigger en mono
stabil FF. Dette giver et firkant-output med en 
konstant frekvens, men med et mark-space for
hold, som er direkte proportionalt med den kon
densator, der bruges som tidsforsinkelsesele
ment i den monostabile.

Dette firkant-output varierer mellem en fast 
spænding og 0. Den gennemsnitlige DC på ud
gangen bliver målt med et voltmeter og er direk
te proportional med mark-perioden og derfor 
Cx (fig. 1).

SN 7413 er en NAND-schmitt-trigger, hvis før
ste halvdel er koblet som oscillator, hvis frekvens 
skiftes i dekader fra ca. 45 Hz tii ca. 450 kHz. 
Den anden halvdel af 7413 er strengt taget ikke 
nødvendig, men sikrer dog en god firkant til 
74121.

SN74121 er en monostabil FF, hvis output
puls afhænger af Cx og et af de 6 trimmepoten
tiometre, som bruges til kalibrering af hver sit 
område.

Når man skal kalibrere denne kapacitetsmåler, 
skal man bruge så stor en kalibreringskonden
sator som muligt for at gøre fejlvisningen mini
mal. Desuden skal man huske at starte med 
trimmepotentiometeret på minimum modstand 
og så øge værdien til man aflæser den værdi, 
som den i forvejen udmåite kondensator har, 
for drejer man ret meget mere på trimpot’en vil 
viseren på meteret begynde at falde og igen vise 
korrekt kondensatorværdi, men da kun for 
denne, ene kondensator. Hvis man ikke kan få 
meteret til at vise fuldt udslag for det ønskede 
kapacitetsområde, må man finde en oscillator
kondensator med en bedre tolerance.

Man kan godt, hvis man vil, udvide med et 
0-100 μF-område ved at sætte en 470 μF i os-

C ose. trimpot.
1: 0-100 pF 6,8 nF 47 kΩ
2: 0-1000 pF 68 nF 47 kΩ
3: 0—0,01 μF 0,68 μF 47 kΩ
4: 0—0,1 μF 0,68 μF 4,7 kΩ
5: 0-1 μF 4,7 μF + 2,2 μF 4,7 kΩ
6: 0-10 μF 47μF + 22 μF 4,7 kΩ
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cillatoren og en 4,7 kOhm trimpot i FF’en. Me
teret vil da stå og vibrere over 10-15 div., men 
man tager da blot middelværdien.

Hvis værdien af den elektrolytkondensator, 
man vil måle, er over 100 μF, vil det tilkende
give sig ved at meteret står og vibrerer over 
40-60 div. Man kan da ikke regne med målingen, 
som kun tilkendegiver »overflow«.

Jeg har ikke prøvet med et 0-1000 μF område, 
men skulle nogen være interesseret, kan de da 
roligt prøve at sætte en 4,7 μF i oscillatoren, 
selv om jeg personligt tvivler på resultatet.

Dette er egentlig kun en halv konstruktions
artikel, da jeg vil overlade kabinet- og omskif
terproblematikken til den enkelte.

Grunden er erkendelsen af, at uanset hvad 
jeg foreslår, så vil nogle have trykknapomskifter, 
andre drejeomskifter, nogle vil måske køre på 
lysnet, og andre igen foretrækker den i første 
omgang billigere løsning med batterier. Hvis 
man bruger et batteri, skal man dog nok bruge 
et 9 V batteri og en simpel spændingsregulator 
til 5 V (fig. 4), da spændingen til IC-erne skal 
være stabil, hvis kalibreringen skal holde.

Jeg har brugt et 0-100 μA-meter, da jeg så 
har direkte udlæsning af kondensatorværdien 
uden at skulle lave omregninger ud fra meter
aflæsningen, men har du et meter med en anden 
følsomhed, eller du måske vil bruge dit multi-

meter som indikator, kan du bruge tig. 5, der 
viser de eneste modifikationer der skal foretages 
på kredsløbet. Dog vil strømforbruget stige til 
ca. 75 mA med et 500 μA-meter.

Med disse oplysninger skulle det være en 
smal sag at bygge måleinstrumentet, men skulle 
der alligevel opstå problemer, står jeg selvfølge
lig gerne til rådighed.

Meterets
følsomhed

modstand 
til C3V3

modstand i serie 
med meteret

50 μA 1 kΩ 33 kΩ

100 μA 470 Ω 18 kΩ

200 μA 270 Ω 9,1 kΩ

500 μA 120 Ω 3,3 kΩ

Fig. 5.
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INFORMATION
Referat af HB-møde i Nyborg, 
den 6. december 1975

Tilstede: Alle HB-medlemmer samt OZ3BH og 
Grethe.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretninger:

a. FU V/OZ5RO.
b.P&T V/OZ5RO.
c. Regnskab V/OZ6PN. 
e. Øvrige beretninger.

4. Sager til behandling:
a. Annoncepriser V/OZ3BH.
b. Regler for udlån af EDR’s plancher.
c. Ny sender til OZ7IGY.
d. Jubilæumsfrimærke.
e. Sekretærens skrivemaskine.
f. SAC-contest v/OZ5RO.
g.VTS V/OZ6PN.
h.lntruder Monthly Summary. 
j. Morseprøver V/OZ5RO.
k. WARC Newsletter v/OZ9JB.
I. Emblemer.

RETTELSE
til »Digital skala på modtageren« af OZ8VL. (OZ 
nov. 75. side 415).

Til teksten ved fig. 5 tilføjes: For overskuelig
hedens skyld er alle +5 V og stel ikke tegnet 
med, her er de: 7473, +5 V til ben 14, stel til ben 
7. 7490, +5 V til ben 5, stel til ben 7, 6 og 10, 
herudover skal ben 12 og ben 1 forbindes.

OZ8BZ foreslår i øvrigt at bruge 74192 i deler
delen i stedet for 7490. Disse kan v.h.a. DC-styre- 
ledninger ændres i delerforholdet. Herved opnår 
man at kunne kompensere for opståede fejl fra 
forpladen af »trække-fra-enheden«. Det være sig 
fejl som følge af tidsforsinkelsen i kredsene, eller 
forskellen på BFO-frekvenserne i de forskellige 
sidebånd.

Vy 73 de 8VL, Ole

5. Eventuelt.
ad. 1: Referat godkendt.
ad. 2: Dagsorden godkendt med tilføjelse af

pkt. 3e.
ad. 3a: HB fulgte Københavns afdelingens ind

stilling af den blå nål til OZ4AO. 
ad. 3b: Ingen beretning fra P&T udvalget, 
ad. 3c: OZ6PN omtaler forskellige ændringer af 

OZ der finder sted fra og med Januar 
1976 og meddeler, at der nu er ansat en 
ny teknisk tegner, 

ad. 3d: Regnskabsoversigten pr. 30/9 blev gen
nemgået ligesom revisionsbemærknin
gerne vedr. regnskabet 1974/75 blev ta
get til efterretning, 

ad. 3e: OZ4EV omtaler et brev fra brugere af 
Holmerepeateren, der klager over for- 
styrrelserfra Kig Ud (Frederikshavn), men 
han har ikke ved kontrollytning kunnet 
konstatere nogle forstyrrelser, hvorfor 
VHF-udvalget ikke agter at foretage sig 
noget i den anledning.
UHF repeatere vil fortrinsvis få samme 
kanalnumre som områdets VHF repeater. 

ad. 4a: OZ3BH’s forslag til en forhøjelse af OZ's 
annoncepriser med 22-28% blev vedta
get af HB. Forslaget indebærer mulighe
der for bureauprovision og er en videre
udvikling af det bestående system.
Det vedtoges endvidere, at ingen annon
cør kan forudbestille annonceplads for 
mere end 2 måneder samt at der arbej
des videre med forsøg på farveannoncer. 

ad. 4b: HB vedtog, at EDR’s plancher kan udlå
nes til udstillinger efter skriftlig anmod
ning fra den ansvarshavende for udstil
lingen. Det kræves desuden, at en afde
ling af EDR eller et HB-medlem er invol
veret i udstillingen, 

ad. 4d: Et afslag fra P&T om udgivelse af et fri
mærke i anledning af EDR’s 50 års jubi
læum følges op af OZ5GF. 

ad. 4e: HB bevilger en ny skrivemaskine til sek
retæren.

HUSK:
Forslag til formand, 
HB og Repræsentantskab 
inden d. 20. april.
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ad. 4f: Se under »Contestmanager bringer nyt« 
i dette nr.

ad. 4g: HB tog en fordelingsliste over fremtidige 
honorarudbetalinger vedr. evt. genoptryk 
af VTS 6. udgave til efterretning, 

ad. 4j: Forskellige sager vedr. morseattester el
ler dispensation fra kravet om morseat- 
test til handicappede amatører blev drøf
tet.

ad. 4k: lARU’s månedlige tidsskrift med nyhe
der af interesse vedr. WARC 79 tilsendes 
OZ5DX og OZ9SW. 

ad. 41: Tilbud på emblemer blev forelagt HB. 
ad. 5: OZ1XO har tilsendt HB forslag til forskel

lige tilføjelser på spørgeskema vedr. for
styrrelser.
Tidspunkter for HB-møder bør meddeles 
over bulletinudsendelserne.
Desuden blev efterlyst et nordisk sam
arbejde vedr. tekniske hjælpemidler for 
handicappede amatører.
Sekretæren moderniserer EDR’s tids
skriftscirkulation.
Lovudvalget udarbejder et sæt standard
love til hjælp for afdelingerne.

Udførligt referat kan fås ved henvendelse til 
EDR's bogholder eller kan læses i afdelingerne.

Ølgodlejren 1976
»Her er OZ5ESB/A med informationsudsen

delse . . .«- Denne indledning vil igen i år kunne 
høres et par gange om dagen ugen igennem, 
når vi mødes på Ølgod Campingplads. Sommer
lejren holdes i år i dagene fra den 3. til den 11. 
juli (uge 28). Vi vil stort set følge traditionerne 
fra Tranum og Ølgod ’75. Til rævejagterne bru
ges igen kort nr. 1114 II SV (Ølgod 1:25.000).

Angående priser for overnatning m.v. vil der 
komme orientering snarest i OZ. Reserver alle
rede nu den første hele uge i juli til Ølgodlejren 
- det vil du ikke fortryde!

Vy 73 - lejrudvalget 
EDR Esbjerg Afdeling

. . . at OZ6MI har sakset følgende i QST, decem
ber 1975: »Merry Xmas and Happy New Year 
from WØCVU. On the air since 1913. The World’s 
finest hobby.« Hvem sagde Old Timer?
. . . at når svenskerne uopfordret roser OZ er det 
fordi DU har sendt din artikel ind til TR.
. . . at indtil flere ikke kan lide betegnelsen Pri
vat- eller Civilsender. Forslag forkastet, andre 
udbedes.
. . . at redaktionskatten, det skumle væsen, har 
gemt løsningen på følgende opgave til næste 
nummer:

Opgave i logik.
1.1 et stille forstadskvarter bor 5 radioamatører 

ved siden af hinanden i hvert sit hus med for- 
skelligefarver. De brugerforskellige stationer 
samt ryger og drikker ikke det samme.

2. OZ6PER bor i det røde hus.
3.OZ8KAT bruger en gammel SMH-station.
4. Der drikkes kaffe i det grønne hus.
5. OZ9MAN drikker the.
6. Det grønne hus ligger til højre for det hvide 

hus.
7. Ham, der ryger Long, bruger en IC 20.
8.1 det gule hus ryger man Kings.
9. Idet midterste hus drikker man mælk.

10. OZ4ABE bor i det første hus.
11. Ham, der ryger Cecil, bor i huset ved siden af 

det hus, hvor der bruges en HW 100.
12. Man ryger Kings i huset ved siden af det hus, 

hvor man bruger en Trio.
13. Ham, der ryger North State, drikker øl.
14. OZ7ULV ryger Prince.
15. OZ4ABE bor ved siden af det blå hus.
16. Ham der drikker vand bor ved siden af det 

hus, hvori man ryger Cecil.
Spørgsmål: Hvem anvender en hjemmebygget 
station?

OZ6PN

Misbrug af kaldesignal
Vedkommende, der af og til bruger mit call og 
navn, kan ved skr. henv. få tilsendt QSL-kort for 
følgende stns: I6MDG, LA8IG, SP2DMG og 
UK3GAA og så i øvrigt ophøre med brugen. På 
forhånd tak.

OZ2OS
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internationalt

Gæstelicens!
Af OZ3BX, F. Westergaard, GL. Postvej 19, 3730 Nexø.

Skal man på ferie eller af anden grund opholde sig i ud
iåndet, og har man lyst til at tage hele Shack’en med for at 
køre DX fra andre græsgange, eller vil man bare nøjes med 
2-meteren for at få en sludder med »de lokale«, er det muligt 
som licenceret dansk radioamatør at opnå gæstelicens i ad
skillige lande, men betingelserne for gæstelicensen varierer 
fra land til land.

Min medfødte nysgerrighed samt OZ’s redaktørs evige CALL 
efter artikler ansporede mig til at undersøge, hvor store varia
tionerne er i Vesteuropa, samt at skrive en artikel om emnet.

Efter at have udsendt små røgsignaler til 16 europæiske 
P&T’er og modtaget retursignaler fra 13, (Spanien, Italien og 
Islands P&T har endnu ikke svaret) fulgte ny udveksling af 
signaler med-nogle af P&T’erne, og efter 5 måneders forløb 
begyndte et.noget broget billede at tegne sig.

Først og fremmest gør nogle af landene opmærksom på, at 
selv om de ikke har nogen aftale med Dansk P&T, er det alli
gevel muligt at opnå gæstelicens af samme kategori som i 
hjemlandet.

Vedrørende frekvensbånd og sendetyper er der kun små 
forskelle fra de regler der gælder her i landet, variationerne 
forekommer i bl.a. afgiften, som igen er afhængig af licen
sens varighed og sendeeffekten, og med al mulig forbehold 
for oversætterfejl - jeg er ikke så god til portugisisk - kan 
følgende skema opstilles:

får altså ikke automatisk tilladelse til at vælte en masse Watter 
ud i luften, fordi man kommer udenlands.

I nogle lande får man tildelt speciel call under opholdet, og 
i andre lande bruger man sit hjemlige call tilføjet værtslandets 
prefix, jeg har f.eks. kørt i Holland som PA9ALW og i Sverige 
som OZ3BX/SM.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor længe der kan 
erhverves gæstelicens i Finland, trods ekstra forespørgsel om 
dette, og det forlyder at man fra sommeren 1976 kan få licens 
til mobilstation.

Som noget helt specielt forlanger England en beskrivelse af 
de midler man vil medbringe og anvende til frekvenskontrol, 
så skal ferien holdes i England husk at tage Lechertrådene 
med.

Til nogle lande skal ansøgning sendes via Dansk P&T ved
lagt en erklæring fra det lokale politi, at man er en god og 
lovlydig borger, dette gælder f.eks. ansøgninger til Norge og 
Sverige. Til Vesttyskland sender man ansøgning og afgift til 
amatørorganisationen DARC.

Som det ses er der variationer hist og her, og man kan godt 
undre sig over, hvorfor der i et så lille område som Vesteuropa 
ikke er mere ensartede regler, men det kommer måske ad 
åre.

Følgende adresseliste er fremskaffet med velvillig assistance 
af Søren Hess og Fru Ehlers fra vort hjemlige P&T.

Skulle nogen være interesseret i yderligere oplysninger 
om gæstelicens i disse lande, kan jeg kontaktes på tlf. (03) 
99 21 66.

Vy 73 de OZ3BX, Flemming

Norge:

Land
Licens
varighed
Dage

Afgift i 
landets 
valuta

Max.
Effekt Gældi

Fixed
9r for 

Mobil

Ansøg Sverige:
ningstid

Uger

Danmark 90 50 d.Kr. ja ja
, Finland: 

4

Norge 90 50 n.Kr. ja ja ~4~

Sverige 30 Gratis ja ja 8
Finland ? 19,65 Fmk ja nej 4

England 180 3 £ Ja England:
4

1.5 £ ja
Irland 30 Gratis

ja ja 4over 30 3 £
Vest
tyskland 90 15 Dm ja ja 6

Holland 90 12 Gid ja ja  4

Belgien 12 500 Fb

ja ja

Irland:
4over 12 

til 30
+ 135 Fb 125
+ 180 Fb 250

Luxembourg 30 Gratis

ja ja

Vest- 
3 tysklandover 30 17.50 Fri 35

35,00 Fri 100
Frankrig 90 38,50 Fr ja ja  4

Schweiz 90 35 Sfr ja ja  4
Holland'

Østrig 30 10 Sch 25

ja ja 4

~

20 Sch 50
30 Sch 100

Portugal 30 180 Esc Ja aj

Teledi rektoratet 
Radioinspeksjonskontoret 
Postbox 6701 
St. Olavs Plass 
Oslo I

Televerkets centralforvaltning 
Radioutvecklingssektionen 
S-12386 Farsta

General Direction of Post and Telegraphs
Radio Division
P.O.Box 511
SF-00101 Helsinki 10

Home Office
Radio Regulatory Department
Radio Regulatory Division
Licensing Branch
Waterloo Bridge House
Waterloo Road
London, SE I 8UA

Department of Post and Telegraphs
of Ireland
Dublin 1

DARC
International Affairs 
Postbox 1155 
D-3501 Baunatal 1

Kursomregning overlades til læseren.
Det er ikke meningen man skal søge gæstelicens i Dan

mark, - heller ikke hvis man skal holde ferie på Bornholm - 
Danmark er kun medtaget for sammenligningens skyld.

Effekten er kun medtaget i skemaet for lande, hvor den har 
indflydelse på afgiftens størrelse, for som før nævnt kan man 
kun opnå tilladelse af samme kategori som i hjemlandet, man

Netherlands Postal and 
Telecommunications services 
Headquarters 
Kortenaerkade 12 
The Hague

Regie Des Telegraphes Et Des Telephones 
Department De La Transmission 
Rue des Palais 42 
1030 Bruxelles

Luxembourg: Administration Des Postes Et Telecommunication 
8 A, Avenue Monterey 
Luxembourg

Belgien:
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Frankrig:

Schweiz:

Østrig:

Portugal:

Direction Des Telecommunications 
Du Reseau International 
246 Rue De Bercy 
Paris

Generaldirektion PTT

NRAU-testen
1. Testtider 

Enligt ett tidigare forslag från SSA: 
Forstå full week-end i Januari.

Radio- und Fernsehabteilung Telegrafi: 1 per. lordag 1200-1400 GMT

CH-3000 Bern 2 per. sondag 0600-0800 GMT

Generaldirektion fur die
3 per. sondag 1200-1400 GMT

Post- und telegraphenverwaltung Telefoni: 1 per. lordag 1500-1700 GMT
Postgasse 8 2 per. sondag 0900-1100 GMT
1011 Wien 3 per. sondag 1500-1700 GMT

Direccae Dos Servicos Radio Electricos 
Rua Conde De Redondo 79 
Lisboa-I

OZ3BX

Redaktion: OZ2NU, Borge Petersen, Bygaden 3, 9000 Aalborg.

WAEDC 1975 Contest
OZ1LO blev nr. 4 på TOP TEN listen for Europa i d. 21. 

WAEDC Contest på CW. Til lykke Leif. - De danske resultater
var:
OZ1LO 290 178
OZ6XT 26 070
OZ1VY 20 640
OZ7BE 8 924
OZ4HW 5 236
OZ5DX 253

Følgende brev har EDR’s contestmanager modtaget fra SSA 
contestmanager SM0DJZ og for at undgå oversættelsesfusk 
bringes brevet på originalsproget som vi formoder, at den op
mærksomme læser behersker nogenlunde.

Angående regelåndringar av SAC- och NRAU-testerna
Med anledning av min skrivelse av 751104 har jag fått svar 

från NRRL och SRAL, men ej från EDR. Med utgångspunkt 
från dessa informationer, samt mina egna synpunkter har jag 
hårmed sammanstållt foljande forslag till regelåndringar for 
ovan nåmnda tester.

2. Multipliers
För att stimulera till ökad aktivitet föreslås att prefix an

vändes som multipliers i denna test. Även här räknas prefix 
enligt WPX-reglerna.

3. Checkloggar
Då förvirring råder kring hur checkloggar skall behandlas 

föreslås att checkloggar inte tas med i resultatlistan eller i 
landskampen utan sättes upp sist som i alla andra tester.

4. Landskampsberäkningen
För att få rättvisa i denna landskamp föreslås att endast de 

första 20 loggarna från varje land inräknas i landskampen.

Ja, detta skulle vara de förslag som vi skall diskutera och 
försöka komma fram till en lösning på. Jag hoppas att ni vill 
fundera på alla punkter och komma med synspunkter så att 
vi kunde enas om ett slutligt förslag att presentera för våra 
styrelser så småningom.

Jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge tills jag har 
era svar så att jag snart kan få återkomma med lite resultat.

Slutligen kan jag väl nämna att de flesta punkter stöds av 
NRRL och SSA medan jag ej vet hur SRAL och EDR ställer 
sig härtill.

73 es bcnu sn
Jan Hallenberg, SMØDJZ, Contest Manager SSA

Kommentar:
Vi påskønner aktiviteten for opnåelse af nødvendige æn

dringer, men det ændrer ikke vor opfattelse af, at reglerne 
for de nævnte tester ikke skal ændres pr. korrespondance, 
men at der hører et NRAU-mødes beslutning bag.

Når brevet her er optaget i OZ skyldes det, at vi meget gerne 
hører kommentarer til de stillede forslag, og de sendes ven
ligst til mig.

OZ2NU

SAC-testen

1. Frekvensområden
Följande bandplan skall tas som en rekommendation för 

skandinaviska stationer att hålla sig inom.
Band Telegrafi Telefoni
80 meter 3525-3580 3600-3650 samt 3725-3790
40 meter 7010-7040 7050-7090
20 meter 14025-14090 14150-14300
15 meter 21025-21150 21200-21350
10 meter 28025-28090 28500-28600

2. Poängberäkning för NON-Scandinavian stationer 
DX-stationer får räkna 3. poäng för QSO på 40 meter samt

5 poäng för QSO på 80 meter. (Eventuellt 3 poäng både på 80 
och 40 meter).

3. Multiplier för NON-Scandinavian stationer 
Non-scandinavian stationer skall räkna PREFIX i stället för 
som nu länder. Härvid räknas prefix enligt bestämmelserna 
för WPX.

Juletesten 1975
Med landskabet hvidt udenfor vinduerne og med tankerne 

tilbage på denne juletest og mange forud for den, føles det 
lidt mærkværdigt for sidste gang at skulle berette om, hvor
ledes denne - vor mest traditionelle - test er forløbet. Det er 
imidlertid sådan det skal være - og enhver funktion skal have 
sin afslutning.

Testens start var ret stærkt præget af konditionerne - man 
kunne sidde og høre livlig trafik, hvori bl.a. de bornholmske 
stationer var i vælten, men for een selv var det praktisk talt 
ikke muligt at komme igennem. Nå, det er imidlertid også 
een af de ting man må affinde sig med.

Desværre præges foneafdelingen af ret store »spildepro- 
center« - først og fremmest på grund af et meget stort tal 
udeblevne logs, men desuden af usædvanligt mange skrive
eller hørefejl. I CW-afdelingen er logtabet ret lille, men også 
her mange fejl i loggene. Benyttelsen af de gamle regler gav 
ikke megen anledning til kommentarer, men dog nogle. Vi 
skal senere bringe kommentarerne.
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Resultatet af EDR’s juletest 1975
FONEAFDELINGEN:

1. OZ4FA Haderslev Drake T-4X/R 4A 150 w 217 (240)
2. OZ7YY Silkeborg 211 (234)
3. OZ6TW Middelfart FT-200 +' PA 500 w 206 (230)
4. OZ5KF Korup/Rønde TR + PA/R-4C 500 w 200 (218)
5. OZ7JB St. Heddinge SB 101 150 w 191 (214)
6. OZ5EV Lellinge FT 277 189 (214)
7. OZ6RT St. Merløse 185 (209)
8. OZ8PG Dronningmølle TS 515 180 w 178 (202)
9. OZ4EM Rønne FT-250 176 (192)

10. OZ7BB Espergærde T4XC/R4C-L4B 158 (174)
11. OZ4XP Vinderup HW12 200 w 154 (166)
12. OZ1OY København NV TS 515 100 w 141 (158)
13. OZ7XC Silkeborg T4XC/R4C 138 (156)
14. OZ5JK Slyngborg, Randers 100 w 135 (150)
15. OZ9HG Rudkøbing TS 515 100 w 134 (152)
16. OZ9ML Nykøbing F. Kenwood 400 w 133 (150)
17. OZ7CA Odense T4XC/R4C 1 130 (144)
18. OZ6QE Skibby FT 101 150 w 123 (138)
19. OZ4HD Skagen Sommerkamp 115 (126)

OZ6IO Frederikshavn HW 101 115 (128)
21. OZ8ND Hjortshøj HW 100 100 w 107 (112)
22. OZ4DZ Rønne T4XB 50 w 106 (124)
23. OZ3ED Tåstrup FLDX 500 240 w 104 (118)
24. OZ9HX Rudkøbing T4C3R4A 100 w 103 (112)
25. OZ5SB Århus V T4XB + Lin. 500 w 102 (112)
25. OZ8XW Vejle Hjemmel.T/R 50 w 102 (11)

OZ7HX Slangerup HW 100 100 w 102 (110)
28. OZ4KG Solrød TS 520 100 w 101 (122)
29. OZ5MT Bramminge HW 100 100 w 99 (108)
30. OZ1XV Munke-Bjærgby Eico 753 100 w 93 (106)
31. OZ6MW Hjørring Trio 510 D 89 (104)
32. OZ2NU Ålborg Trio TS 510 150 w 87 (106)
33. OZ1AIK Sæby Trio TS 515 180 w 83 (100)
34. OZ9EG Rudkøbing Trio TS 510 100 w 82 (88)
35. OZ7HC Lynge Trio TS 510 80 (100)
36. OZ4QX Herlev Trio TS 520 73 (80)
37. OZ6PI Skalborg Trio TS 510 71 (74)
38. OZ2QM Højberg 70 (76)
39. OZ9WA Silkeborg Trio 599 JR 599 67 (72)
40. OZ4OV Hedehusene 64 (72)
41. OZ1AMP Haubro TS 520 100 w 59 (64)

OZ2KI Silkeborg Hjemmeb.stn. 40 w 59 (62)
43. OZ3KE Randers 58 (64)
44. OZ9YJ Kastrup 56 (62)
45. OZ9OI Grenå FT 250 51 (54)
46. OZ6XT Aunslev/Nyborg 44 (48)
47. OZ3DL Åbenrå Uniden Model 2020 40 (46)

OZ7OP Ballerup FLDX 500 40 (40)
49. OZ1GX Herning Trio TS 520 39 (44)

OZ1AJ Brøndby Strand Swan 500 w 39 (44)
OZ8UD Kr. Hyllinge HW 101 100 w 39 (40)

52. OZ2ZZ Roskilde T4XC/R4C 80 w 35 (38)
53. OZ3NI/A Ballerup FT 200 100 w 28 (24)
54. OZ4XT Kjellerup Trio TS 510 22 (28)
55. OZ1BI Grenå Hammerlund 100 w 21 (22)
56. OZ4HW Guldager Trio 599 160 w 2 (2)

Checklog: OZ8EA. Forsent indgået log: OZ6MI. 
Udeblevne logs: OZ1ZD - 1LG - 1ABA - 1WX - 2YE 2QL

3FD - 3PZ - 4XR - 4DX 
7LX - 7JK og 9FW/A.

CW-afdelingen
1. OZ1LO
2. OZ7YY
3. OZ1W

5TG - 6EG - 6RK - 6WB - 7HT -

Lundby
Silkeborg
Odense

Note: Jeg må her som altid forud tage forbehold over fejl fra 
logskriverens side vedr. aflytning og nedskrivning af mod
partens kaldesignal. Og så er der jo endelig også det med 
at kunne læse, hvad man selv har skrevet på logkladden!

T4X/R4C
Collins KWS-1/Drake 2B 500 w 
T4XB/R4B 75 w

144 (150) 
136 (144) 
131 (142)
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4. OZ5RM Nærum T4X/R4B 119 (122)

5. OZ4FA Haderslev T4X/R4A 150 w 117 (122)

6. OZ7T Hellerup 300 w 116 (122)

7. OZ3PO Roskilde 32S-3 + 30 L 1 500 w 113 (122)
8. OZ6XT Nyborg T4XC/Drake 2C 112 (122)

OZ3QN København V Trio TS 520 112 (120)
10. OZ3XS Vordingborg FTDX 500 100 (104)

11. OZ7AN Brønnerup Str. FTDX 500 100 w 98 (106)
12. OZ3IZ Odense Trio TS 515 180 w 90 (96)

OZ1AMP Haubro Trio TS 520 100 w 90 (96)
14. OZ2NU Ålborg Trio TS 510 150 w 89 (94)

15. OZ4CG Svaneke Trio TS 520 100 w 88 (90)

16. OZ4HW Guldager Trio 599 150 w 85 (96)
17. OZ7JB St. Heddinge SB 101 150 w 84 (92)

18. OZ1AIK Sæby Trio TS 515 180 w 80 (88)

OZ9OI Grenå FT 250 80 (82)

20. OZ8ND Hjortshøj HW 100 100 w 78 (84)
21. OZ3LF Nykøbing F. Trio TS 520 75 (84)
22. OZ8CN Odense FTDX 500 72 (82)
23. OZ8XW Vejle Hjemmelavet T/R 50 w 68 (70)
24. OZ7HX Slangerup HW 100 100 w 66 (68)
25. OZ3KZ Hornslet Trio TS 510 D 65 (74)
26. OZ1TD Gentofte T4XC/R4C 200 w 64 (68)
27. OZ6XR Nykøbing Sj. KW 2000 70 w 63 (68)
28. OZ7BQ/A Ti birke SB 100 150 w 54 (56)
29. OZ4QX Herlev Trio TS 520 53 (60)
30. OZ6NF Måløv HW 16 50 w 52 (54)
31. OZ5DX Sakskøbing T4XB/R4B 150 w 49 (52)
32. OZ3Y Korsør 47 (50)
33. OZ2QM Højbjerg 46 (51)
34. OZ9EY Sædding Trio TS 510 42 (48)
35. OZ4H Vanløse Drake/R4B 50 w 36 (36)
36. OZ5DV Hjørring 33 (36)
37. OZ2KI Silkeborg Hjemmebyg. LS 50 40 w 32 (40)
38. OZ8XO Allerød 100 w 18 (24)

OZ3NI/A Ballerup FT 200 100 w 18 (20)
40. OZ7MA/A Brobyværk CO-BF-PA 50 w 14 (14)
41. OZ1GX Herning Trio TS 520 7(10)
Checklog: OZ7XG - OZ5MN
Udeblevne logs: OZ3FD - 1WX - 7LX - 7HT med sædvanligt forbehold.

Klasse C
1. OZ1BCI Nivå FT250 10(10)

Lytteramatører
CW 

1. DR 1815 
Fone

1. DR 1803
2. DR 1815
3. OZ1AET
4. DR 1876

Brønshøj

Vejle
Brønshøj
Lyngby
Ballerup

Satellit 2000

Hjemmelavet RX 
Satellit 2000 
HR 20
Geloso G. 209

99 p.

200 p. 
144 p. 

36 p. 
14 p.

Afdelingsstationer
CW

1. OZ8QRV
2. OZ1KTE

Helsingør Afd. 
Købh. Teknikum

Trio TS 510 
HW 101 100 w

85 (92) 
40 (44)

FONE
1. OZ1EDR
2. OZ4HAM
3. OZ8QRV
4. OZ2AGR 

OZ1KTE
6. OZ5JYL

Hillerød afd. 
Rønne, Bornh. afd. 
Helsingør afd. 
Gladsaxe afd. 
Købh. Teknikum 
Ølgod afd.

FT 250 

Trio TS 510

HW 101 
FTDX 401

100 w

100 w

128 (136) 
82 (106) 
77 (86) 
51 (62) 
51 (60) 
50 (52)

Som det ses er der en ringe deltagelse i klasse C og blandt 
DR-amatørerne, og det er spørgsmålet, om man skal fort
sætte med at have dem med i testen.

Derimod er der en glædelig fremgang bl. afdelingsstationer
ne og det er et felt som virkeligt bør opdyrkes - ikke blot for 
denne contest, men for de mange store internationale tester.

OZ2NU
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Aktivitetstesten
Aktivitetstesten har når dette læses kørt en gang. Reglerne 

er ikke blevet ændret for i år, men jeg vil gerne have loggene 
så hurtig som muligt efter testen. Der er i løbet af året ind
kommet 69 logs på CW, 8 logs fra SWLs, 188 fone og fra klub
stationer er der kommet 21 logs, lad os høre lidt mere fra dem 
i 1976. De sidste regler findes i januar nr. af OZ 1975.

Oversigt over aktivitetstesten i 1975
CW 
Call:
OZ4HW 
OZ5MN 
OZ7HX 
OZ2KI 
OZ4QX 
OZ3QN 
OZ1AIK 
SM7AIO 
OZ4H 
OZ3ZR 
OZ8VL 
OZ9OI 
OZ4DX 
OZ1AAR 
OZ7XC 
OZ8XO 
OZ6TM

SWL
OZ-DR 1803 
OZ-DR 1776 
OZ-DR 1815

Antal: Point: Plai
10 2437 1

9 2306 2
10 2080 3

8 2032 4
10 1702 5

3 1302 6
6 1180 7
4 1103 8
4 592 9
2 582 1 0 '

3 486 11
2 390 1 2
1 290 13
1 224 14
1 195 15
4 182 16
1 1 2 17

4 7516 1
3 5096 2
1 1692 3

OZ4XP 9 15459 1
OZ5JK 8 14340 2
OZ9ML 10 14047 3
OZ1EDR 8 12565 4
OZ7HX 10 10516 5
OZ2KI 8 10464 6
OZ6VG 9 10114 7
OZ8KU 9 9896 8
OZ4HW 9 9859 9
OZ7XE 8 9499 8
OZ7IF 5 8950 9
OZ1XV 9 8644 10
OZ4YC 5 7257 11
OZ5EY 6 6759 12
OZ6ARC 6 6731 13

OZ4QX 9 6519 14
OZ4XT 5 6222 15
OZ4DZ 6 6210 16
SM7AIO 5 6062 17
OZ4TA 6 5646 18
OZ4EM 4 5632 19
OZ9WA 4 4716 20
OZ6TM 4 4575 21
OZ4H 5 3918 22
OZ4HD 3 3106 23
OZ7OMR 3 2666 24
OZ7SG 2 2630 25
OZ7OF 1 2552 26
OZ4EDR 3 2398 27
OZ1RK 2 1944 28
OZ1JA 2 1331 29
OZ3KE 1 1166 30
OZ9WA 1 1068 31
OZ4HAM 2 856 32

OZ6KE 1 220 33

OZ8KU

Der er sendt diplom til de tre bedste i hver klasse. 
Vi håber at vi bliver flere i det nye år.

DIPLOM MANAGER
Redaktion: OZ2NU, Børge Petersen, Bygaden 3, 900 Aalborg.

Japanske diplomer
Japans Amatør Radio League har skrevet til os og bedt om 

at få tilsendt reglerne for OZ-CCA, som der påstås at være 
interesse for bl. vore venner derude i østen. Samtidigt fik vi 
tilsendt JARLs diplomprogram som har bud både til sender
som lytter-amatører. Vi gengiver disse regler her.

AJD All Japans districts
som kan opnås ved bekræftet forbindelse med alle 10 japan
ske call-distrikter. (JA1 til JAØ).

WAJA Worked all Japan eller Heard all Japan
som kan opnås ved bekræftet forbindelse med amatørstatio
ner lokaliserede i alle 47 japanske prefektures.

JCC Japans Century Cities
som kan opnås ved bekræftet forbi ndelse med amatørstationer 
lokaliserede i mindst 100 japanske byer. JCC 100-200-300-400- 
500-600 - som hver især vil blive udstedt som separate diplo
mer.

HAC Heard all Continents
Lytteramatører kan opnå dette diplom ved bekræftet for

bindelse (rapportering) med stationer i alle 6 verdensdele.

ADXA Asian DX Award
der opnås ved bekræftet forbindelse med amatørstationer i 
mindst 30 asiatiske lande i overensstemmelse med DXCC- 
listen. Japan skal være mellem disse lande.

WACA Worked alle Cities Award
opnås ved bekræftet forbindelse med amatørstationer i alle 
japanske byer.

Hvis man sender 3 IRCs til: Japan Amateur Radio League, 
P.O.Box 377, Tokyo Central - Japan, vil man kunne få det 
nævnte diplom-program (på Engelsk) samt en liste, der angiver 
alle japanske prefektures og byer-vi kan bemærke at der pr. 
1. april 1974 var 644 byer optaget på listen. På listen findes 
endvidere de asiatiske lande for ADXA.

Balaton Diplom
HA2RM har sendt os meddelelse om udsendelsen af et nyt 

ungarsk diplom. Balaton Diploma er udstedt af SIOFOK GOV- 
radioclub efter bekræftet forbindelse med stationer fra Lake

OZ FEBRUAR 1976 69

Klubstationer
OZ1EDR 8 12565 1
OZ6ARC 6 6731 2
OZ7OMR 3 2666 3
OZ4EDR 3 2398 4
OZ4HAM 1 856 5

Mixed:
OZ7HX 20 12596 1
OZ4HW 19 12296 3
OZ2KI 16 12496 2
OZ4QX 19 8221 4
SM7AIO 9 7165 5
OZ4H 9 4510 6



Balaton-området. Alle forbindelser må være efter 1. jan. 1967.
Kravet for europæiske stationer er 30 points - for dx-statio- 

ner kun 15. Heriblandt må der for europæiske stationer være 
mindst 2 medlemmer af Radioclub SIOFOK.

Man opnår:
5 points for medlemmer af nævnte klub: HA3KGJ - KHL - 

GJ - GQ - HE.
3 points for: HZ2KRL - 2KRQ - 2KSC - 2YRC - 2RL - 2RM - 

HA3KGV - 3GO.
1 points for: QSO med alle andre stationer i Veszprem og 

Somogy distrikterne bl.a. HA2R - HA2S - HA2KR - HA2KS - 
HA2YR - HA3G - HA3H - HA3KG - HA3KH - HA3TG - HA3YH.

Der er ingen restriktioner vedr. bånd eller sendetyper. Con- 
test-QSO’s tæller også. Man sender ingen QSL-kort men en 
befræftet liste fra landets diplommanager eller 2 licenserede 
amatører. Afgiften er 10 IRCs.

I denne forbindelse bedes EDRs diplommanager først be
nyttet, når den nye manager er trådt i funktion.

Diplom-manager er: Turjanyi - HA3GJ H-8610 SIOFOK - 
P.O.Box 78 - Hungary.

Ja det var så næstsidste gang, jeg skriver denne rubrik. Fra 
næste nr. er det slut, og jeg må bede om, at man ikke ind
sender ansøgninger om diplomer efter 1. marts, indtil andet 
oplyses. OZ2NU

Redaktion: OZ1LO, Leif Ottosen, Køng, 4750 Lundby.

Så er de korte dage forbi og de dermed følgende meget 
korte åbninger på de høje bånd. Den sidste måneds DX-jagt 
har været koncentreret om 80 meter i de mørke timer af døg
net, hvor der kunne hentes gode ting ind imellem, selv om 
den øgede aktivitet også gav øget QRM. Der har været en 
meget usædvanlig auroraåbning på 10 meter den 10. jan., hvor 
bl.a. OZ5KF kørte adskillige USA-stationer mellem 22 og 01 
GMT.

A2CGD er vor gode ven SM0AGD, som har været QRV fra 
Botswana. Han er kørt af OZ-stationer på 14.195, 16.30 GMT 
og 3501,19.15 GMT. QSL via SM3CXS. A2CED er ofte igang på 
15 meter CW. QSL via W3EKT. A2CBW på 7080, 22.25 GMT.

CT4 er et nyt prefix taget i brug i Portugal efter at alle CT1- 
suffixer er opbrugt. I contester anvendes af og til følgende 
prefixer CT7 - Portugal, CT8 - Azorerne og CT9 - Madeira.

EL7F er ofte at høre nær 3800, men foretrækker tyske sta
tioner. QSL via DK3IA eller Box 538, Monrovia, Liberia.

FB8X, Kerguelen. F2MO er ikke QSL-manager for disse sta
tioner for QSO’er efter 1. jan. 1976. QSL skal nu sendes til 
F5VU, Jean Brunner, Savigne, F-86400 Civray.

FB8ZF, Amsterdam øen, er kørt af OZ1VY på 14.040,15 GMT. 
QSL via F8US.

FK8CJ, New Caledonia, er også kørt af OZ1VY på 14.015, 
08.13 GMT via long path. QSL til Box 42, Noumea.

HB0LL, Liechtenstein, er QRV søndage 14.263, 06-07 GMT.
HK0, San Andres øen, repræsenteres af HK0BKX på 7004,

00.10 GMT og 14.202, 22.05 GMT. Ny station er HK0COP kørt 
på 14.23f, 14.50 GMT. QSL via Box 622, San Andres Island.

JT0OAQ er UC2OAQ, som for tiden er i Mongoliet. Han er 
kørt af OZ-stationer på CW og SSB omkring 3510 og 3610 i 
tidsrummet 15-01 GMT. Også på 7022, 22.50 GMT. QSL via 
UY5LK Via bureau.

LU, So. Orkney øerne, LU1ZA er i øjeblikket QRV fra Oroada 
øen mellem 14.260 og 14.340. QSL via LU2CN.

OZ3SK har sendt den halvårlige liste over de OZ-stationer, 
der enten er blevet nye medlemmer eller har forbedret deres 
totale antal tande til DXCC i perioden okt. 73 til okt. 75:

CW/Phone
OZ3Y 337 Phone
OZ3PO 316 OZ3SK 327
OZ1LO 315 OZ3Y 315
OZ6MI 315 OZ6RT 283
OZ5DX 301 OZ8KR 270
OZ7BG 290 OZ4FA 261
OZ8BZ 290 OZ5GF 246
OZ7PH 278 OZ7JZ 243
OZ7JZ 270 OZ1AJ 240
OZ8KR 270 OZ3PZ 230
OZ7HT 258 OZ7BG 220
OZ1AJ 242 OZ8MG 205
OZ3KE 200 OZ3KE 200
OZ2NU 180 OZ7XU 157
OZ4HW 144 OZ9FJ 140
OZ7AN 143 OZ5EV 105
OZ5CI 130 OZ5FY 105
OZ7XG 124
OZ1TD 122 CW
OZ6BF 121 OZ1VY 100
OZ7JB 119
OZ6LH 113
OZ3TQ 111
OZ8CN 111
OZ9VO 105
OZ6ZS 103
OX3AB 129

K1TEZ, Bjarne (stående) i Ansonia, Connecticut, USA, har be
søg af OZ4LP. Stationen består af Hammarlund HX-50A og 
HQ-170A og en Hy-Gain quad i 12 meters højde. Bjarne, der 
stammer fra Nørrebro, har opholdt sig i USA i 24 år. Han har 
efterhånden haft OSO med mange danske stationer, som det 
kan ses af OSL-kortene på væggen. Bjarne slutter sit brev med 
at indbyde alle danske amatører, som kommer forbi hans OTH 
til at kigge indenfor.

LU, So. Sandwich øerne. LU2XR forventedes QRV fra Thule 
øen mellem 22. og 26. jan. få dage. Afhængig af vejret vil 
LU5ADU, der er ombord på den argentinske isbryder »Dan 
Martin« forsøge at gå i land.

LU, Antarctica. Herfra er LU1ZAB, 1ZR og 1ZRM QRV dag
lig på CW og SSB indtil april fra den argentinske hærs og 
luftvåbens base General Belgrano.
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MlD, Giovanni i San Marino, kører med en hjemmelavet sen
der og PA-trin samt en Geloso G4-216 modtager. Antennen 
er en 14AVG GP. (Foto via 0Z4RP).

M1C og M1D, San Marino, er ofte mellem 14.200-300 fra 
09.30 GMT.

P29EI, Papua-New Guinea, rapporteres på 14.215, 09 GMT. 
P29AZ på 14.232, 12.08 GMT og P29CC på 14.239, 09.20 GMT.

PY0BXC og PY0PO ventes til Fernando de Noronha 11. feb. 
Frekvenser: 3525, 7025, 14.025, 21.025 og 28.100.

TA1ZB, Tyrkiet, er kørt af OZ6XT på 14.065, 12.49 GMT og af 
OZ3Y på 40 meter CW 22 GMT. TA2BK/1 var QRV i julen. QSL 
via DJ0UJ.

VE2AQS/TG9, Guatemala, hørt på 3501, 08 GMT. QSL via 
VE2KQ.

TY, Dahomey, hedder nu Republique Populaire de Benin 
(Folkerepublikken Benin). TY9ABM QRV på 14.150,16.28 GMT. 
QSL via DL7JK.

VK9XI, Christmas øen, er QRV onsdage fra 13 GMT, f.eks. 
14.245, 15.30 GMT. QSL via W2GHK.

VK2FT siger, at han kommer igang fra Lord Fiowe øen i 
marts måned iflg. OZ6XT i en CW-QSO på 20 meter.

VQ9, Seychelies. VQ9AC skulle blive aktiv i jan—feb. på 20 - 
40 - 80 meter iflg. OZ7CA. QSL til Box 598, Torino, Italien. 
VQ9HCS er ikke mere på Astove øen. Harry's QTH blev jævnet 
med jorden af en orkan.

VR8A, Tuvalu, kan findes på 14.169 fra 04.30 GMT og i 
PACDX-net tirsdage og fredage på 14.265 fra 06 GMT. QSL til 
John Thompson, Care of Weatherstation, Funafuti, Tuvalu.

VU7-prefixet anvendes nu af alle stationer på Nicobar/ 
Andaman og Laccadive øerne. VU7GV har været på 14.204, 
15.15 og VU7ANI på 14.297, 10.13 GMT. QSL via K6TWT.

VX9 og VY0, Sable og St. Paul øerne. Hvis du ikke fik QSO 
med disse to nye lande sidst i 1975, behøver du ikke vente 
leenge på den næste chance, idet VE1ASJ lover at tage dertil 
i den nærmeste fremtid. Formentlig så snart vejret er lidt bedre.

Yl, Iraq. W7KW forventedes QRV først i februar.
ZL3NR/C, Chatham øerne, er kørt af OZ1LO på 3799, 07.30 

GMT. ZL2LN/C er en ny station kort af OZ8BZ 14.173, 08.30 
GMT.

9M2FK, West Malaysia, er kørt af OZ6RT og 7CA på 3790, 
23 GMT. QSL via YU4HA.

9V1RA, Singapore, har været på 3795, 17.36 og 9V1SH på 
3501, 19.45 GMT.

OZ1LO

Generaldirektoratet for Marts 1976
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 6,3 8,1 12,4 16,5 17,8 17,2 13,9 11,6 11,1 8,3 7,1 6,3
New Zealand 17.800 54,1 6,3 8,5 13,3 17,6 18,5 14,6 14,3 14,2 11,7 8,5 7,2 6,4
Filipinerne 9.700 66,4 6,7 8,9 14,3 18,8 19,7 19,5 18,2 13,8 12,4 9,0 7,6 6,9
Sydi. Australien 16.000 85,0 7,6 9,6 15,7 20,3 21,0 18,1 14,3 13,2 13,9 10,1 8,6 8,1
Sumatra 9.300 90,0 7,9 9,7 16,0 20,6 21,3 20,9 21,0 18,8 14,4 10,5 8,9 8,0
Indiske Ocean 10.100 115,9 9,8 10,1 16,9 22,2 23,2 22,6 22,9 21,2 16,6 12,4 10,5 10,7
Madagaskar 8.300 146,0 11,6 10,1 15,5 22,9 24,5 24,8 25,2 24,0 19,7 14',7 11,9 12,0
Syd Afrika 10.100 171,3 10,4 7,9 13,0 21,5 22,0 25,3 26,3 25,9 22,3 17,0 12,8 11,9
Middelhavet 2.200 181,0 8,0 7,3 8,5 14,3 16,6 17,0 17,2 17,1 15,8 12,9 9,4 8,3
Antarktis 13.600 202,5 11,3 11,5 10,4 12,6 19,8 23,8 24,8 24,5 23,4 19,4 13,7 11,3
Kanariske Øer 3.500 226,9 9,7 10,3 8,7 14,6 19,9 21,1 21,4 21,5 21,4 19,1 13,3 10,3
Argentina 11.900 232,4 9,7 10,7 8,7 14,0 14,6 21,4 21,7 21,8 22,1 20,0 14,0 10,5
Peru 11.000 264,1 8,3 8,4 6,6 9,9 7,5 15,0 19,2 19,2 19,6 18,6 13,4 9,8
Vestindien 8.100 289,6 7,8 7,0 5,7 8,2 7,4 11,3 17,8 17,9 17,7 16,5 12,4 9,2
New York 6.100 291,4 7,8 7,0 5,7 6,5 8,1 13,4 16,9 17,7 17,5 16,4 12,3 9,2
Vest Grønland 3.600 313,6 7,5 6,4 5,8 8,3 11,5 14,9 16,6 16,7 15,8 14,1 10,8 8,4
San Fransisco 8.800 324,5 7,8 6,6 6,4 7,4 7,1 6,7 8,3 12,5 15,0 13,5 10,7 8,5
Sydl. Stillehav 16.200 328,6 7,8 6,7 6,6 8,7 11,7 14,0 13,6 9,5 14,6 13,1 10,5 8,5
Hawaii 12.000 356,4 7,6 7,2 8,4 10,7 10,8 10,7 11,3 9,8 11,9 10,8 9,1 7,9
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 
6930 Videbæk,

Aktivitetstesten
Så starter vi på en frisk.
1. runde i testen gav følgende placeringer:

SSB afdeling
1. OZ1ALF 61 QSO 203 points
2. OZ4QA 74 QSO 199 points
3. OZ1ARV 48 QSO 150 points
4. OZ2GM 38 QSO 131 points
5. OZ1ASZ 56 QSO 130 points
6. OZ8RY/a 46 QSO 129 points
7. OZ7XN 44 QSO 126 points
8. OZ6HY 38 QSO 120 points
9. OZ1AGN 47 QSO 118 points

10. OZ1AXL 41 QSO 118 points
11. OZ3UN 47 QSO 107 points
12. OZ1 BYL/a 50 QSO 106 points
13. OZ2QL 40 QSO 102 points
14. OZ1QQ/a 34 QSO 102 points
15. OZ1AYI 36 QSO 90 points
16. OZ6TW 33 QSO 83 points
17. OZ1BCJ 31 QSO 79 points
18. OZ9ZJ 33 QSO 78 points
19. OZ8QD 35 QSO 75 points
20. OZ6UD 30 QSO 73 points
21. OZ8PI 38 QSO 72 points
22. OZ8DO 27 QSO 69 points
23. OZ4HAM 20 QSO 66 points
24. OZ1ABF 26 QSO 64 points
25. OZ8T 36 QSO 63 points
26. OZ9SW/a 21 QSO 61 points
27. OZ1BBE 30 QSO 59 points
28. OZ1ZY 22 QSO 56 points
29. OZ9GQ 24 QSO 54 points
30. OZ1AOJ 20 QSO 51 points
31. OZ1AMB 24 QSO 49 points
32. OZ1GE 16 QSO 44 points
33. OZ8PG 21 QSO 37 points
34. OZ1BOL 15 QSO 36 points
35. OZ5QF 11 QSO 26 points
36. OZ9HN 9 QSO 26 points
37. OZ8UX 15 QSO 19 points

FM afdeling
1. OZ2MX 56 QSO 84 points
2. OZ1AGC 21 QSO 33 points
3. OZ6BL 10 QSO 11 points
4. OZ1BIK 8 QSO 8 points

Det er dejligt at se så mange logs i SSB testen, men i FM 
testen kniber det lidt. Hvor er alle der ønskede en afdeling for 
FM stationer??

Jeg må venligst anmode jer om, at være mere omhyggelig 
med loggen, denne gang var der en amatør, der »huskede« 
hele 18 points galt.

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

Logs sendes til undertegnede inden d. 15. i respektive må
ned.

Hold venligst 144,200 MHz ± 10 kHz fri til SSB meteor 
scatter opkald.

Der køres test fra OZ2GZ/a. OZ5VO med mikrofonen og OZ5IQ 
i vandret polarisation.

Testindbydelse
Hermed indbydes alle VHF amatører i Finland, Norge, 

Sverige og Danmark til EDR's martstest 1976.
Tidsrum:
Fra lørdag d. 6. marts kl. 16.00 GMT til søndag d. 7. marts 

kl. 16.00 GMT.
Frekvens:
144-146 MHz. Region I båndplanen skal overholdes.
Points:
1 points pr. km.
Kode:
Der anvendes de sædvanlige kodegrupper, som f.eks. 59018 

- EP10h, hvilket betyder, at man hører modparten R5 S9, at 
det er afsenderens QSO nr. 18, og at QTH er opgivet efter 
QTH locatorsystemet.

Logs:
Deltagerne udregner selv deres points. De udfyldte og un

derskrevne logs sendes senest d. 31. marts 1976 til:
Jørgen Brandi, OZ9SW,
Vorgod Østerbyvej 15,
6920 Videbæk.

Oscar 7 orbit parametre
Fra 15. februar til 30. marts 1976.

Mode: Orbit: Dato: Tid GMT: Long W.
B 5717 15. febr. 0040 59.9
A 5730 16. febr. 0134 73.5
B 5742 17. febr. 0034 58.3
X 5755 18. febr. 0128 71.9
B 5767 19. febr. 0027 56.8
A 5780 20. febr. 0122 70.3
B 5792 21. febr. 0021 55.2
A 5805 22. febr. 0115 68.7
B 5817 23. febr. 0015 53.6
A 5830 24. febr. 0109 67.1
X 5842 25. febr. 0008 52.0
A 5855 26. febr. 0103 65.5
B 5867 27. febr. 0002 50.42
A 5880 28. febr. 0056 63.9
B 5893 29. febr. 0150 77.5
A 5905 1. marts 0050 62.3
B 5918 2. marts 0144 75.9
X 5930 3. marts 0043 60.8
B 5943 4. marts 0138 74.3
A 5955 5. marts 0037  59.2
B 5968 6. marts 0131 72.7
A 5980 7. marts 0031 57.6
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B 5993 8. marts 0125 71.1

A 6005 9. marts 0024 56.0
X 6018 10. marts 0119 69,5
A 6030 11. marts 0018 54.4
B 6043 12. marts 0112 67.9
A 6055 13. marts 0012 52.8
B 6068 14. marts 0106 66.3
A 6080 15. marts 0005 51.2
B 6093 16. marts 0059 64.8
X 6106 17. marts 0154 78.3
B 6118 18. marts 0053 63.2
A 6131 19. marts 0147 76.7

B 6143 20. marts 0047 61.6
A 6156 21. marts 0141 75.1
B 6168 22. marts 0040 60.0
A 6181 23. marts 0135 73.5
X 6193 24. marts 0034 58.4

A 6206 25. marts 0128 71.9
B 6218 26. marts 0028 56.8
A 6231 27. marts 0122 70.4
B 6243 28. marts 0021 55.2
A 6256 29. marts 0115 68.8

B 6268 30. marts 0015 53.6

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

OZ2GZ/a i septembertesten 1975. På taget af en 40 m høj 
kornsilo, 44 el. gruppeantenne 80 m over havet. Advarsel: Gå 
ikke i søvne.

The international VHF-FM Guide
Redaktionen har modtaget et eksemplar af ovennævnte pub

likation, der kan erhverves ved at indbetale Sv.kr. 7,50 på giro 
nr. 548146-0 (E. Baldwin), Sverige.

Hæftet, der er på 52 sider A5 i kontoroffset, indeholder en 
omtale af QTH-locatorsystemet samt et lille kort med QTH- 
locatorfelter. Endvidere er der en liste over repeater og sim- 
plexkanaler for VHF og UHF. Hæftets øvrige sider (49) er en 
fortegnelse over repeatere 29 lande fra Australien i syd til 
Norge i nord, USA og Morokulien er heller ikke glemt, så det 
er den helt rigtige bog for globale FM-fans.

OZ6PN

Anvend venligst ikke 145,9 og 145,95 til kanaltrafik, 
det laver QRM for Oscar 7 trafikken.

Antenneproblemer
OZ1ALF bringer følgende uhyggelige historie:
Det begyndte den 3. januar, den dag vi havde det kraftige 

stormvejr. Jeg prøvede at redde min 4x5 el. i Randerup 
(EP4j), ved at klatre op i masten, og forsøge at binde en nylon 
bardun i den, så rørerne ikke skulle bøjes. Jeg var for det før
ste ved at blæse ned af masten, for det andet måtte jeg der
efter stå med tårer i øjnene og se på at mit 2 tommer rør blev 
bøjet i en vinkel på 45°, således at antennerne pegede direkte 
mod jorden. Det var så det, men tro ikke det var det eneste 
der skete for mig denne dag.

Da jeg søndag aften kørte til Sønderborg, var jeg lige inde i 
Ullerup (EO09a) for at se, hvordan min 4x5 ei. der havde det. 
Det var alligevel det værste, masten var væltet, samtlige ele
menter var bøjet eller brækket og alle fire bomme, var lige
ledes bøjet. Jeg tog fri fra skolen i to dage, og mandag mor
gen kørte jeg til Randerup, hvor reperationsarbejdet blev af
sluttet tirsdag aften kl. 18.00, en time før aktivitetstesten skulle 
begynde.

Tropo nyt
OZ8SL skriver:
Den 22. og 23. december var der en god åbning. Beacon- 

stationen HB9HB (DH66f) blev hørt med god styrke begge 
dage. Aktiviteten var ikke særlig stor, og kun højt placerede 
stationer kom igennem. Foruden et par Sydtyske stationer, 
blev HB9ARI (DH75h) kørt med SSB. F6CEC/p (BF21 j) biev hørt 
med pæn styrke. Desuden hørtes Beacon SP6VHF (HK29b).

Den 27. december startede en ny åbning, der varede den 28. 
med. HB9HB var hørbar med varierende styrke i hele perioden. 
En mængde F, ON, PAØ, G samt D1 stationer blev kørt. Bed
ste DX var: F6CTT (ZI75j), F1DPU (ZI75c), F6DFI (ZH70a), 
F6EAS (ZI05d), F8XT (ZF50e), F1 CRP/p (YI34j), F6CRP (ZG65g), 
F6BRU (CH55c), F1 DLT/p (DH61 h), F3KH (BH43b) F8RZ (Bar- 
bezieux), F8NS (BH23c), F8OD (ZH63a), F6BQX/p (ZH57b).

F8XT fortalte at EA6BA og OZ6WB samt undertegnede, dog 
uden resultat. Jeg ved ikke om EA6BA kunne høre os, men vi 
hørte intet.

OZ1AYI skriver:
Den 27. og 28. december blev følgende DX stationer kørt: 

DB1 FL/m (EL54g), DC2TG/a (FH11 h), DC4IDA (EJ28c), DC6KL 
(DJ31 f), DJ8YQ (EI29j), DM2CTI (FK14j), HB9MFL/p (DH68a), 
ON6AT/a (BK18f) plus DB, DC, DF, DK, F og G stationer. 
Længste QSO var til HB9MFL i DH68a.

Følgende Beacons blev hørt under åbningen: GB3VHF, 
HB9HB (DH66f), DB0VU, DL0UH (EL68f).

OZ8RY skriver:
Jeg har kørt følgende i weekenden den 27.-28. december: 

F6CTT (ZI75c), F1CYO (AE15g), F6CP (YI37e), G4DGU (ZL24e), 
DJ7CL (EI13j). Jeg hørte en EA station, men ingen ON eller 
OK. HB blev kørt fra England.

Aurora nyt
OZ8SL skriver:
Den 10. januar indtraf en stor auroraåbning, jeg hørte de 

første signaler kl. ca. 15.00 GMT. LA, OH1, OH2, SM3, SM4, 
SM5, SM0, UR2 blev kørt, desuden blev følgende hørt: GM, 
G, SP5, UA1, PAØ, m.fl. Himlen var overskyet på min QTH og 
det var ikke muligt at konstatere om der var synlige nordlys.

Den 11. januar konstaterede jeg synlige nordlys kl. ca. 19.00 
GMT. De stod meget højt på himlen, men var meget svage. Der 
blev kørt: LA, SMØ og SM4.

OZ1AYI skriver:
Den 10. januar blev følgende stationer kørt med SSB via

OZ FEBRUAR 1976 73



aurora: SM3GSM (IX66e), OH4AXZ (JU80a), SMOGYQ (JT51f), 
SM4DLT (GT16C) og SM5BSZ (JT41f).

Følgende blev hørt: UR2RDR, GM8CMV, SM4FDB, og 
GM8FFX.

Alle forbindelser er kørt med: TS520/Transv.-25 W output og 
en 6 el. antenne.

EME nyt
OZ6OL har opnået nogle fine resultater med 144 MHz måne- 

reflektion.
OZ6OL kører med følgende udstyr: 4x14 el. parabeam, gain 

ca. 20 dB, 26 m over jorden, 1 dB kabeltab, HF forst. m. NF = 
1,2 dB. PA = 2x4CX250b.

Hans har kørt følgende i perioden 14, dec. til 16. jan.:

Dato: Call: hørt: halv QSO: QSO:
14. dec. K6QEH X
14. dec. W6PO X
15. dec. W6PO X 42
15. dec. WA2BIT X
16. dec. WA7KYZ X
16. dec. K6QEH X
16. dec. K1WHZ X
18. dec. WA7KYZ X
18. dec. K6QEH X
20. dec. WA5UNL X
20. dec. K6QEH X
20. dec. W6PO X
11. an. W6PO X 42
12. an. WA7KYZ X 41
12. an. W6PO X
13. an. W6PO X
13. an. K1WHS X
13. an. K8III X
15. an. W6PO X 43
16. an. WA7BJU X
16. an. K1WHS X
16. an. W6PO X

OZ9SW

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 6930 
Videbæk.

Beaconnyt
SM5AGM meddeler, at SK6UHF flytter frekvens til 432,925 

MHz.

Testindbydelse
Hermed indbydes alle UHF amatører i Finland, Norge, Sverige 

og Danmark til EDR’s martstest 1976.
Tidsrum:
Fra lørdag d. 6. marts kl. 16.00 GMT til søndag d. 7. marts 

kl. 16.00 GMT.

Frekvensområder:
432-438 MHz samt 1296-1298 MHz. Region I båndplanen 

skal overholdes.
Points:

432 MHz = 1 points pr. km.
1296 MHz = 5 points pr. km.
Kode og logs:
Se VHF test indbydelsen.

OZ9SW

Aktivitetstesten
1. runde i testen gav følgende placeringer:

1. OZ7IS 14 QSO 23 points
2. OZ3TZ 13 QSO 18 points
3. OZ7LX 8 QSO 14 points

Testen fandt sted torsdag d. 1. januar, så det var måske ho
vedpine, der var årsag til den ringe aktivitet.

432 MHz aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 19.00-
23.59 DNT.

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

Redaktion: OZ9XM, Karsten Meyer, Slotsvej 9, 2920 Charlot- 
tenlund.

En åbenhjertig beretning
Jeg har besluttet mig til langt om længe at være oprigtig og 

fortælle hele sandheden. Netop nu - inden vi er nået for langt 
ind i det nye år - må det være tidspunktet at kramme ud med 
bekendelsen: Alt for mange gange i det sidste halve års tid har 
jeg fået de stakkels postbude til at jage afsted med tungen ude 
af halsen i et sidste desperat forsøg på at få mit månedlige 
manuskript frem som ekspresbrev til redaktøren, inden tidens 
uundgåelige fremadskriden får vendt kalenderbladet til den
21. i de respektive måneder.

Nu er det imidlertid nået så vidt, at redaktøren har fået alt 
for mange grå hår i hovedet og jeg næsten er gået konkurs 
på grund af de evindelige udgifter til ekspres- og ilforsendel
ser - situationen er med andre ord uholdbar.

Årsagen til at det er nået så vidt, findes naturligvis hos mig 
- jeg burde for længst have sat mig hen til mit overbelæssede 
skrivebord (hvor halvdelen af papirstablérne selvfølgelig kun 
ligger der, for at det skal se ud, som om jeg er overbebyrdet 
med arbejde) og gjort noget ved det - det vil sige have skre
vet mine sædvanlige søforklaringer til SWL-spalten i så god 
tid, at både postetaten, redaktøren og jeg selv kunne have 
levet et mindre stresset liv gennem de sidste måneder. Jeg 
skal i hvert fald være den sidste til at nægte, at den noget 
forjagede udarbejdelse af manuskripterne ikke har sat sine 
spor på stoffet, der sandsynligvis har været mere udvandet 
end sædvanligt.

Skal jeg fremføre et spinkelt forsvar for de ovennævnte for
hold, så har dels andre arbejdsopgaver optaget min tid og 
dels har der vitterligt ikke været ret mange nye ting »at bringe 
til torvs«.

Efterhånden som tiden nærmer sig den 19. i hver måned 
begynder mine tanker at kredse om de 4-5 hvide stykker 
papir, der skal fyldes med kragetæer for senere at blive trans
formeret til den kommende måneds SWL-spalte. Et forfænge
ligt håb fører mig stadig forbi brevsprækken flere gange om 
dagen i den tro, at der måske, som et mirakel, ville komme et 
brev indeholdende et eller flere spørgsmål, der kunne tages 
op til behandling i spalten. Imidlertid »humper« kommunika
tionen lidt mellem spaltens læsere og skrivekarlen (altså un
dertegnede), hvorfor jeg ikke altid er helt klar over hvilke 
områder, der bør tages op til behandling. Emner som f.eks. 
rapportering, QSL-kort, logbøger og contests har efterhånden 
været beskrevet så mange gange gennem de sidste par år, 
at det for mig virker urimeligt at tage disse ting op igen med
mindre der blandt læserne fremkommer et ønske herom.

Stationsbeskrivelser og fotos, der fortæller om hvordan hver
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enkelt lytteramatør har indrettet sin station, er stadig en sjæl
denhed. Forskellige tips, små konstruktioner etc. er næsten 
uset under denne spalte - for slet ikke at tale om små notitser 
om specielle QSL-kort og diplomer, som den enkelte lytter
amatør har opnået. Men for at sådanne ting kan bringes, kræ
ves læsernes medvirken og den er i høj grad udeblevet.

Det er mit håb, at der trods alt er så mange aktive lytter
amatører rundt om i landet, at det i år samt det kommende 
jubilæumsår for foreningen (1977), vil være muligt at få ind
draget endnu flere SWL’s i de aktiviteter, der bl.a. udskrives 
i form af konkurrencer, diplomer og lign. via denne rubrik, så
ledes at aktiviteterne ikke blot kan bestå men også udvides.
I disse år hvor vi alle taler om demokrati, medbestemmelse og 
andre kønne begreber, må vi dog også gøre os klart, at disse 
begreber først opnår en virkelig værdi, når alle medvirker og 
yder et bidrag, det vil sige udviser et initiativ og en medleven 
i sine omgivelser og ikke blot forholder sig passivt. Om bi
draget er stort eller lille er så mindre vigtigt, når enhver blot 
giver hvad han/hun formår.

»Lykken for en redaktør må være at redigere indlæggene og 
ikke først skulle skrive dem selv.

For at modvirke den lidt kedelige tendens, der gennem de 
sidste år har medført at DR-arbejdet er blevet noget af et 
»one-man show«, skal jeg herved fremsætte det forslag, at 
DR-arbejdet opdeles i flere sektioner omhandlende de for
skellige aktiviteter, så som f.eks. contest, diplomer, DX-Mara- 
thon og lign. Herved opnås at forhåbentlig flere føler sig til
trukket af de aktivitetstilbud, der fremsættes samt at service
niveauet øges overfor foreningens medlemmer.

Jeg forventer ikke, at det nu vælger ind med tilbud om at 
overtage en eller flere funktioner — selv om det unægtelig 
ville være dejligt. Imidlertid ville det efter min mening være 
synd om ikke flere fik lejlighed til at medvirke i landsforenin
gens arbejde, hvorfor jeg skal fremsætte endnu et forslag: at 
vi mødes og diskuterer forholdene omkring DR-arbejdet (her
under SWL-spalten) og hvad der evt. kan gøres for at for
vandle den nuværencje passivitet til aktivitet. Mødet/møderne 
kan afholdes både i hovedstadsområdet og/eller i en (måske 
flere?) provinsbyer, alt efter hvilken interesse, der vises for 
forslagene. En forudsætning er altså igen, at jeg modtager 
positive eller negative tilkendegivelser samt evt. forslag til 
dato og sted for mødet/mødernes afholdelse.

Skulle ovennævnte »nødråb« ikke frembringe resultater, vil

jeg deraf tillade mig at drage den konklussion, at der ikke er 
større interesse for DR-arbejdets fortsatte udvikling. Resulta
tet kan muligvis blive nedskæringer i rubrikkens stofmængde, 
idet jeg så i fremtiden vil overveje om min samvittighed stadig 
kan bære at være skyld i en gråhåret redaktør og et stak
åndet postbud. (PS: Jeg finder det selvfølgeligt og rimeligt 
på de evt. møder at diskutere den fremtidige redigering af 
SWL-spalten - det vil sige evt. finde en ny »skriverkarl«). Nu 
hører jeg vel også fra dig??? PSE OM!!!

Lad mig på falderebet minde om de forskellige aktiviteter, 
der er i gang for tiden:

DX-Marathon: Rapportering på grundlag af indkomne QSL- 
kort. Se regler under spalten i dec. 75.

SWL-aktivitetsdiplomer blev udskrevet i sidste nummer. 
Diplomerne opnås for aflytning af amatørradiostationer i et 
bestemt antal lande beliggende i de forskellige verdensdele 
(Afrika, Amerika, Asien, Europa samt Oceanien).

80-meter aktivitetscontest finder sted både på telegrafi og 
telefoni den første søndag i hver måned.

En fotokopi af reglerne for ovennævnte 3 aktiviteter fås 
gratis ved henvendelse til: OZ9XM, Karsten Meyer, Slotsvej 9, 
2920 Charlottenlund, hvortil også indlæg, spørgsmål, menings
tilkendegivelser og lign. sendes.

OZ9XM

Redaktion: OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.

Program 1976 for Århusrævene

Dag: Dato: Jagt: Kort:

tor. 26/2 Rævemøde nr. 1 i 
Frederiksallé 164

tir. 2/3 gåjagt Risskov
tir. 9/3 kørejagt NV
tir. 16/3 gåjagt - Århusjagt 1 Risskov
tir. 23/3 kørejagt NV
tir. 30/3 gåjagt Risskov
tir. 6/4 kørejagt - Århusjagt 1 NV
tir. 13/4 gåjagt Risskov
tir. 20/4 kørejagt NV
tir. 27/4 gåjagt Risskov
tir. 4/5 kørejagt - Århusjagt 2 NV
tir. 11/5 gåjagt - Århusjagt 2 Risskov
tir. 18/5 kørejagt SV
lør. 22/5 Molbojagt se OZ maj nr.
tir. 25/5 gåjagt Marselisborg
tir. 1/6 kørejagt - Århusjagt 3 SV
tor. 3/6 Rævemøde nr. 2 i 

Frederiksalle 164
tir. 8/6 gåjagt Marselisborg
lør./søn. 12-13/6 Store Østjydske Rævejagt se OZ maj nr.
tir. 15/6 kørejagt SV
tir. 22/6 gåjagt - Århusjagt 3 Marselisborg
tir. 29/6 kørejagt SV
tir. 6/7 gåjagt Marselisborg
tir. 13/7 kørejagt - Århusjagt 4 SV
tir. 20/7 gåjagt - Århusjagt 4 Marselisborg
tir. 27/7 kørejagt SØ
tir. 3/8 gåjagt Marselisborg
tir. 10/8 kørejagt - Århusjagt 5 SØ
tir. 17/8 gåjagt - Århusjagt 5 Risskov
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tir. 24/8 kørejagt SØ
tir. 31/8 gåjagt Risskov
lør. 4/9 Molbojagt se OZaug. nr.
tir. 7/9 kørejagt - Århusjagt 6 SØ
tir. 14/9 gåjagt - Århusjagt 6 Risskov
tir. 21/9 kørejagt SØ
tir. 28/9 gåjagt Risskov
tir. 4/10 kørejagt - Århusjagt 7 SØ
tir. 12/10 gåjagt - Århusjagt 7 Marselisborg
tir. 19/10 kørejagt NV
tir. 26/10 gåjagt Marselisborg
tir. 2/11 kørejagt - Århusjagt 8 NV
tir. 9/11 gåjagt - Århusjagt 8 Marselisborg
tir. 16/11 kørejagt SV
tir. 23/11 gåjagt Marselisborg
tor. 25/11 Rævemøde nr. 3 i 

Frederiksallé 164
tir. 30/11 Juleskæg-jagt se X-QTC 

nov. nr.

Kort
Til gåjagterne anvendes et kort over Risskov og Marselisborg 

- syd. Til kørejagter anvendes kort: ÅRHUS 1:50000 1314 IV. 
Dette kort deles i fire kort med en lodret streg gennem 69, og 
en vandret gennem 18. Derved fås fire kort med benævnelser
ne NV - SV - NØ - SØ. NØ anvendes ikke da det dækker År
hus by.

Ræve
På alle gåjagter udlægges 3 ræve, der sender i tiden 20.00 

til 21.30 med 5 min. intervaller.
På alle kørejagter udlægges 2 ræve, der sender i tiden 20.00 

til 21.30 med 10. min. intervaller.
For at deltage i Århusjagtturneringerne skal der betales 

15.00 kr. pr. hold for een jagt, og 25.00 kr. pr. hold for begge 
Århusjagterne.

Tilmelding til Århusjagter og afhentning af startkort kan 
ske til nedenstående fra dd.

Ønsker man ikke at deltage i turneringerne, er man vel
komne til at benytte disse jag'ter til træningsjagter.

I øvrigt køres rævejagterne efter EDR’s reglement for ræve
jagter.

Vel mødt i 1976.
For »ÅRHUSRÆVENE«, OZ3ZU/Viggo Dahm,
Skarøvænget 44, True, 8381 Mundelstrup, tlf. (06) 24 08 60.

OZ5WK

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: 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.

Den 18. december holdt vi som sædvanlig en vellykket 
juleafslutning. Synd for dem, som ikke var med.

I det nye år har vi været på besøg på Amager Forbrænding. 
Det var meget interessant at se, hvordan vi slipper af med al

vort forskellige affald. Deres skorsten er i øvrigt meget vel
egnet til antenneposition. Den er 150 meter høj.

Program:
19.febr.: Klubaften.
26. febr.: Kommer OZ8SL og holder foredrag. Emnet er: 

Amatørsatelitter og deres anvendelse.
Så reserver allerede nu aftenen. Det bliver med sikkerhed 
en af de helt store. OZ8SL er en af vore mest aktive Oscar 
satellit brugere og har modtaget certifikater for sin aktivitet.

4. marts: Klubaften.
11. marts: Endnu en af de store kanoner vil holde foredrag i 

afdelingen. OZ9JB fortællerom RTTY specielt med henblik 
på begynderproblemer.

18. marts: Generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer 
skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. marts.

Rævejagter: Vi afholder i øjeblikket rævejagter på Amager 
ca. hver anden fredag. Da jagterne kun holdes, når der er 
tilslutning til det, bedes interesserede jægere kontakte be
styrelsen, inden de møder op til en jagt.

l/y 73 de OZ9JB, Jørgen

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ8HF, Palle Hansen, Kildebakkegårdsallé 188,
2860 Søborg, tlf. (01) 69 18 48.
Kass.: Finn Holmquist, Birkevænget 50, 2880 Bagsværd, 
tlf. (02) 98 59 03. ★

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Studiekredslokalet, Hvidovre rådhus. Indgang fra 
Claus Petersens allé.
Møde: Tirsdag kl. 20.00-23.00.
Fmd.: OZ1AEO, Henning Gregersen, Damsholtevej 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 Allé 52 a, 2650 Hvidovre, 
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Ganske vist er der længe til april, men da vi må planlægge 
på langt sigt, kan vi allerede nu meddele, at årets general
forsamling vil blive afholdt tirsdag den 27. april 1976. Der vil 
rettidig blive sendt indkaldelser ud til afdelingens medlemmer. 
Men alligevel - gør et notat om det allerede nu!

Kassereren konstaterer med tilfredshed, at kontingenterne 
for det nye år indkommer i pænt tempo. Har du også ind
betalt dit kontingent?

Som tidligere omtalt er gæster altid velkomne på vore 
mødeaftener. Det kan måske være lidt svært at finde frem til 
os, til trods for, at vi har til huse i kommunens fornemste 
bygning - nemlig Rådhuset. Indgangen til vore lokaler .»Studie
kredslokalerne« er fra bagsiden af rådhuset — fra Calus Pe
tersens allé - lige ved parkeringspladsen, og vi sørger altid 
for at have EDR skiltet ude og belyst!

Program for marts måned:
2. marts: OZ1AEO vil fortælle om PA trin for 2-meter.
9. marts: Klubaften.

16. marts: Da vi jo er mange nye amatører i afdelingen, der 
aldrig har været på »rævejagt«, har OZ3SH Svend lovet at 
indvie os i denne specielle form for »jagt«.

23. marts: Klubaften.
Vy 73 de OZ6PK, Poul
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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.
Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21.
OZ2WK, tlf. (02) 97 47 65 modtager stof hertil.

Hyggeaften
Festudvalget laver igen en hyggeaften. Det bliver lørdag 

den 27. marts. Noter datoen. Der kommer nærmere medde
lelse i OZ for marts.

Program:
16.febr.: Klubaften.
23. febr.: Rævejagtsaften. Vi snakker rævejagt, og vi vil se, 

om der er stemning for, at vi går i gang med byggeaftner 
med bygning af rævemodtagere. Så mød op og hor om 
det. Det er bestemt noget for alle, ikke mindst de unge, 
og man behover ikke at være licenseret.

1. marts: Auktion. Sælgere bedes melde sig snarest til sekre- 
■ tæren.
8. marts: Klubaften.

15. marts: Klubaften. 73- p.b.v. OZ1SZ, sekr.

»DE GULDRANDEDE«
Når du læser dette, skulle der gerne være udsendt brev til 

alle medlemmer af afdelingen. Dette er måske lidt tidligt, at 
kontingentindbetalingskortet er udsendt, men det er for at 
spare på papir og porto, idet du vel har lagt mærke til, at der 
er et ekstra girokort med denne gang.

På G.F. i oktober blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle 
nedsætte et udvalg, STØVSUGERBANDE kaldte man det, med 
henblik på at skaffe penge til den videre indretning af vore 
lokaler.

Udvalget bestående af OZ5IH, OZ2WK og OZ4AO, har vir
ket og resultatet foreligger nu i form af »GULDRANDEDE 
OBLIGATIONER«, de er smukt trykt i 4 farver og den femte 
farves skønhed afhænger helt af det beløb, som du mener at 
kunne afse. Formatet er A5 og vil pynte på din station sam
men med diplomer og andet.

Det er udvalgets håb, at vi på denne måde kan skaffe 
midler, så vi kan få vort hus helt i orden, således at vi kan 
afholde de helt store møder og foredrag samt nogle gode 
festaftener. Vi har dermed også mulighed for at leje ud til 
andre foreninger for at strække vor økonomi.

Der er 2 serier, begge nummererede fortløbende. Serie A 
kan erhverves,, på beløb fra kr. 100,00 og opefter afhængig 
af dig. Serie B lyder på kr. 50,00, så der skulle være mulighed 
for, at alle kan være med.

Så, kære ven, udfyld girokortet og afsend det i dag.
OZ4AO har obligationer klar hver mandag for beløb som 

er indgået i løbet af ugen, bliver disse ikke afhentet om 
mandagen, vil de blive afsendt pr. anbefalet brev om tirs
dagen.

Alle kan være med, det er ingen betingelse (men vi ser det 
gerne), at man er medlem af afdelingen eller E.D.R. Indbetal 
dit beløb på afdelingens girokonto nr. 5059755 mrkt. obliga
tion, og obligationen vil blive tilsendt omgående. Prover af 
obligationerne er udstillet i afdelingen.

På udvalgets vegne »Støvsugerbanden«
73 de OZ4AO

Repeaterklubben
Repeaterklubben i København har afholdt generalforsam

ling d. 13/1 1976. Som dirigent valgtes OZ5NN. Formanden 
OZ2JC sagde i sin beretning, at der ikke var sket store ting i

det forløbne år, repeaterens sender er blevet udskiftet med 
en transistorsender. Han sluttede med at takke teknisk udvalg 
for deres arbejde i årets løb. OZ8LK meddelte, at han og 
OZ9ZI ønskede at trække sig tilbage fra hvervet som teknisk 
udvalg og begrundede deres tilbagetræden med manglende 
tid. Teknisk udvalg blev fra flere medlemmer takket for deres 
indsats i de to år, de har virket.

Dernæst udspandt der sig en diskussion om repeaterens 
dækningsområde, idet nogle mente, at der var »huller« i det 
indre af København og visse steder på Amager. Et flertal 
mente dog at dækningsområdet var tilfredsstillende.

Efter fremlæggelse og godkendelse af regnskabet vedtoges 
et kontingent på 20 kr. for det kommende år. Forsamlingen 
opfordrede bestyrelsen til at udfærdige en medlemsliste til 
omdeling.

Derefter afholdtes valg. Bestyrelsen (OZ2JC, OZ4KS og 
OZ5ZQ) genvalgtes, som suppleanter valgtes OZ1BAX og 
OZ2EV. Endelig genvalgtes som revisorer OZ1SZ og OZ2LF.

OZ5ZQ, Ever

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

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 631.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
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: OZSON, Søren Andreasen, 
tlf. (03) 26 68 78.

Rævejagter:
Onsdag d. 18. febr. kl. 19.30-21.00: Kørejagt.
Søndag d. 29. febr. kl. 9.00-11.00: Kørejagt.
Onsdag d. 10. marts kl. 19.30-21.30: Gåjagt.
Søndag d. 21. marts kl. 9.00-11.00: Gåjagt.
Onsdag d. 31. marts kl. 19.30-21.30: Kørejagt.
Søndag d. 11. april kl. 9.00-11.00: Gåjagt.
Onsdag d. 21. april kl. 19.30-21.30: Kørejagt.

Der udlægges 2 ubemandede ræve, der sender hvert 10. 
min.
Mødested: Anden P-plads på højre side af Kongevejen efter 

Overdrevsvejen.
Jagtområde:

Gåjagter: St. Dyrehave.
Kørejagter: Kort A 2828 eller 1514 II, Hillerød (2 cm). 

Startafgift: kr. 2,00 pr. hold.
Yderligere oplysninger ved OZ9SF, Anders Frandsen, tlf. 

(03) 33 37 01.
Vy 73 de OZ1LQ
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HOLBÆK
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ5FP, Flemming Pedersen, Stormøllevej 2,
4300 Holbæk.
Sekr.: OZ3YY, Lars Jensen, Munkholmvej 202,
4300 Holbæk.
Kass.: OZ3SE, Svend Erik Eriksen, Agervænget 114,
4420 Regstrup.

Bestyrelsen har vedtaget at afholde klubmøde den 1. man
dag i hver måned.

Program:
Mandag d. 1. marts kl. 19.30: Klubaften evt. med film.
Mandag d. 5. april: Klubaften.

Vy 73 de OZ3YY

KALUNDBORG
Lokale: Kordildgade 4, kælderen v/Hobbyhuset.
Møde: 1. og 3. torsdag i måneden kl. 19.30.
Fmd.: OZ7NI, Nils Overgård, Lerchenborgvej 85,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 37 73.
Kass.: OZ1WI, Åge Hougård, Set. Olaigade 9,
4400 Kalundborg.
Best.medl.: OZ3XT, Erik Kjeldsen, Kysttoften 3,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 06 76.
Best.medl.: OZ1BCY, Kaj"Erik Augustesen, Toftevej 4,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 34 45.

På generalforsamlingen den 8. jan. blev ovenstående be
styrelse valgt. Man vedtog bl.a., at Gitterdykmeteret skulle 
bygges færdigt.

Det er muligt, at klubaftenerne bliver flyttet til om onsdagen, 
så vær opmærksom på at nedenstående datoer muligvis ikke 
passer:

Program:
Torsdag d. 19. febr.: OZ4NT fortæller om SSB.
Torsdag d. 3. marts: Film, P-N overgange, ensretning, date 

and how to master them.
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. 23/2 kl. 19.30.
Foredragsserien om digitalteknik fortsætter lidt endnu, even

tuelle spørgsmål fra de foregående gange er velkomne. Denne 
gang ser vi lidt på, hvordan en delerkæde er opbygget og 
hvad den kan anvendes til, f.eks. i frekvensstandarder, fre
kvenstællere o.m.a.

Angående rævejagt, så er her et opråb til de interesserede 
om at komme ud af hulén og få undersøgt, om rævemodta
geren virker, for den er vel bygget færdig? I marts måned 
påregnes det nemlig at få et møde i stand med Næstved- 
afdelingen ang. rævejagt. Mere herom senere.

Vi vil prøve, om vi kan få tilslutning nok til at der kan 
arrangeres et eller flere firmabesøg i forårets løb, af mulige

emner kan nævnes: Risø, SEAS, Chr. Rovsing, Teknisk mu
seum i Helsingør. Yderligere forslag modtages gerne, så sig 
frem.

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.
Afgang til klublokalerne kan fås ved henvendelse til besty
relsen.
Afdelingen udsender sit eget blad: QRZ. *

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.

Efter så vellykkede arrangementer som besøg på TV-station, 
julefest og besøg på SEAS har bestyrelsen nu op til general
forsamling slået sin duelighed fast. MEN vi har vist haft YL 
og XYL’erne lidt for tit med, så nu trænger vi til at slappe af 
og hygge os.

Program:
17. febr.: OT. Vil du forstå det hele på en ny måde, eller vil 

du i det hele taget forstå noget. Deltag aktivt i OT.
24. febr.: For fugleinteresserede bliver det den store aften. 

SÅDAN BYGGER AMATØRER FUGLEREDER. Alle tager 
deres stationer med. Klubbens loddekolber vil være låst 
nede og bogen »Fuglereder i farver« vil være til rådighed. 
Brugen af ordet »Stærkstrømsreglementet« vil medføre 
øjeblikkelig udvisning.

2. marts: OT. Vi udvider stadig vor horisont.
9. marts: Vi hæver vores blik over horisonten. OZ2UD fortæller 

mere om astronomi.
16. marts: OT. Vi kommer ned på jorden igen.
23. marts: MT-kursus. OZ8DV giver en oversigt over dette 

meget spændende emne.
30. marts: OT.

6. april: Hygge-bygge.
13. april: Generalforsamling.

73 de OZ8DV, Jørgen

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: 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.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.

Program:
19. febr.: Klubaften og morsekursus.

26. febr.: Morsekursus. Gennemgang og instruktion i brug af
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Boonton målesender til indtrimning af 2 m modtagere 
V/OZ3PO.

4. marts: Mekanisk arbejde. Morsekursus.
11. marts: Morsekursus. Praktisk fejlfinding og service på 

amatørgrej, man bedes tilmelde sig til bestyrelsen d. 4. 
marts.

18. marts: Klubaften og morsekursus.
25. marts: Månedens foredrag. OZ1CDW fortæller om sin tid 

som luftbåren telegrafist og om det udstyr, som bruges der.
l/y 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, 4100 Sorø.

Som tidligere omtalt i OZ holdt afdelingen den 11. januar 
1976 indvielse af vore nye lokaler på Banevej 30, Sorø, idet 
vi nu er færdige med indretningen.

Vi holdt »åbent« hus fra kl. 9 til kl. 12 og der var mange 
gratulanter fra flere af de sjællandske lokalafdelinger. Vi 
havde ligeledes besøg af formanden fra kulturelt udvalg og 
fritidskommissionen i Sorø kommune — det er jo derfra, at de 
økonomiske midler er kommet 

Om aftenen holdt vi fælles spisning og efter at maden 
havde lagt sig til rette, skyllet tilbørligt ned med P 35 og 
P 2000, drak vi kaffe med tilbehør og derefter var der mulig
hed for at svinge YL/XYL, indtil vi kl. ca. 01.00 sluttede, efter 
at alle var enige om, at det havde været en værdig indvielse.

Den 15.1.1976 havde vi besøg af OZ4LP, der på en levende 
måde fortalte om bygningen af UHF radiokæde på Grønland, 
samt viste en film om samme.

Vi fortsætter stadig hver torsdag kl. 20.00 med undervisning 
i teknik og morse.

73 de OZ2WN

Redaktionen bemærker: 
Hvide felter pynter ikke 
i et blad — Hvad med et 
HB-medlem i kreds 3?

NYBORG
Call: OZ2NYB.

Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 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, 5000 Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3IC, Ivar Christensen, Buen 21, Bullerup,
5320 Agedrup, tlf. (09) 10 93 61.

Program:
Hver 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.30: Teknisk konsulta

tion ved OZ7HJ.
16, febr.: OZ1WL giver orientering om diplomer og diplomjagt.
23.febr.: Klubaften.

1. marts: En »»RÆVE-SPILLE« og anvendelsen af en sådan 
en, OZ8JD.

8. marts: Klubaften.
15. marts: OZ8SL kommer herover og fortæller os om amatør

satellitter-om hvorledes du kommer i kontakt med OSCAR.
22. marts: Klubaften.
29. marts: Medlemsmøde.

5. april: Klubaften.
12. april: Generalforsamling — husk at møde op.
19.april: 2. påskedag - derfor lukket.
26. april: Klubaften.

3. maj: Evt. udflugt til Svendborg Navigationsskole.
10. maj: Klubaften.
17. maj: Besøg på Odense universitet, biologisk inst.
24. maj: Klubaften, den sidste før sommerferien.

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. mandag 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.

Rævemøde for alle fynske rævejægere.
Den 25. februar kl. 19.30 hos OZ2YC, Ingrids Alle 3, Fruens 

Bøge, Odense.
Godt og vel kommet ind i det nye år, begynder vi at tænke 

på rævejagterne. På mødet skal vi bl.a. drøfte, hvorledes vi 
bedst kan gøre rævesenderen ekstra godt i stand.

Mød frem med jeres viden og gode råd.
Fra Nyborg er der kørelejlighed, hvis I henvender jer i 

klubben.
Vy 73 de Inge

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gi. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund. 
Møde: Mandag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
Sekr.: OZ3RG, Robert Givskov, Fiskerihavnsvej 4, 
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 20 74.
Kass.: OZ1BTI, Søren Nørgård, Drosselvej 14, Assens, 
9550 Mariager.
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HJØRRING ÅLBORG
Call: 0Z3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ9IX, Manfred Larsen, Landlyst 4, 9800 Hjørring, 
tlf. (08) 92 79 43.
Sekr.: OZ8NR, Poul Jensen, Mursejlervej 4, 9800 Hjørring, 
tlf. (08) 92 63 45.
Kass.: OZ9TY, Tage Skjoldager, Hanstedgade 13,
9550 Hirtshals.
Afd. girokonto: 23 99 27.

Efter veloverstået juleferie startede vi igen klubaktiviteten 
den 13. januar. Efterårets tekniske prøver havde resulteret i 
mange nye sendetilladelser i Hjørring afdelingens område, 
og mange nye ansigter dukkede op denne aften. Der var 
straks interesse for at få startet et CW-kursus, forhåbentligt 
er det nu godt igang.

I øvrigt er programmet for den kommende tid:
17.febr.: Klubaften.
24.febr.: Foredrag. Emne: Se opslagstavle.

2. marts: Klubaften.
9. marts: Klubaften.

16. marts: Klubaften.
P.b.v. vy 73 OZ8NR, Poul

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10.
Møde: Tirsdag.
Fmd.: OZ1CCC, Preben Andersen, Idum Kirkevej 3, 
tlf. (07) 48 51 95.
Sekr.: OZ4PY, Roger Pennerup, Mejdalvej 65, 
tlf. (07) 42 46 73.
Kass.: OZ6WD, Johnny Jørgensen, Klematisvej 6, Mejdal, 
tlf. (07) 42 13 14.

Som I nok har set og læst i sidste OZ, er holstebro afd. 
atter vækket til live igen efter 2 års slumren.

Tirsdag: Byggeaften, her var der mødt 10 op, som gerne 
ville i gang med forskellige projekter og der får OZ1YZ nok at 
se til, da OZ6WD ikke kan afse tid til at hjælpe ham, og fra 
1. marts vil vi starte på CW, herom senere.

Torsdag: har vi teknisk kursus, her er der 16 nye elever, 
som forsøger sig på D licens.

Det var det første lille hul, vi har taget på en ny sæson, og 
hullet skulle gerne være - eller blive større endnu og bringe 
en masse spændende aktiviteter, men hvilken synes du, det 
kan du være med til at bestemme. Kik ind til os en aften, alle 
gode ideer og forslag er velkomne.

Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsminde skole, Vestervig.
Mode: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ6ZW, Poul Møller Hansen, Fårtoftevej 93,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 37 81.
Kass.: OZ9PK, Soren Nielsen, Brydbjerg,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.

Vi har i fællesskab startet et 2 meter converter projekt, der 
senere vil blive fulgt op af en 2 meter antenne.

Kom og vær med hvis du har lyst. vy 73 de OZ6ZW, Poul

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. *

Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeldtvej 17, 9200 Skalborg, 
tlf. (08) 18 37 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: 5 44 47 99.

Program:
Foruden de sædvanlige byggeaftner er der flg. arrangemen

ter.
Onsdag 18. febr. kl. 20.00: Foredrag om digitalteknik ved 

OZ5XD.
Lørdag 21. febr. kl. 14.00: Rævejagt. Kort 1316 IV Hals.
Lørdag 6. marts kl. 14.00: Rævejagt. Kort 1216 I Nibe.
Onsdag 17. marts kl. 20.00: Foredrag ved OZ1BBK om ope

ratorforstærkere og fieldeffekt transistorer.
Lørdag 20. marts kl. 14.00: Rævejagt. Kort 1316 IV Hals.

Startkort til hele sæsonens rævejagter købes hos OZ3PS. 
Tilmeldinger foregår til OZ3PS, OZ5XD eller OZ3MV pr. 2 m 
eller telefon (se ovenfor).

Til slut beder kassereren jer om at tage vel imod de ny
ankomne kontingentindbetalingskort og minder om at indbe
talingsfristen er 30 dage.

Vy 73 de OZ3MV, Dion

Hoved bestyrelsesmed I.:
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, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
18.febr.: Klubmøde.
25. febr.: Klubmode.

3. marts: Auktion.
10. marts: Klubmøde. vy 73 de OZ5QH, Ole

FREDERICIA
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger (9-11 osv.).
Fmd.: OZ1AGO, Carl J. Hansen, Børkopvej 23,
7000 Fredericia.
Sekr.: Ejvind Sørensen, Fælleved 6 B, 7000 Fredericia. 
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen, H. C. Andersensvej 
24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.

Program:
Torsdag d. 26. febr.
Torsdag d. 11. marts.
Torsdag d. 25. marts.
Klubaften kl. 19.30. Vy 73 de OZ-DR 1766
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GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Skolegade, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Gmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give.
Sekr.: OZ1BCC, Annette Hansen, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. (05) 32 26 80.
Kass.: OZ5GH, Gunnar Hansen, Hospitalsgade 33,
7323 Give.

Give afdelingen afholder sin årlige forårsfest lørdag den 
6.3.76 kl. 19.00. Festen afholdes som sidste år i Tingparkens 
festsal i Grindsted. Amatører fra naboafdelingerne indbydes 
til at deltage i det festlige lag.

Menuen byder på et stykke med sild, en varm ret og dessert, 
dertil drikkevarer efter behag og pengepung. Den obligatori
ske kaffe kommer heller ikke til at mangle. Så er vi vist 
tjenlige til en svingom til Martin’s diskotek, som vi vil forsøge 
at få til at spille en enkelt plade med Johnny Reimer.

Prisen for dette storslåede arrangement andrager 35 kr. pro 
persona excl. drikkevarer.

Betalingen for tilmeldingen skal erlægges forud og senest 
mandag den 1.3.76 til OZ6WX Bente, tlf. (05) 32 10 09 og 
OZ1BCC Anette, tlf. (05) 32 26 80.

Vy 73 de OZ1BCC, Anette

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de lige uger.
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 25 00.
Sekr.: OZ9OI, Ove Bjerregård, Sogade 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, Ahornvej 13, 7441 Bording, 
tlf. (06) 86 18 17.
Sekr.: OZ1AFC, Gunnar Simonsen, H. C. Ørstedsvej 88, 
7400 Herning, tlf. (07) 22 18 35.
Kass.: OZ8GW, Leif 0. Christensen, Klokkekildevej, 
Gjellerup, 7400 Herning, tlf, (07) 11 62 07.
Afd. postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.
Afd. girokonto: 6 05 41 96.

Program:
Onsdag den 25. febr. Antenne-aften 

OZ4RJ, Svend Aage fra Brande fortæller, han er ekspert på 
området, og er du nybegynder og har startproblemer så kom 
og spørg OZ4RJ.

Onsdag den 3. marts. S.S.T.V.-aften
Her er vi ovre i det specielle, idet OZ2LW, L. Lundskov fra 

Hinnerup ved Århus vil fortælle om Slow-Scan - altså, er du 
i gang med et projekt, eller kunne du tænke dig at vide lidt 
om virkemåden - så er det denne aften, det foregår.

Onsdag den 10. marts. Byggeaften 
Vi laver gitterdykmeter. 
øvrige aftener er almindelige klubaftener.

Vy 73 de OZ1AFC, Gunnar

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FQ, Frank Pedersen, Lillevej 17, Sejet,
8700 Horsens, tlf. (05) 68 23 75.
Sekr.: OZ1BME, Finn L. Christensen, Kattrupvej 2, Tebstrup, 
8660 Skanderborg, tlf. (06) 58 82 18.
Kass.: Verner Winum, Oensevej 26, Hatting, 8700 Horsens, 
tlf. (05) 65 33 57.

Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 19.30: Rævejagt - Mødested: Klubhuset.
Mandag kl. 20.00: Byggeaften.
Onsdag kl. 20.00: Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Månedens arrangement:
Torsdag den 19. febr. 1976 kl. 20.00 i klubhuset.
OZ3ZU fra Århus vil komme og fortælle os om rævejagt. 

Samtidig vil han demonstrere Århus afdelingens fuldtransi- 
storiseret rævesender.

Vy 73, bestyrelsen V/OZ1BME
KOLDING

Call: OZ8EDR.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Hegnet 4, Tved, 6000 Kolding, 
tlf. (05) 53 12 78.
Sekr.: OZ7UH, Jørgen Hansen, Skovparken 85 st. tv.,
6000 Kolding, tlf. (05) 52 91 84.
Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22, 6000 Kolding. 

Næste møde holdes torsdag den 26. febr. kl. 20 på semina
riet. Aftenens emne er konstruktion af VFO’er til modtagere 
og sendere, også til kanalstationer med rør. Nogle afprøvede 
opstillinger vil blive gennemgået og diskuteret. Hvis du har 
bygget en VFO, så tag den med og præsenter den for os. 
Tag også diagram og evt. printtegning med. Der er duplike
ringsmuligheder på stedet.

Vy 73 de OZ1ZN, Leif
RANDERS

Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AGJ, Leo J. Vendler, Schousgade 17,
8900 Randers.
Sekr.: OZ70Y, 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.: OZ60C, Ruben Kjær Meier, Stadionvej 17,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trøjelsvej 46, 6760 Ribe, 
tlf. 42 19 58.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g. 6760 Ribe, 
tlf. (05) 42 13 41. *

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Gødvad gi. skole, 1. th.
Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, G1. Kærsgård,
8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH, Erik Dahl, Jeppe Åkjærsvej 12,
8600 Silkeborg.
Kass.: OZ4XT, Kristian Thomsen, Skovhus, 8620 Kjellerup, 
tlf. (06) 88 80 81.
Afd. girokonto: 9 21 18 88. ★
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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. *

VIBORG
Lokale: Vestervangsvej 1a, Viborg.
Fmd.: OZ8DE, Per Jørn Jensen, Teglmarken 68,
8800 Viborg, tlf. (06) 61 01 69.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, 8800 Viborg, 
tlf. (06) 62 98 03.
Kass.: OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvej 3, Hald Ege,
8800 Viborg. ★

ØLGOD
Call: OZ5JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl Hansen, Østergade 33,
6823 Ansager.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ølgod.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Kikkenborg, Hesselho,
6870 Ølgod.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod. ★

ÅRHUS
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
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:
Mandag d. 16. febr. kl. 19.00: Kursus.
Onsdag d. 18. febr. kl. 19.00: Kursus.
Torsdag d. 19. febr. kl. 20.00: Klubaften.
Mandag d. 23. febr. kl. 19.00: Kursus.
Onsdag d. 25. febr. kl. 19.00: Kursus.
Torsdag d. 26. febr. kl. 20.00: Rævemøde. Information om den 

kommende rævesæsons afvikling.
Søndag d. 29. febr.: Fastelavnsfest for de mindste medlem

mer af foreningen. Se den udførlige omtale i X-QTC. 
Mandag d. 1. marts kl. 19.00: Kursus.
Onsdag d. 3. marts kl. 19.00: Kursus.
Torsdag d. 4. marts kl. 20.00: Klubaften.
Mandag d. 8. marts kl. 19.00: Kursus.
Tirsdag d. 9. marts kl. 20.00: Rævejagt.
Onsdag d. 10. marts kl. 19.00: Kursus.
Torsdag d. 11. marts kl. 20.00: Klubaften.
Mandag d. 15. marts kl. 19.00: Kursus.
Tirsdag d. 16. marts kl. 20.00: Rævejagt.
Onsdag d. 17. marts kl. 19.00: Kursus.
Torsdag d. 18. marts kl. 20.00: Klubaften.

Vel mødt, OZ7VP, Hans P.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, 
6383 Rinkenæs. Tlf. (04) 65 00 23.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: Tirsdag.
Fmd.: OZ3ZI, Johannes H. Juhler, Lembkesvej 37,
6100 Haderslev, tlf. (04) 52 48 44.
Sekr.: OZ1AKA, Svend Hansen, Sønderbro 182,
6100 Haderslev.
Kass.: OZ1AJW, Carl H. Hansen, Galsted Mark,
6541 Bevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

Program:
17.febr. kl. 20.00: Foredrag. OZ7IY vil fortælle om mobil 

rævejagt på 2 m.
24. febr. kl. 20.00: Mødeaften. OZ5BW kommer og demonstre

rer nyt grej.
2. marts kl. 20.00: Mødeaften evt. byggeaften.
9. marts kl. 19.15: Mobiltest.

16. marts kl. 20.00: Mødeaften. Slap-af-aften m. film, nærmere 
program se opslagstavlen.

30. marts kl. 20.00: Mødeaften evt. byggeaften.
Vy 73 de OZ1AKA, Svend

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, 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.

Program:
Torsdag d. 26. febr. kl. 19.30: Filmaften. Denne aften bør 

du tage din YL eller XYL med i klublokalet.
Torsdag den 25. marts: Medlemsmøde.
Torsdag den 22. april: Generalforsamling. Husk at kontin

gent skal være bragt i orden inden denne dag.
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 Møller Nielsen, Aprilvej 17,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 75 00.

Tirsdag d. 17/2 76 giver Benny, OZ6BS den første lektion i 
svingningskredse. Formålet er at få afklaret en del »mystik« 
omkring emnet.

Foredragene er opdelt i små afsnit, der bliver illustreret med 
eksempler og forsøg. Endvidere bliver der mulighed for den 
enkelte deltager til selv at kontrollere sin viden. (Husk evt. 
regnemaskine)!

1. lektion den 17/2 76
Svingningskredse (tabsfri) - Kondensator - Spole - Reak- 

tans - LC-produkt.

2. lektion den 2/3 76
Svingningskredse (med tab) - Q-godhed - Resonansimpe-
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dans - Filtervirkning - Båndspredning - Impedanstransforme
ring.

På trods af de mange fine ord i oversigten vil der i lek
tionerne blive lagt vægt på den praktiske side af sagen, så 
der bliver noget at ta' med hjem!

Vi ses på Sønderborg Teknikum kl. 19.30.
Vy 73 de OZ8DS

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.

Onsdag den 25. febr. har vi fået lov til at komme over og 
se Sønderborg Teknikum, Voldgade (ved det tekniske biblio
tek). Så der mødes vi kl. 18.30.

Jeg vil næsten garantere for, at når denne aften er forbi, så 
er I cand. ik’, eller hvad det nu hedder. Samtidig må jeg 
meddele jer, at under lange forhandlinger er vi blevet enige 
om, at der ingen klubmøde er torsdag d. 26.2.76 - altså på 
gensyn i Sønderborg.

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, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ4IH. Finn Bødtger, Brovangen 35,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 41 34.
Kass.: OZ4PM, Poul Mørch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarie, tlf. (03) 97 01 18.

Så skulle vores nye 2 m station være ankommet, og OZ4EDR 
kan nu også høres på SSB. Vi vil bestræbe os på at være med 
i aktivitetstesten, så prøv at dreje antennerne over mod Born
holm.

Program:
17.febr.: Bankospil. Tag hele familien med.
24. febr.: OZ4KA og OZ4XR viser billeder og fortæller om 

deres Grønlandstur. Tag XYL med.
2. marts: Aktivitetstest 2 m.
9. marts: Kegleaften.

vy 73 de OZ4IH, Finn

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 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, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77. ★

GRØNLAND___________
JULIANEHAB

Call: OX3JUL.
Mødested/tid: Pigespejderhytten, første onsdag i måneden 
kl. 19.30.
Fmd.: OX3CS, Carsten Schou, Box 84, 3920 Julianehåb. 
Sekr.: OX3RA, Herluf Rasmussen, Box 105, 3920 Julianehåb. 
Kass.: OX3PN, Palle Nielsen, Box 10, 3920 Julianehåb. 
Foreningsblad: OX-nyt, Box A5, OX3AB, Arne Pedersen, 
3920 Julianehåb.

Den 7.1.76 afholdtes generalforsamling, og ny bestyrelse 
blev valgt som ovenstående. Der blev ændret i vedtægterne, 
og afventer hovedbestyrelsens godkendelse. Ønskes mere ud
førlig, - så læs OX-nyt.

Vy 73 de OX3RA

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med spiral, pr. stk................................  7,15 kr.
10 stk............................................................................................. 61,75 kr.
Contest Log, format A4 med heftning, pr. stk.......................... 4,75 kr.
10 stk............................................................................................. 38,00 kr.
The Radio Amateur's World Map 

(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i 
Azimutalprojektion
Pr- stk......................................................................................    23,00 kr.

10 stk........................................................................................... 200,00 kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra

Midteuropa, format 61 x61 cm ................................................  14,00 kr.
10 stk  119,00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rød bund, 

sort emblem og m. hvid inskription. Format
15x30 cm pr. stk........................................................................   4,75 kr.

10 stk  38,00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, - 

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk....................................................................... 4,75 kr.

10 stk............................................................................................  38,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave............................................  26,15 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6 udgave.............................................  43,70 kr.

(Rabat til afd. ved samlet køb af 10 eller 25 stk.)

Emblemer.......................................................................................  9,50 kr.
QSO-instruktionshefte .................................................................    3,35 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) .....................................................  4,30 kr.
Diplombogen:
Nr. 2 .............................................................................................  10,45 kr.
Nr. 3 ...............................................................................................  9,50 kr.
EDR’s bogholder står til rådighed for yderligere oplysninger. 
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 5 42 21 16. 
EDR Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit. 
Alle ovennævnte priser er incl. moms!

Ovenstående priser er reducerede med 5%.

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 30 øre pr. ord. - Mindst 5 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: AP 566 hovedstation, komplet med Lysnet og Vejr
høj repeater, 145,8 og 145,9 simplex. AP 566 mobilstation 
med 145,8 simplex. X-tal 145,650, 145,700, 145,850 MHz sim
plex samt Herning repeater. Alt OK køreklar, samlet kr. 950,-.

OZ1AAI, Ankær Thomsen, Ravnholtvej 1, Rårup, 7130 Juels
minde.

Sælges: 2 år gammel Philips Dual-beam oscillospope, PM 
3230, som nyt.

Leif Mortensen, tlf. (05) 53 42 23.
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