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NR. 4 48. ÅRGANG APRIL 1976

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

Antennen
At være eksperimenterende radioamatør er en fascineren

de hobby som bringer os i berøring med mange forskellige 
videnskaber, fra blikkenslagerarbejde til ægte researcharbej
de, men næsten alle vore eksperimenter har det sigte at 
sende og modtage signaler, hvad enten det er damprørs
modulation eller avanceret pulskodemodulation via satellit
ter og fjerne himmellegemer.

Mange amatører løber panden imod en mur af uforståen- 
hed, når det drejer sig om opsætning af antenner og da en 
sådan luftkølet drummyload er en betingelse for næsten al 
udøvelse af vor hobby, ser man da også megen opfindsom
hed når det gælder at omgå naturlovene for antenner, hvis 
en legal opsætning af antenne ikke er mulig. De mest for
underlige antenner har set dagens lys på altaner, planke
værker, op og ned af nedløbsrør og tagrender osv.

Vi lever i en stresset og forjaget tid og enhver, der forsker
i menneskets velfærd, anerkender betydningen af en af- 
stressende hobby.

Det må være en menneskeret, at kunne dyrke sin hobby, 
indenfor meget vide grænser, hvad enten man er kanin
avler eller radioamatør.

Det kan ikke være rimeligt, at det offentlige kritikløst kan 
opsætte højspændingsmaster, føre motorveje igennem bolig
områder, ekspropriere til militære formål osv. med den ene 
hånd og samtidigt med den anden hånd, nægte en radio
amatør tilladelse til at opsætte en antenne eller mast, blot 
fordi en enkelt nabo har sagt nej, for ikke at tale om pro
blemerne i mange boligselskaber.

Radioamatører og andre, der nødvendigvis skal bruge en 
antenne for at udøve deres hobby, må kræve, at der indføres 
en vidtrækkende dispensationsbestemmelse i de love der 
indtil nu anvendes for opsætning af antenner, ligesom der 
må indføres ensartede regler for hele landet således, at ikke 
den enkelte kommunalbestyrelses afgørelse er endelig.

OZ6PN

Note: Se læserbrev på side 160 med en elegant kommunal løsning.
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Støjtal
Af OZ7YO, Ole B. Skipper, Sæbyvej 16, 8900 Randers

Da der blandt radioamatører, der arbejder på
2 m og 70 cm, og endnu lavere i bølgelængde, 
er en til stadighed løbende diskussion om tran
sistorer og HF-trins støjtal, vil det nok være en 
fordel, hvis man får hold på de forskellige be
greber fra den rigtige ende. Grunden til dette er, 
at følgende udtalelse er hørt til bevistløshed; at 
støjtallet for en transistor benyttet som HF i en
2-meter modtager eller converter skal være 2 dB 
eller derunder, fordi baggrundsstøjen på 2 meter 
fra solen, atmosfæren og galakserne er 2 dB.

Når en sådan udtalelse er faldet, spørger man, 
hvad baggrundsstøjens 2 dB niveau er 2 dB 
over, og så siger folk, at det ved de ikke, hvad 
der vel heller ikke er noget at sige til, fordi det 
er noget sludder at stille et signalniveau op i 
forhold til intet signal.

Men det, der menes med ovennævnte udtalel
se, er vel nok det, at baggrundsstøjen på 2 meter 
har et niveau, der gør at det er muligt for det 
menneskelige øre at registrere denne støj, hvis 
modtagerens støjtal er 2 dB eller derunder. Re
gistreringen af denne støj foretages normalt ved 
at til- og frakoble antennen.

Generelt er støjtallet, NF, den faktor, hvormed 
et forstærkertrin indfører støj ud over den støj, 
som i forvejen er overlejret signalet, inden det 
bliver tilført forstærkertrinnet. Støjtallet NF er 
defineret som følgende:

stærkertrin osv. Heraf ses, at hvis effektforstærk
ningen i det første trin er rimelig stor, vil dette 
trin dominere støjtalsmæssigt, og støjtallet i de 
følgende trin vil få mindre og mindre betydning. 
Indgangstrinnet dominerer derfor støjmæssigt i 
en rigtigt dimensioneret modtager.

Hvis man på en frekvens har en modtager, 
der kan høre baggrundsstøjen meget kraftigt, er 
det ikke spildt med det gode støjtal, fordi det her 
er muligt at lave en indskudsdæmpning i ind
gangskredsen (før første transistor), og hermed 
også bedre selektivitet i modtageren, og heraf 
bedre krydsmodulationsegenskaber.

Ved normale arbejdsbetingelser har en given 
transistor omtrent samme støjtal, hvad enten der 
som koblingsform benyttes fælleskollektor, 
fælles emitter eller fælles basis. Sammen med 
støjtallet opgives hyppigt den impedans, hvor
med transistoren skal belastes, for at få det bed
ste støjtal. Det viser sig for fællesemitterkobling, 
at denne impedans faktisk er den samme, som 
når man dimensionerer med henblik på maksi
mal forstærkning. I fælles basiskobling viser det 
sig derimod, at bedste støjtal opnås ved en bety
delig mistilpasning af indgangen. En teoretisk 
støjfri transistor vil i fælles basiskobling give et 
støjtal på 3 dB, hvis man laver en korrekt impe
danstilpasning af indgangen. Ved mistilpasning 
vil støjtallet kunne reduceres til 0 dB, hvis ind
gangen belastes med en uendelig stor impedans, 
og udgangen med en uendelig lille impedans. 
Med en praktisk transistor, som selv indfører 
støj, vil en forbedring af støjtallet ved mistilpas
ning, aldrig overstige 3 dB. Med rod i oven
nævnte, har det forhåbentligt klaret lidt op, 
med hensyn til forskellige begreber og forhold.

Rævesenderautomatik

Printtegning og komponentplaceringsplan til 

OZ1YX’s artikel i sidste nummer af OZ bringes i 

et af de følgende numre, idet de originale teg

ninger er bortkommet.
7AQhvor NF betegner støjtallet for det første for

stærkertrin, og Fpi effektforstærkningen i sam
me, og Nf2 og FP2 det samme for andet for-
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hvor Ps er signal-»effekt« og Pn er støj-»effekt«. 
Dette NF er rent tal, men hvis man vil regne i dB

udgang = 1 = NF, har man et trin som ikke ind
sætter støj. Hvis NF = 1 ønskes i dB, er det 
NF(dB) = 0dB.

Hvis flere forstærkningstrin kobles efter hinan
den, bliver støjtallet NF for hele forstærkerræk
ken:



Krystalkalibrator
Af OZ4ZZ, Finn Ritz, Lindevej 26, 7470 Karup

Jeg har lige bygget en krystalkalibrator, som 
rummer så mange muligheder, at jeg mener an
dre vil kunne få glæde af den.

Hjertet i konstruktionen er en LSI-kreds af 
fabrikat Mostek, type MK5009P. Den forhandles 
af SEMICAP, Gammel Kongevej 148, 1850 Kbh. 
V, tlf. (01) 22 15 10. Den koster 113,60 kr. incl. 
den nye »mims«. Ved forudbetaling sender fir
maet portofrit. Datablad kan rekvireres.

MK5009P er en 16-pin DIL, som til trods for 
den beskedne størrelse indeholder en FET efter
fulgt af en Schmitt-trigger (mellem benene 8-9). 
8 stk. 10-delere, en 6-deler, en 60-deler, en 
buffer (til ben 1) og en »Command Decoder«. 
De 16 ben har følgende funktioner:

1: Time Out - 2: stel - 3: Ext. Input. - 4: Reset
0. - 5: Ext/Int. - 6: Reset Max. - 7: Clamp. - 8: 
Feedback 1.-9: Feedback 2.-10: Osc. Out. - 
11: 23. - 12: 22. - 13: 21. - 14: 2°. - 15: +5 V. - 
16: -12 V.

Der kan bruges krystallerfra 100 kHz til 2 MHz. 
Kredsen kan også køre som RC-oscillator fra DC 
til 200 kHz. Ext. Freq. input på ben 3 går op til 2 
MHz. Strømforbruget ligger fra 6 til 12 mA af
hængigt af Command Decoders funktion. Ben 
10, Osc. Out., er selve oscillatorens output, der 
er ført ud her og ikke må belastes hårdt. Hvis det 
skal bruges, bør der anvendes en FET eller 
MOS-FET som buffer. Hvis ben 7 lægges til stel, 
er der nul output på ben 1. For mere detaljerede 
oplysninger vil jeg henvise til databladet.

Den kalibrator, jeg har lavet, er vist i diagram
merne 1 og 3. Ud over de to IC’s er der jo ikke

mange komponenter. Som det fremgår af fotoet 
af printet, fylder det hele ganske lidt. MK5009P’en 
er monteret i sokkel. Den lille fyr skal behandles 
pænt. Ikke noget med forkerte spændinger, for
kert polaritet, gnistrende loddejern og den slags. 
Læg mærke til benene 4 og 6, som bliver lagt til 
-12 V, når de tilhørende omskiftere er i stilling I. 
De andre logiske inputs bliver lagt til + 5 V i stil
ling I.

Jeg har ikke brugt krystalovn eller andre fre- 
kvensstabiliserende faciliteter. Alligevel ligger 
oscillatoren inden for plus minus en ca. 1.5 Hz 
ved stuetemperatur. Det kan være svært at ram
me én MHz inden for mindre end én Hz med 
trimmeren på 4-40 pF, derfor diagram nr. 2. Det 
viser, hvordan man med få komponenter kan 
opnå en meget bedre finjustering af frekvensen. 
Er varitionen stadig for stor, udskiftes de 22 pF 
bare med en mindre værdi, hvorved varicap'en 
får mindre betydning. Man kan også dele trim
meren op i en stor fast værdi og en lille varia
bel, men så skal man jo stadig ind i kassen for 
at justere. Hvor meget, det kan betale sig at gøre 
ud af finjusteringen, afhænger nok mest af, hvad 
spillen skal bruges til.

På fotoet af printet kan du se en tom plads. 
Der har jeg monteret min 7400 på ryggen, for
bundet som vist på diagram 3. Hele herligheden 
er monteret i et Teko-kabinet type P2, incl. kom
plet strømforsyning til 220 V. Der er heller ikke 
mange cm3 til overs. 500 ohms potmetret og 
soklen mærket RX er monterede på bagsiden. 
På den del af forpladen, der ikke er brugt, skal
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Foto svarende til diagram nr. 1 uden de 6 omskiftere. Print
baner er indtegnede.
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jeg have monteret en nedfotograferet udgave af 
tabel 1. Min hukommelse er ikke, hvad den har 
været, og heldigvis har jeg en lup.

Med hensyn til at lægge oscillatoren ind på 
1.000 000 MHz er der flere muligheder! England 
på 200 kHz på langebølge er fin. Hertil bruges 
en modtager med »S«-meter! Med kalibratoren 
kodet 00 000I kan man med et kort stykke led
ning i en af soklerne finde frem til at forsyne 
modtageren med to lige store signaler eller der
omkring. »S«-meteret skulle nu helst gå lang
somt op og ned med faseskiftet af de to signaler. 
Kan beat'et høres i højttaleren, er den langt ved 
siden af. Oscillatoren justeres så indtil nålen på 
»S«-meteret ikke bevæger sig synderligt. Divider 
antallet af sekunder mellem to minimum (nem
mest at kontrollere) med 5, og du har nøjagtig
heden i Hz ved 1 MHz, eller PPM = Parts Per 
Million, som det også kaldes. Der er dog en 
»nemmere metode«. Man låner en counter, der 
er styret af en frekvensstandard. Så er nøjagtig
heden hjemme indtil 10-11. 1 MHz x 10-11 = 
100000 sekunder, eller godt et døgn. Det er den 
tid, man så må vente på sine to minima på fase- 
meteret. Ak ja!

Tabel 1

kvens- Output med 1 MHz
RM RO 23 22 21 2o deling X-tal
0 0 0 0 0 0 10° 1 MHz
0 0 0 0 0 1 101 100 kHz
0 0 0 0 1 0 102 10 kHz
0 0 0 0 1 1 103 1 kHz
0 0 0 1 0 0 104 100 Hz
0 0 0 1 0 I 105 10 Hz
0 0 0 1 1 0 106 1 Hz
0 0 0 1 1 1 107 en puls hver 10 sek.
0 0 1 0 0 0 108 en puls hver 100 sek.
0 0 1 0 0 1 6x107 en puls hver minut
0 0 1 0 1 0 36x108 en puls hver time
0 0 1 0 1 1 6x10° en puls hver 600 sek.
0 0 1 1 1 0 2x104 50 Hz

1 0 1 0 0 1 6x104 16,666666 Hz
1 1 1 0 0 1 6x101 16,666666 kHz
1 0 1 0 1 0 36x105 en puls hver 3,6 sek.
1 1 1 0 1 0 36x102 277,777777 Hz
1 0 1 0 1 1 6x105 1,666666 Hz
1 1 1 0 I 1 6x102 1,666666 kHz
1 0 1 1 I 0 2x101 50 kHz

Derfindesflere kombinationer. Dem har jeg ude
ladt, fordi de giver frekvensdeling som en af de 
ovenstående.

Hybrid Dobbelt-Quad - og Beam
Af Aage Lehmann, OZ8RY, P-Box 4, 2960 Rungstedkyst

I OZ, november 1974 omtalte OZ4FL en såkaldt 
Hybrid Dobbelt-Quad antenne, beskrevet i FUNK
TECHNIK no. 9, 1974 og konstrueret af DL7KM.

Man spidsede ører, her var noget at tænke på: 
Stort gain, lille vægt, let at bygge, lille vindmod

stand, ingen fødeproblemer og 4 af disse kunne 
give 17 dB ... Så er PA-trinet næsten unødven
digt for at småfolk kan følge med i testerne.

Alt dette rumsterede i hovedet fra tid til anden, 
og så dukkede den tanke op, om ikke man kun
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ne kombinere det store gain-ønske med en mere 
kompakt opbygning. Dette resulterede senere i 
et brev til DL7KM, og af hans svar kan udledes, 
at jeg, modsat af hvad jeg måske troede, ikke er 
den eneste, der kan tænke, idet DL7KM oplyste, 
at han allerede havde konstrueret denne kombi
nation og havde den i drift. Se foto.

Denne konstruktion beskrives i det følgende, 
idet jeg med hensyn til det grundlæggende i 
Hybrid Dobbeltquaden nojes med at henvise til 
4FL's artikel.

Tegning no. 1. De 2 yagier er der jo ikke noget 
særligt specielt ved, men med en Hybrid Dobbelt
Quad imellem kunne det ligne en Skeleton slot 
lidt. Der er imidlertid allerede den væsentlige 
forskel, at stråleren her er galvanisk adskilt fra 
resten af antennen, altså helt isoleret fra yagier
ne og andet metal.

Der foreslås anvendt 16 mm2 (ca. 5 mm 0 uiso
leret kobbertråd, men man kan dog gå ned til 
31/2-4 mm 0. Det vigtige er, at tråden er så stiv, 
at den ikke bøjer sig for vindtryk. Det kan være 
vanskeligt at skaffe denne tråd, men dels kan 
man måske få en rest i elektricitetsselskabernes 
lagre, dels fandt jeg den hos en installatør, men 
det var ikke den første, jeg spurgte.

Afstanden fra tråden ind til den lille bæremast 
(herefter kaldet BM) er ret ligegyldig, tag f.eks.
3-6 cm, afhængigt af højden på de isolatorer, 
keramiske eller plastic, som sidder i enderne af 
BM.

X ER LODDESTEDERNE

Konstruktøren foreslår, for at fastholde quad’- 
erne i midten af BM, at man kan støbe en bue, 
se tegning no. 2, af støbeharpiks blandet med 
en katalysator, altså 2-komponent, i en form af 
pap, beklædt med et vokslag, for at det støbte 
kan slippe. Heri lægges de to tråde, så de efter 
hærdning er fast indstøbt og de skal have sam
me højde fra BM, som de nævnte isolatorer. 
Denne bue kan så skrues på BM. Jeg fandt dette 
materiale hos en farvehandler under navnet Po- 
lyester-Giessharz GTS. Det koster kr. 30,-, er helt 
klart og hårdt, kan slibes, og man kan indstøbe 
småting og lave »smykker« deraf, så måske XYL 
så kan acceptere udgiften. Hobbyforretninger og 
evt. sejlsportsforretninger kunne også have dette 
eller lignende materiale.

Selve kabelenden ved fødepunktet foreslås 
også indstøbt i en lille klods for at hindre ind
trængen af vand eller fugtighed i kablet. Hertil 
kunne man også anvende en klump plastic- 
compound, fås f.eks. hos Fa. Radio Parts.
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Kablet loddes solidt til fodepunkterne X- X og 
så er der i øvrigt ikke flere problemer med til
pasning, idet der her er 60 ohm. Har du 50 ohms 
kabel så brug det, denne forskel betyder intet i 
praksis.

BM foreslås lavet af 10x10x1 mm firkantet alu
minium-rør og den skal stikkes lodret gennem 
de 2 yagibomme. Bor hul i dem og fil hullerne 
firkantede. Så er den iorden, og du skruer vand
rette skruer gennem bommene, så sidder den 
godt fast.

Wr

TEGNING 3

Alle andre dimensioner er anført nedenfor og 
bemærk, at de anførte mål mellem elementerne 
er imellem dem; derfor er det ret ligegyldigt, om 
du bruger 8 mm eller 10 mm rør. I det sidste til
fælde bliver bommene blot lidt længere. Des
uden skal man huske at alle elementerne ligger 
ovenpå bommene, altså Ikke stukket igennem.

SWR skal kunne blive helt ned til 1,2 og det 
kan du regulere ved at anbringe antennen lod
ret ca. 1 m over jorden og så flytte den midterste 
reflektor frem og tilbage til bedst muligt SWR og 
derefter finjustere med de to andre reflektorer. 
SWR-meteret bør anbringes imellem antennen 
og kablet.

Den midterste reflektors bom stødes vinkelret 
til BM og fastgøres med to flade galvaniserede 
vinkelbeslag på siderne og evt. et andet vinkel
stykke ovenpå bommen ind til BM. Reflektoren 
på denne lille bom skal vandret ligge lige ud for 
strålernes fødepunkt. Elementerne fastspændes 
ovenpå bommene, som nævnt, og på tegning 
no. 4a og b er vist et forslag. Se herom senere. 
Lægger man en tandkrans under elementerne, 
så drejer de i hvert fald ikke, tror jeg da.

Bommene, der foreslås lavet af 15x15x1 eller
2 mm firkantet aluminiumsrør, har en forstærk
ning af samme materiale under sig for at hindre 
bøjning, hvis forfrosne fugle vil varme tæer på 
din antenne. Bommene incl. forstærkningen kan 
fastskrues på en firkantet mast (f.eks. 30x30x3 
mm alu.) eller med »universalbeslag« fastgøres 
på en rund mast.

Bruger du de foreslåede dimensioner, kan du 
af resterne lave forskydelige stykker til regulerin
gen af reflektorafstandene, se tegning no. 5.

Følgende tal oplyses af konstruktøren: Gain 17 
dB over en dipol, horisontal vinkel fremad for 3 
dB: 30° og vertikal for 3 dB: 20°. Front to back: 
25 dB. Altså usædvanligt fine tal og så er hele 
antennesystemet kun godt 4 m. Kører du tester, 
kan det være en god idé at have en rundstråler 
til at samle signaler op til at dreje efter, for det 
er ikke meget, du hører ud til siderne. 
Antennetråden er 4,16 m lang, idet siderne på 
quaderne er 52 cm på ydersiderne. Desuden skal 
der beregnes 4 cm i alt til overlappende lodning. 
Du kan bruge en tynd tråd, 1-2 mm 0 og så fast
gøre vinklerne ud til siderne med en glasfiber
stang, skruet tværs over BM. Så skal siderne af 
quaden imidlertid laves 53 cm lange. Elementer: 
8 eller 10 mm alu-rør:

1: 89,0 cm 6: 92,5 cm
2: 90,5 cm 7: 93,0 cm
3: 91,0 cm 8: 93,5 cm
4: 91,5 cm
5: 92,0 cm reflektorer:

Elementbeslagene må du selv lave. Mon ikke det 
er lettest at lave små stykker af u-profil alumi
nium, lidt smallere end bommen og så file de 
halve huller. Bukket alu-plade, 1,5 kan jo også 
bruges, eller måske wire-klemmer.

Jeg har ofte ærget mig over artikler med fri
stende ting, for ofte aner man ikke, hvor disse 
kan købes. Støbeharpiksen er omtalt og rørene 
har jeg købt hos Fa. N. C. Maibohm, Ølandsgade, 
København S.
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DL7KM oplyser, at han altid kan høre OZ7IGY 
fra Berlin, når den altså kører. Det er ikke mange 
af os, der altid kan høre DL0UB i Berlin, selv om 
den sidder i 100 m højde og har 10 W. Noget 
må der altså være ved denne antenne.

Det er nok en god idé at sprøjte alle samlinger 
med Tectyl fra en spraydåse. Fås hos Farvehand
lere eller autotilbehørsforretninger.

I stedet for at købe dyr støbeharpiks foreslår 
OZ8QD at man bruger en kabeldåse, fås hos in
stallatøren; koster ca. en femmer i plastic. Man 
laver slidser til antennetrådene, lægger tape på 
indersiderne af slidserne og fylder så meget bi
voks, smeltet, som er nødvendigt til helt at om
slutte trådene, og når det er størknet, sidder trå
dene fast, dåsen skrues på BM og låget presses 
på.
Efterskrift:

»I stedet for den omtalte Bue af støbeharpiks 
er det nok lettere at lave en smal, aflang lille 
kasse, hvori der skæres spor til antennetrådene. 
Enden af en lav cigarkasse kan anvendes. Støbe
materialet er nok tyktflydende men det kan me
get let sive ud af selv ganske små utætheder, så 
jeg løste problemet efter mange, mange forsøg, 
ved at smøre Secomatic’ omkring. Det er sort og 
sviner en del,*) men det holder på stobemassen. 
Det bruges i øvrigt til ilægning af forruder på 
biler.

Til de to klodser øverst og nederst brugte jeg 
plasticetuier fra Leicafilm. De er lette at klippe 
spor i. Jeg har desuden til alle 3 støbeforme sat 
en skrue med en møtrik, en lille plade af messing 
eller blik og igen en møtrik. Når så støbemassen 
er hærdet kan man tage skruen ud og man har 
så skruegangen til at fastgøre støbeklodsen i på 
den lille bæremast, når den er boret igennem.«

Den støbemasse jeg købte hed: Giessharz fra 
Voss Chemie.
_________  Aage
*) Fåes også i hvidt. Red.

Læserne skriver

Begyndervanskeligheder 
af OZ-DR189

Enhver radioamatør vil sikkert erindre, hvor 
svært det var at få begyndt inden for hobbyen, 
hvordan man kunne læse og læse i et væk uden 
at forstå så meget som en nikkel af det hele. Så
ledes havde jeg det i hvert fald selv det første 
stykke tid, men efterhånden som man læser og 
eksperimenterer, opdager man som regel på en 
gang, hvordan det hele hænger sammen. Den 
største fejl mange begyndere gør, er at de med 
det samme satser på det helt store, i stedet for 
at begynde med at bygge nogle små konstruk
tioner.

Desuden synes jeg ikke, at der skrives nok for 
begyndere i OZ, så jeg vil i den anledning op
fordre Tekn. Red. til at bringe nogle flere mindre 
og lette konstruktioner, og hvad med at bringe
4—5 opgaver i hvert nummer med facit i de ef
terfølgende numre, således at man har lidt fø
ling med, hvad man egentlig kan.

Hilsener fra 
Keld N. Christensen,
Gyden 12, Bramdrup 
6000 Kolding.

Jeg bringer meget gerne flere begynderkonstruk
tioner og -artikler i øvrigt, hvis nogle vil skrive 
dem og sende dem til mig. Det gælder også de 
ønskede opgaver - er der en, som har gode 
ideer?

Vy 73 de 7AQ

LITTERATUR ■ NYT
Elektronikindustriens indkøbsbog 1976, udgivet 
af Teknisk Forlag. Pris kr. 85,- plus moms. Dette 
er ingen decideret amatørbog, men når den alli
gevel omtales her i OZ, er årsagen, at vi jo blandt 
vore læsere tæller masser af professionelle elek
tronikfolk. Den »professionelle« presse her i
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landet er som bekendt ikke meget bevendt, men 
her er faktisk en undtagelse. Hvor køber man 
hvad? og Hvem forhandler det og det mærke? 
er ofte forekommende spørgsmål når man har 
med elektronik at gøre, og som regel får man 
svaret ved at slå op i Elektronikindustriens Ind
købsbog, som på ca. 650 sider rummer nøglen 
til komponenterne eller apparaterne. En inve
stering, der kommer ind igen efter blot få ind
køb. aq
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Udvidet teknisk prøve for radioamatører
November 1975

1. Tegn principdiagram af et senderudgangstrin 
med modulator for amplitudemodulation. I dia
grammet skal indgå en indikator, som reage
rer, når modulationen overstiger 90%. Der be
nyttes udelukkende transistorer.

2.1) Tegn principdiagram af en HF-oscillator, 
som afstemmes ved hjælp af en kapacitets- 
diode.

2) Hvor stor skal svingningskredsens samlede 
faste kapacitet være, når kapacitetsvariatlo- 
nen er 50 pF, og der ønskes afstemning fra 
3500 til 3800 kHz.

3. tegn principdiagram af et gitterdykmeter og 
forklar, hvorledes det anvendes.

4. Forklar kort arbejdsbetingelserne og angiv 
sædvanlige anvendelsesformål for et forstær
kerrør i
a) klasse A
b) klasse B
c) klasse C

5. En kondensator på 16 μF, som er opladet til 
500 Volt, udlades gennem en modstand på 200 
kiloohm.
a) Hvor mange sekunder, t, er kredsløbets 

tidskonstant?
b) Hvor stor er spændingen over kondensato

ren, når der er gået 2 t sekunder?

6. En 145 MHz sender forstyrrer en TV-modtager. 
Vis hvorledes forstyrrelserne kan dæmpes ved 
hjælp af en såkaldt stub, og beregn længden 
af det anvendte kabel, hvis forkortningsfaktor 
er 0,7.

7. Angiv den omtrentlige bredde af det frekvens
bånd, som optages ved den for god forståelig
hed nødvendige modulation af en amatørsen
der, der arbejder med
1) AM
2) SSB
3) FM med modulationsindex 1
4) FM med modulationsindex 5

8. En 7 MHz halvbølgeantenne midtpunktfødes 
med en 3A bølgelængde lang 600 ohms føde- 
iedning, der kobles induktivt til senderens ud
gangskreds.

a) Tegn strømfordelingen langs antennen og 
fødeledningen og angiv, hvorledes fødeled- 
ningen afstemmes.

b) Tegn strømfordeling og angiv afstemnings- 
metode, når dette antennesystem anvendes 
på 14 MHz.

9. Et måleinstrument for vekselstrøm er inddelt i
100 grader, og udslaget er porportionalt med
strømmen.
Instrumentet ønskes forsynet med en decibel
skala med 0 dB ved 50 grader.
Hvor mange dB svarer til
a) 100 grader?
b) 10 grader?
Hvilke gradantal svarer til
c) + 3 dB?
d) - 3 dB?
e) - 6 dB?
f) - 10 dB?
g) - 20 dB?

Besvarelse
1. Se fig. 1. Amplitudemodulation (AM) frem

bringes normalt i en transistorsender ved kol- 
lektormodulation, dvs. LF-modulationsspændin- 
gen bruges til at variere DC-kollektorspændin- 
gen mellem nul og det dobbelte af kollektor DC- 
spændingen ved 100% modulation. I de positive 
modulationsspidser er kollektorens øjebliks- 
spænding 2 • Vcc og udgangseffekten er 4 gange 
værdien ved m = 0. For at dette kan opnås uden 
forvrængning, må styreeffekten til udgangstran- 
sistoren også stige i de positive spidser, hvilket 
opnås ved at modulere drivertrinet samtidig med 
udgangstrinet, dog som regel med mindre LF, 
som fig. 1 viser er driveren tilsluttet et udtag på 
LF-transformeren. Udtaget vælges således, at 
forvrængningen bliver mindst mulig.

Ved punkt »x«, fig. 1, vil den modulerende LF- 
spænding ved 90% modulation svinge mellem 
spidsværdierne Vcc ■ 1,9 og Vcc • 0,1. Sidstnævn
te værdi er lettest at detektere. Man laver sig en 
spændingssammenligner (komparator), der rea
gerer, når input fra pkt. »x« kommer under 10% 
af Vcc, som f.eks. den viste differentialforstærker 
med driver og lysdiode. LED'en vil så blinke, når 
man modulerer 90% eller derover. I praksis ind
stiller man LF-forstærkningen sådan, at LED’en 
kun giver korte blink engang imellem under de 
kraftigste passager af talen.
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FIG. 1

Tilsluttes indikatoren Q3 i stedet for Q4, og 
indføres en passende spændingsdeler mellem 
»x« og komparatoren, kan man i stedet få indi
kation ved positive modulationsspidser. Da de 
negativtgående modulationsspidser imidlertid 
giver størst forvrængning og splatter ved over- 
modulation, vælger man normalt at indikere på 
disse.
2. 1) Se fig. 2. Der er benyttet en N-kanal FET, 
kapacitetdioden D’s kapacitet varieres med et 
potentiometer. 2) Udfra den sædvanlige formel 
til beregning af resonansfrekvens, når kredsens 
L og C kendes, får man:

Vi kalder kapacitetsvariationen
ΔC = Cmax — Crnin, altså Cmax = Cmin + ΔC.

Indsættes dette i udtrykket ovenfor, får vi

a2 h- 1 0,178775 
Dette er den samlede faste kapacitet, der blev 
spurgt om.

3. Se fig. 3. Et gitterdykmeter er en simpel 
(rør)-oscillator, der kører i klasse C, og hvis git
terstrøm måles vha. et passende instrument, som 
regel af drejespoletypen. Etableres kobling til en 
anden resonanskreds, vil denne, når resonans
frekvenserne stemmer overens, absorbere mere 
eller mindre effekt, hvilket medfører, at gitter
strømmen falder lidt. Drejes en af de to reso
nanskredse forbi den andens resonansfrekvens, 
vil der ved passagen fremkomme et dyk i gitter
strømmen. Gitterdykmeteret kan altså bruges til 
at påvise resonans i en tilkoblet kreds samt at 
måle frekvensen, såfremt GDM er kalibreret. Til
koblingen til den ydre kreds sker som regel in
duktivt, idet GDM's spole er anbragt uden på ap
paratet og er udformet som en sonde.

4. a) Forstærkerrør i klasse A arbejder midt på 
den retlinede del af karakteristikken og er her
ved i stand til at forstærke vekselspændinger op 
til en vis amplitude med meget lav forvrængning.
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FIG. I.

Der afsættes en konstant anodeeffekt i røret, 
hvilket begrænser den opnåelige udgangseffekt 
for en bestemt rørtype. Benyttes til »små« LF- og 
HF-forstærkere.

b) Ved klasse B vælges et arbejdspunkt nær 
cut-off, dvs. anodestrøm og dermed afsat anode
effekt er meget lav uden signal på gitteret. På
trykkes gitteret et styresignal, forstærkes kun 
den positive halvperiode, mens den negative 
undertrykkes. For at kunne udnytte denne form 
for forstærker uden at få en meget stor for
vrængning, gøres et af to: 1. To ens rør arbejder 
i push-pull, således at det ene tager sig af den 
positive, det andet af den negative halvperiode. 
Efter forstærkeren kan opnås en ret lav for
vrængning. 2. Man benytter en afstemt anode
kreds med tilstrækkeligt højt Q, hvorved kred
sens svinghjulseffekt sørger for at komplettere 
den manglende halvperiode. 1. benyttes i LF- 
forstærkere, 2. benyttes i lineære HF-forstærke- 
re, især til SSB-sendere. Fordelen ved klasse B 
er, at tabseffekten er meget lav i hvile, og at 
virkningsgraden er høj ved fuld udstyring, hvor
ved samme rørtype kan levere langt mere effekt 
end ved klasse A.

c) Ved klasse C forspændes rørets styregitter 
langt mere, end nødvendigt for at opnå cut-off. 
Der skal bruges en ret høj styrespænding, og 
som regel drives gitteret godt ind i gitterstrøms- 
området. Anodestrømmen kommer til at bestå 
af korte pulser. Der benyttes altid en resonans
kreds i anoden. Anodevekselspændingen tvinges 
herved til at blive sinusformet med negativ spids
værdi sammenfaldende med anodestrømpulsen 
(ved korrekt afstemning). Anodetabet bliver her
ved extremt lavt, hvorved en bestemt rørtype kan 
bringes til at afgive endnu højere effekt, end ved 
klasse B og med bedre virkningsgrad. Klasse C 
kan ikke bruges til lineære forstærkere, men be
nyttes til CW- og FM-sendere.

5. a) Tidskonstanten t = R ■ C (ohm x farad) 
sekunder er den tid, der forløber ved opladning 
af C gennem R inden spændingen når 63% af 
slutværdien. Ved afladning af C gennem R er t 
tiden til 37% af startværdien for spændingen. 
Tallet 37% er tilnærmet og kommer af, at spæn

dingen ved tiden t er faldet til 1/e af startværdi
en, hvor e = 2,71828 er grundtal for de naturlige 
logaritmer. 1/e = 0,367879 . . . Med de opgivne 
værdier er

t = 16 • 10-6 • 200 • 103 = 8 s (sekunder),
b) Efter t sekunder er spændingen faldet til 

37% af 500 V eller 184 V. Venter vi t sekunder til, 
er startspændingen de 184 V og slutspændingen 
37% heraf, altså 184 • 0,37 = 68 V.

FIG. 6

6. Det forudsættes, at 2 m-senderen er »ren«, 
dvs. kun udsender 145 MHz (plus sidefrekvenser 
hidrørende fra korrekt modulation). Forstyrrel
serne skyldes overstyring af TV-modtageren og 
kan derfor kun fjernes ved et filter i dennes an- 
tennefeeder. Stubben fremstilles mest hensigts
mæssigt af et stykke fødekabel af samme type, 
som anvendt til TV-modtagerens antenne, men 
det er ikke påkrævet, at impedansen er de sæd
vanlige 75 ohm (50-100 ohm er fuldtud tilfreds
stillende). Stubben, der skal være en kvart elek
trisk bølgelængde på 145 MHz, er åben (uafslut
tet) i den ende, der ikke parallelforbindes over 
antenneindgangen. Med tabsfrit kabel fås en 
absolut kortslutning af 145 MHz, i praksis fås en 
kraftig dæmpning. Denne simple stub giver na
turligvis en reaktiv belastning på TV-kanalerne, 
hvilket dog normalt ikke skulle betyde noget vi
dere.

Stubbens længde: En kvart bølge i luft er

f (MHz) 145
Med forkortningsfaktor 0,7 fås

a’ = 0,7 • 0,517 = 0,362 m.

7. God forståelighed kræver, at der overføres 
modulationsfrekvenser op til ca. 2,5 kHz. 1) Ved 
AM kræves en båndbredde på det dobbelte heraf, 
altså 5 kHz. 2) Ved SSB kræves kun en bånd
bredde svarende til forskellen mellem højeste og 
laveste modulationsfrekvens, der kan sættes til
0,5 kHz. Dette giver således 2,5 -s- 0,5 = 2,0 kHz.
3) Ved modulationsindex m = 1 bør man kunne 
overføre sidefrekvenser af 1. og 2. orden, dvs. 
båndbredden skal være ± 5 kHz, eller i alt 10 
kHz. 4) Ved m = 5 skal man helst overføre op til
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STRØMFORLØ 
7  M Hz FIG. 8a

FIG. 8b

6. ordens sidefrekvenser, hvilket giver båndbred
den ± 15 kHz eller i alt 30 kHz.

8. a) Se fig. 8a. Strømfordelingen tegnes ved 
at starte i antennens endepunkt, hvor strømmen 
nødvendigvis må være nul. For hver kvarte bøl
gelængde, man kommer indad og nedad mod 
senderen, skifter strømmen fra nul til max. og 
til nul igen osv. Herved ender man med strøm
men nul (forstås som minimum strøm, maximum 
spænding) ved senderen. Fødeimpedansen er 
derfor høj, i praksis op til flere kohm. Dette kræ
ver en parallelafstemt resonanskreds, der kobles 
til senderen via en link og et coaxkabel.

b) Se fig. 8b. Ved samme metode som før får 
vi nu strømminimum i antennens fødepunkt, 
dette gentages ved senderen, da feederen er et 
helt antal kvarte bølger lang. Også i dette til
fælde får vi høj impedans ved senderen og må 
anvende parallelfødning.

9. Se fig. 9. For nemheds skyld er instrument
skalaen tegnet som en lige streg.
a) Dobbelt strøm svarer til + 6 dB, svarer til 100

grader.
b) En tiendedel af fuldt udslag svarer til 20 dB

under 100 grader. Ved 10 grader skal altså stå 
+ 6 - 20 = - 14 dB.

c) + 3 dB er 3 dB under fuldt udslag, altså 0,707 
gange 100 = 70,7 grader.

d) -r 3 dB er 0,707 gange 50 = 35,4 grader.
e) 6 dB ned er halvt udslag. 0,5 • 50 = 25 gra

der.
f) 10 dB ned svarer til at gange med 0,316. - 10 

dB svarer til 0,316 • 50 = 16 grader.
g) 20 dB ned er en tiendedel, svarende til 0,1 • 

50 = 5 grader. 7AQ

TIPS
LF-udgang med IC

Hvem bygger vel snart noget som helst med 
andet end integrerede kredse? Her er en af de 
næsten utallige IC'er, der udbydes til brug i LF- 
forstærkere. Fig. 1 viser diagram for en ud
gangsforstærker med 4 watts udgangseffekt i 4 
ohm, 40 dB forstærkning, svarende til ca. 40 
mV følsomhed på indgangen, ved 0,4% for
vrængning af udgangssignalet. Spændingsfor
syning 8-16 V, indgangsimpedans ca. 30 kohm, 
båndbredde til 20 kHz.

Import: P. Løvhøj, en gros-pris ca. kr. 10,- 
plus moms.

132 OZ APRIL 1976

TX



Radioamatørens andel i den 
videnskabelige observation af sporadisk 
E-lags udbredelse i VHF-området
Af F8SH, Serge Canivenc, Region 1 VHF sporadic-E coordinator 
Oversat og bearbejdet af OZ8SL, Svend-Erik Lindberg, Ellevej 6, 4623 Lille Skensved

Indledning
I dag er der vel Ikke mange radioamatører, 

der mener, at de kan bidrage positivt til udforsk
ningen af endnu uopklarede fænomener inden
for den elektromagnetiske bølgeudbredelse.

De fleste ved sikkert fra læsning af diverse 
amatørlitteratur, at det var amatører, der ved 
praktiske forsøg påviste, at det var muligt at an
vende det, vi i dag kalder kortbølgeområdet til 
noget fornuftigt, nemlig til verdensomspænden
de kommunikation, hvilket fra videnskabeligt 
hold var ment umuligt, indtil radioamatører viste 
noget andet.

I trediverne opdagede amatører, der benyttede
5-meter båndet, at man under visse omstændig
heder kunne kommunikere over lange afstande, 
hvis man drejede sin antenne mod nord. Signa
lerne, man modtog, var ejendommeligt udflyden
de og forvrængede. Kun CW kunne benyttes til 
kommunikation. Dette var opdagelsen af aurora- 
(nordlys-) reflektion.

I midten af trediverne opdagede amatører, at 
det under visse omstændigheder var muligt at 
opnå kontakter op til ca. 2000 km afstand i 56 
MHz-båndet. Dette var uforklarligt, idet viden
skaben havde anset det for umuligt at få reflek
teret frekvenser over 30 MHz v.h.a. ionosfæren.

Disse forbindelser skyldtes sporadisk-E-lags 
reflektion (sporadisk = spredt forekommende), 
en reflektionsform, der siden da også har været 
benyttet til 2 m langdistance-forbindelser. Fæ
nomenet er ligeledes kendt af de fleste TV-kig- 
gere, idet det er sporadisk E-lags udbredelse, 
der er skyld i, at vi kan se f.eks. spansk eller 
italiensk TV om sommeren på de lave TV-kana- 
ler. Mange TV-kiggere forbinder disse tilfælde 
med meteorologiske fænomener som højt og 
klart sommervejr, højtryksforhold m.v., og dra
ger heraf fejlagtige konklusioner.

Selv om det sporadiske E-lag (forkortet kaldt 
Es-laget) blev opdaget i 30’erne, er der endnu 
ikke givet en endegyldig videnskabelig forkla
ring på dets opståen og opførsel, og det er her 
amatøren kommer ind i billedet som observatør 
og rapportør.

Følgende artikel er en oversat udgave af et 
skrift, der er udgivet af lARU’s Region I Division 
og er skrevet af F8SH, Serge Canivenc, der er

valgt til Region l’s VHF-sporadiske-E-koordina- 
tor.

Det sporadiske E-lag
Observationen af anormal ionisering af iono

sfærens E-region1) er foretaget systematisk af 
forskellige ionosfære-observatorier og -labora
torier over hele jorden i omkring 30 år. Det er 
imidlertid først indenfor de sidste 15 år, at rele
vante teorier er blevet fremsat og delvis verifice
ret angående naturen og dannelsen af det spo
radiske E-lag.

Dets afvigende opførsel og udvikling, alt af
hængig af om observationsstedet befinder sig 
på ækvatoriale, »middel« eller polare (aurorale) 
breddegrader, har betydet, at disse teorier, selv 
om de har et fælles grundlag, alligevel ofte ad
skiller sig fra hinanden, idet dannelsen af Es-lag 
i de tre breddegrads-bælter har forskellig oprin
delse.

Fig. 1. Ionosfærens inddeling i regioner. Jordoverfladen er for 
nemheds skyld tegnet plan.

’) E-laget befinder sig i 100-140 km's højde, og dets ionise
ring og oprindelse skyldes hovedsageligt røntgenstråling fra 
solen. Observationer foretaget i mere end 10 år har vist, at 
skønt det »normale« E-lag forsvinder næsten helt efter solned
gang, er det sporadiske E-lag ofte til stede om aftenen og nat
ten. Disse observationer har også vist, at laget er dannet af 
metalliske ioner, der rekombinerer langsommere end de ioner 
der er tilstede i E-laget om dagen. Dette kan være forklaringen 
på tilstedeværelsen af det natlige sporadiske E-lag.

Rekombinering: Omdannelse af positive ioner til neutrale 
molekyler ved optagelse af frie elektroner.
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Lad os kort prøve at forklare, uden at gå i 
detaljer, hvordan de ovenfor nævnte typer af 
Es-lag menes dannet.

Alle ovenfornævnte teorier går ud fra, at der 
sker en omfordeling eller koncentrering af den 
eksisterende ionisering i højder mellem 100 og 
140 km over jorden, dels under indflydelse af 
jordens magnetfelt og:
1.Ved ækvatoriale breddegrader: dels af den 

ækvatoriale »electrojet«2).
2. Ved middel breddegrader: dels ved at de vin

de, man ved blæser i ionosfærehøjde, skifter 
circulationsretning indenfor et meget snævert 
højdeinterval. (Denne teori kaldes normalt 
»wind-shear«-teorien, og opfattes af mange 
i dag som den hidtil bedste, om end ikke fuld
gyldige, forklaring på Es-lagenes opståen over 
»middel «-breddegrader).

3. Ved polare breddegrader: dels af den polare 
eller aurorale »electrojet«2).
Det sporadiske E-lag, der vil blive behandlet i 

denne artikel, er det der optræder ved middel 
breddegrader, dvs. op henholdsvis ned til ca. 
60° nordlig eller sydlig bredde, idet denne E- 
lags-type har været genstand for den overvejen
de del af de videnskabelige observationer og 
studier, der har været foretaget. Dette skyldes 
hovedsagelig, at der findes et meget stort antal 
ionosfæriske observatorier på disse breddegra
der og især på den nordlige halvkugle.

Imidlertid har hovedparten af studierne indtil 
nu koncentreret sig om lagets opførsel ved fre
kvenser lavere end 30 MHz, dvs. under det om
råde, vi normalt betegner VHF-området. For
holdsvis få studier, og disse hovedsagelig uden
for det europæiske område, er blevet foretaget 
vedrørende dannelsesmekanismerne og opførs
len af de kraftigt ioniserede »skyer« i E-regio- 
nen, der er årsagen til lang-distance-VHF-ud- 
bredelse, - samt deres årstidsbestemte optræ
den. Fænomenet viser sig næsten udelukkende i 
sommermånederne.

Efter vor mening skyldes denne mangel på 
undersøgelser i VHF-området det faktum, at de 
sporadiske E-fænomener, der optræder i VHF- 
området (30-200 MHz), haren lav procentvis op
træden, i sammenligning med dem, der iagtta
ges ved lavere frekvenser, og at deres hyppig
hed er størst i månedstidsintervallet maj til au

2) »Elektrojetterne« er elektriske strømme, der cirkulerer i 
ionosfæren (hovedsageligt i E-laget). Disse strømme er ansvar
lige for variationerne i jordens magnetfelt under perioder med 
lav magnetisk aktivitet.

- Den ækvatoriale elektrojet er en strøm af meget høj in
tensitet, som cirkulerer indenfor et snævert bælte centreret 
omkring den magnetiske ækvator. Strømmen løber mod øst 
om dagen.

gust, idet deres procentvise optræden i dette 
tidsinterval dog varierer fra det ene år til det 
andet.

Observationerne i HF-området (3-30 MHz) kan 
i modsætning hertil foretages igennem længere 
perioder og giver derfor lettere mulighed for et 
systematisk studium af Es-lagenes opførsel ved 
disse frekvenser i løbet af hele året.

Det ser ud som om de officielle ionosfære
observatorier kun har lille interesse i studiet af 
sporadiske E-fænomener i VHF-området, fæno
mener der ikke kun er sjældnere, men hvis pro
centvise optræden aftager eksponentielt med 
stigende frekvens.

Det er påvist, at i relation til middel VHF-fre
kvenser (omkr. 50 MHz) er den procentvise op
træden af lang-distance Es-åbninger ca. 10-15% 
ved 100 MHz og kun 3-4% ved 144 MHz.

Dette begrænser naturligvis interessen for så
danne studier ved de officielle institutter, der 
normalt ikke har økonomiske midler til studier 
baseret på tvivlsomme korttidsmålinger. Yder
mere vil studiet, som vi skal se senere, af VHF- 
sporadiske E-lags fænomener ved officielle la
boratorier blive vanskeligt p.g.a. det faktum, at 
disse studier vil nødvendiggøre brugen af kost
bart moderne teknisk udstyr, - udstyr der endnu 
kun er på udviklingsstadiet.

Det sporadiske E-lag er ikke i normal forstand 
et homogent lag, men ser ud til at være sam
mensat af »skyer«, hvis elektrontæthed, (og der
med evne til at reflektere høje frekvenser) og 
maximum reflekteret frekvens kan variere både 
med tiden og stedet. De »skyer«, der er en del 
af det samme lag, har ikke nødvendigvis samme 
elektrontæthed.

De højeste elektrontætheder observeres i lø
bet af perioden fra maj til august (på den nord
lige halvkugle), ligesom den højeste frekvens for 
langdistance-kommunikation i VHF-båndet fo
rekommer i denne periode.

Hvorfor stiger Es-aktiviteten således i løbet af 
ovennævnte periode?

Dette er endnu ikke klarlagt, selv om nogle 
interessante sammenhæng er blevet iagttaget, 
især med visse metorologiske fænomener, der 
giver anledning til trykbølger, såkaldte »gravi
tationsbølger« (fænomenet kan opstå i områder 
hvor en koldfront passerer i forbindelse med et

- Den aurorale elektrojet er ligeledes en strøm med meget 
høj intensistet (den kan andrage op til 1 million ampere i for
styrrede perioder). Den cirkulerer i ionosfæren og er koncen
treret langs aurorazonerne. Denne strøm menes at være et af 
de adskillige fænomener, som sammenstødet mellem partikler 
fra solen og jordens magnetfelt giver anledning til. Det auro
rale sporadiske E-lag er normalt forbundet med synlig aurora 
(syd- eller nordlys).
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lavtryksområde). Disse bølger kan under visse 
fysiske tilstande brede sig op til ionosfæriske 
højder og kan forstyrre ioniseringen af det nor
male E-lag, idet der produceres nogle vandrette 
(horisontale) »sammentrykningseffekter« i det i 
forvejen svagt ioniserede lag. Resultatet bliver 
en forøgelse af den i forvejen værende ionise
ring på bestemte afgrænsede punkter eller om
råder i det vandrette plan.

Antallet af »skyer«, der kan give anledning til 
langdistance-udbredelse ved en given frekvens 
er normalt lavere jo højere frekvensen er. Det be
tyder at procentdelen af multihop- (flerhops-) 
forbindelser er større ved frekvenser i den lave 
del af VHF-området end i den høje.

Det længste hop, der kan opnås ved en en
kelt E-lags-reflektion er ca. 2400 km, når der 
regnes med en sendeudstrålingsvinkel på 0° og 
en lagshøjde på 110 km.

Fig. 2. Eksempel på enkelt hops forbindelse via en »Es-sky«.

Det er imidlertid ikke ualmindeligt at iagttage 
flerhops-udbredelse i sommerperioden i TV- 
bånd I (kanal 2-4: 47-68 MHz). Både 2-hops, 3- 
hops og 4-hops udbredelse er observeret både 
over kontinentale områder som over havområ
der, hvilket svarer til afstande på mellem 4000 
og 7000 km. Flerhops udbredelse via sporadisk 
E-lags-reflektion betegnes til tider 2Es, 3Es, 4Es 
osv., hvorved menes 2-, 3- eller 4-hops udbre
delse.

. .ES SKY"  . .ES SKY“

Fig. 3. Eksempel på normal 2-hops udbredelse via 2 »Es-sky
er«.

Chancen for flerhops udbredelse aftager med 
stigende frekvens. Således er tilfældene af 2- 
hops udbredelse i 144 MHz-båndet (2 m-båndet) 
yderst sjældne. For at dette kan forekomme, skal 
der samtidig være to »skyer», der har tilstræk
kelig elektrontæthed, tilstede. Dette er årsagen 
til at de opnåede distancer i dette amatørbånd

og også ved højere frekvenser, normalt ikke 
overskrider 2400 km. Afstandene er almindelig
vis i størrelsesordenen 1500 til 2200 km.

Erfaringerne viser, at ved forbindelser udover 
disse afstande følger udbredelsesvejene ikke de 
normale geometriske og optiske love, men skyl
des specielle udbredelsestilstande, f.eks. re
flektion på to eller flere efter hinanden følgende 
skyer uden nogen mellemliggende jordreflek
sion. Disse tilfælde menes at skyldes tilstedevæ
relsen af kraftige »elektron-gradienter« i laget. 
Tilfældene kaldes anisotropiske udbredelsestil
fælde.

„ES-SKY"  „ES -  SKY ”

Fig. 4. Flerhops-udbredelse uden mellemliggende jordreflek
sion. Anisotropisk tilfælde.

De er normalt meget retningsbestemte, og gi
ver normalt kun anledning til forbindelser inden
for meget smalle sektorer (korridoråbninger), 
hvorimod de fleste af »skyerne«, der er til stede 
under en VHF lang-distance Es-åbning giver an
ledning til udbredelse indenfor noget bredere 
sektorer.

Videnskabelige observationer af 
sporadiske E-lag

Videnskabelige observationer af det sporadi
ske E-lag kan i vore dage udføres v.h.a. én eller 
flere af 4 nedennævnte metoder:
(1) Almindelig ionosondemåling (vertical soun- 

ding).
(2) Backscatter-ionosonde-målinger.
(3) Incoherente scatter radarmålinger.
(4) Radioelektriske målinger.

De første 3 metoder, som anvendes af viden
skabelige observatorier, bruges for at opnå føl
gende:
1. For ionosondemålingernes vedkommende: 

h(f)-kurven, dvs. lagets højde som funktion af 
frekvensen, samt til måling af lagets kritiske 
frekvens.

2. For backscatter ionosondemålingernes ved
kommende:
positionen og drift-retningen af de sporadiske 
E-skyer ved en given frekvens.

3. For incoherente scatter radars vedkommende: 
højden og formen af de sporadiske E-skyer 
ved en given frekvens.
Skønt nøjagtigheden og opløsningsevnen af

OZ APRIL 1976 135



det udstyr, der benyttes ved ionosfæriske målin
ger, er blevet betydeligt forbedret indenfor de 
sidste år, tillader denne nøjagtighed dog ikke 
detektering og identifikation af »skyer« med me
get høj elektrontæthed, hvis disse skyers dimen
sioner ikke er større end nogle få m2.

De høje omkostninger ved anskaffelse af så
dant måleudstyr skal modsvares gennem inten
siv brug og nytte, og det kan derfor normalt ikke 
»tillades« at det kostbare udstyr kun anvendes i 
så kort et tidsrum som de ca. 3 måneder, hvor 
Es-aktiviteten er størst.

De radioelektriske målinger synes derfor de 
eneste, som er i stand til at give konkrete og 
hurtigt brugbare resultater, idet de tillader de
tektering af »skyerne«, - at følge dem gennem 
deres levetid og bestemme det (de) punkt(er) 
hvor de forsvinder.

Det er således på dette felt, at amatørerne kan 
bidrage til frugtbart samarbejde med de officielle 
laboratorier, p.g.a. følgende kendsgerninger:
- Amatørerne er altid »on the air«.
- Amatørerne benytter udstyr, som, selv om dette 

har høj ydeevne og er af god kvalitet, ikke er 
så kostbart i sammenligning med det udstyr 
der anvendes af officielle observatorier.

Radioelektriske målinger
Disse radioelektriske målinger kan være af for

skellig slags, f.eks.:
1. Optegnelser (logs) af modtagne signaler fra 

faste tjenester på faste frekvenser (TV- eller 
FM-radiofoni-stationer eller f.eks. luftfarts- 
navigations- og amatørbeacons).

2. Observationer af Es-skyers bevægelse baseret 
på oplysninger om amatørtrafik (QSO'er) og 
lytterrapporter fra radioamatører eller fra TV- 
dx-kiggere og FM-dx-lyttere. Det er her nød
vendigt at vide følgende:
- Den geografiske position af stationerne i 

begge ender af et givent kredsløb (amatør
stationer i QSO eller TV- og FM-stationer og 
de lyttende (rapporterende) stationer).

- Pejlingen fra en af stationerne i et givent 
kredsløb.

Den sidstnævnte metode tillader udregning af 
skæringspunkter for forskellige kredsløb, idet de 
tages to og to i løbet af et givet tidsinterval af 
åbningen. Successiv opmærkning af de forskel
lige reflektionsområder giver da bevægelsen af 
de skyer, der er involveret i en langdistance-åb- 
ning.

lARU's Region l-konference, der blev holdt i 
Scheveningen i Holland i 1972, lagde stor vægt 
på behovet for, at sådanne målinger blev fore
taget af radioamatører. Nogle systematiske un

dersøgelser er da også blevet foretaget siden 
denne konference blev afholdt, for at studere 
opførslen af sporadiske E-lag, ikke kun i 144 
MHz-båndet, men i hele VHF-båndet og især i 
både TV- (bånd f og muligvis bånd III) og i FM- 
båndet (bånd II).

Indtil nu er der kun blevet udgivet en årlig 
oversigt over den sporadiske E-aktivitet i VHF- 
båndet, idet antallet af rapporter, der er modta
get vedrørende både TV- og FM-båndene, stadig 
er for få til at man kan foretage et systematisk 
studie af Es-aktiviteten over Europa.

Derimod har de observationer, der er foretaget 
under lang-distance-åbninger i 144 MHz-båndet, 
givet nogle interessante resultater angående 
dannelsen og driften (bevægelsen) af meget 
kraftigt ioniserede »skyer«. Analyserne af de 
mest betydningsfulde åbninger indenfor de sid
ste år, f.eks. åbningerne den 4. juli 1965 og den
9. juli 1974, har imidlertid været vanskelige på 
grund af at et meget stort antal små »skyer« var 
til stede på samme tid, hvilket gav anledning til 
et stort antal forskellige udbredelsesveje. Disse 
»skyer« har af og til givet anledning til højst 
komplekse udbredelsesfænomener, men en 
statistisk analyse af de indkomne data i succes
sive tidsintervaller (f.eks. af en times varighed) 
har kunnet eliminere en del af usikkerheden eller 
dobbelttydigheden.

Vurderingen vanskeliggøres til tider af mang
lende overensstemmelser mellem tidspunkterne 
for en forbindelse mellem to stationer. Unøjag
tigheden i tidsangivelserne er til tider af størrel
sesordenen 5-10 minutter.

Vi bør på dette tidspunkt tilføje, at observatio
ner i hele VHF-båndet også vil indikere den hø
jeste frekvens som reflekteres fra de sporadiske 
E-lag i løbet af en given åbning. Det sker virke
ligt under nogle 144 MHz lang-distance-åbnin- 
ger, at den maximalt brugbare frekvens (normalt 
kaldet MUF: maximum usable frequency) er hø
jere end 146 MHz. Dette skete under åbningen 
den 9. juli 1974, hvor max. frekvenser af stør
relsesordenen 175-200 MHz blev observeret re
flekteret under en del af åbningen.

Studiet af langdistance Es-åbninger omfatter 
dog ikke kun analyserne af de forskellige radio
forbindelser mellem amatører, men også kon
struktionen af isofrekvenskort (isopleth-kort)3)

3) Isofrekvens- eller isopleth-kort konstrueres ved at indtegne 
(indprikke) dels de forskellige observatoriers oplysninger om 
E-lagets kritiske frekvens (foEs) på et givet tidspunkt dels de 
ækvivalente kritiske frekvenser beregnet udfra amatørers og 
DX-lytteres rapporter omkring samme tidspunkt. Når et til
strækkeligt antal punkter haves kan kurver tegnes gennem 
punkter med samme kritiske frekvens. Herved fås et kort, der 
minder om et meteorologisk vejrkort med indtegnede iso
barer.
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baseret på ionosondedata indhentet fra 25 euro
pæiske ionosfæreobservatorier (incl. ionosonde- 
stationer i den vestlige del af Sovjetunionen). 
Disse kort tegnes for hver time, og udbredelses- 
data indhentet fra amatører så vel som fra TV- 
kiggere og FM-dx-lyttere includeres i observa
toriernes data efter en passende procedure eller 
proces, for at få en komplet oversigt over den 
sporadiske E-situation time for time over hele 
det Vest-europæiske område, og samtidigt for at 
følge bevægelsen (driften) af de kraftigt ionise
rede »skyer« i forhold til de »skyer«, der har 
større overflade, men mindre ioniseringstæthed.

To projekter vedrørende studiet af sporadiske 
E-lag i VHF-området er blevet fremlagt af den 
franske amatørorganisation REF ved IARU Re
gion I konferencen, der blev afholdt i Warszawa 
i april 1975 og disse blev vedtaget ved slut- 
plenar-mødet.

1. Syd-Europa beacon projekt
Dette projekt er nedfældet i document WA58 

og omhandler forslag til oprettelse af 144 MHz- 
beacon-stationer i den sydlige del af Europa, 
idet der i øjeblikket kun er et meget lille antal 
beacon-stationer i dette område. Nytten af nye 
beacons vil være betragtelig, særlig m.h.t. stu
diet af sporadiske E-lags langdistanceåbninger.

Langt den overvejende del af de eksisterende 
beacons i Europa er placeret i det område som 
synes at være det hvorover dannelsen af spora
diske E-lag er maximal. Gavnen af disse beacons 
er derfor begrænset, fordi de befinder sig enten 
direkte under Es-laget eller meget tæt derved.

Det ovennævnte projekt ser ud til at ville blive 
accepteret, idet nye beacon-stationer vil blive in
stalleret i Italien. Andre stationer er planeret i 
Monaco og Grækenland. Gibraltar beacon-sta- 
tionen ZB2VHF har været i drift på 144 MHz si
den april 1975. Den spanske beacon EA3URE 
(nu EA3VHF) i nærheden af Barcelona er blevet 
modtaget over distancer på mere end 2000 km 
under åbningen den 9. juli 1974 af stationer i 
midt-Sverige.

Den cypriotiske beacon 5B4CY er blevet mod
taget i München i løbet af maj 1975, - en afstand 
på ca. 2100 km.

2. Nord-Atlant-projektet
Dette projekt dækker studiet af VHF-udbredel- 

se over det nord-atlantiske område i den lave del 
af VHF-området, - især i amatørbåndene 28 og 
50 MHz. Det sidstnævnte bånd benyttes kun af 
Region Il-amatører, hovedsageligt i USA, Canada 
og Mexico. Projektet er omhandlet i document 
WA59 fra Warszawa-konferencen.

50 MHz-båndet er blevet valgt, fordi det er det

eneste amatørbånd der befinder sig i denne del 
af VHF-området. De reflekterede frekvenser fra 
Es-lag når ofte 30 MHz i sommerperioden og af 
og til også 50 MHz. Mange forbindelser er lavet 
af franske amatører i 28 MHz-båndet i løbet af 
sommeren 1975, - både med nord- og sydameri
kanske stationer.

Dette projekt er baseret på observationer af 
europæiske amatører, der har eller anskaffer sig 
udstyr til at modtage signaler i 50 MHz-båndet.

Region I har optaget kontakt med Region II, 
for at få startet projektet og også for at prøve at 
få installeret 50 MHz beacon-stationer på USA’s 
østkyst. Dette bør være permanent arbejdende 
stationer, idet de amerikanske og canadiske sta
tioners hovedaktivitet er 5-6 timer bagud i tid i 
forhold til europæiske amatørers. Dette vil san- 
synligvis betyde at kun få stationer er »i luften« 
når VHF-Es-aktiviteten er på sit højeste.

Udbredelsesvejene over Atlanten er så lange, 
at de vil indeholde mindst 3 hop mellem jord
overfladen (vandoverfladen) og E-laget.

Man bør endvidere undersøge muiigheden for 
at få tildelt speciel autorisation, af rent viden
skabelige grunde, til at oprette sådanne 50 MHz 
beacon-stationer i Vest-Europa. Dette kræver 
naturligvis samtykke fra de nationale telekom
munikations-administrationer.

Det tekniske bilag til document WA59 baseret 
på CCIR's XII plenar forsamlings udgivne docu
ment, viser at en 50 MHz beacon-station, der ar
bejder i den lave ende af 50 MHz-båndet og er 
installeret i den vestlige del af Frankrig (f.eks. 
på 144 MHz-beaconen F3THF's QTH i Bretagne), 
praktisk taget ikke vil forårsage forstyrrelser af 
bånd I TV-udsendelser fra de franske TV-statio- 
ner i Caen og Nantes samt den engelske sender 
i North Hessary Tor i Syd-England.

Beaconens antenne vil blive en retningsanten
ne rettet mod Mellemamerika, således at Nord-, 
Mellem- og en del af den nordlige del af Syd
amerika dækkes af antennens hovedstråle. I 
disse områder er koncentrationen af 50 MHz- 
amatør-stationer størst. Da 50 MHz-båndet ikke 
må benyttes af europæiske amatører, har antal
let af observationer, der er foretaget i dette bånd 
indtil nu naturligvis været lavt, men dog opmun
trende. Nogle amerikanske og canadiske statio
ner er blevet hørt i Europa i 50 MHz-båndet i 
løbet af sommeren 1973.

Amerikanske radiofoni FM-stationer beliggen
de på frekvenser nær 90 MHz er blevet modta
get på Azorerne med store signalstyrker i som
meren 1974. I samme periode blev der modta
get europæiske FM-stationer fra Frankrig, Eng
land, Portugal og Spanien.

Da Azorerne befinder sig ca. midt i Atlanter
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havet, ser det ud til at VHF-Es-aktiviteten i dette 
område er stor nok til at retfærdiggøre nogle 
systematiske observationer. Det er vigtigt at 
disse observationer bliver udført af et størst mu
ligt antal amatører og andre DX-lyttere. De ama
tører der befinder sig ved eller nær østatlantiske 
kyster vil være mest begunstigede (dvs. især 
franske, hollandske, belgiske, engelske amatø
rer).

Det er værd at bemærke, at ingen videnskabe
lige projekter, hvis mål er systematiske studier 
af sporadiske E-lag over havområder, endnu er 
blevet udført i det nordatlantiske område. For
slag til sådanne projekter er imidlertid blevet 
fremsat ved flere lejligheder, bl.a. for ca. 15 år 
siden af N. C. Gerson fra Air Force Cambridge 
Research Center og O. G. Villard, W6QYT, fra 
Stanford University (USA).

På den anden side er sådanne studier blevet 
foretaget i tidsrummet 1963 til 1966 i Stillehavs
området mellem Japan og Okinawa. Afstandene 
ved disse forsøg var dog mindre end dem over 
Nordatlanten.

Den rolle som amatøren kan komme til at 
spille, vil således blive meget betydningsfuld 
både set fra et videnskabeligt og anseelsesmæs- 
sigt synspunkt. Gennemførelsen af projektet vil 
have størst værdi i de nærmest kommende år, 
idet solplettallet (som er et mål for solaktiviteten) 
vil være lavt. Udbredelsesveje via F2-laget i 50 
MHz-området vil derfor være yderst sjældne, 
hvis de overhovedet vil forekomme. Chancen for 
»interferens« mellem Es- og F2-lags udbredelse 
er derfor yderst ringe for ikke at sige en umulig
hed på 50 MHz i de næste 3-4 år.

Amatørstationernes observationer kan supple
res med observationer af TV-dx-kiggere som kig
ger efter amerikanske TV-stationer, der arbejder 
i bånd I (55,25-87,75 MHz). Det vil, på trods af 
de forskellige TV-systemer, der benyttes på 
begge sider af Atlanten, forøge antallet af obser
vationer. Så vidt det vides er disse observatio
ner aldrig blevet foretaget, i perioder med lav 
solpletaktivitet, af TV-dx-kiggere i Europa, idet 
deres antenner sædvanligvis er indstillet mod 
Nord-, Øst- eller Syd-Europa. Tilstedeværelsen 
af flerhopsudbredelse (4Es, 5Es og 6Es) kan give 
modtagelse af stationer, der befinder sig meget 
langt væk, (6000 til 8000 km). Stationer placeret 
i Central-Asien er således blevet modtaget i 
England i 1973 og de forudgående år.

Rapportering
Begge de omtalte projekter vil kunne give vig

tige bidrag til kendskabet til kraftigt ioniserede 
områder i ionosfæren, særlig indenfor frekvens
bånd, der normalt ikke studeres og til hvilke

amatørerne har udstyr til rådighed, således at de 
kan foretage daglige observationer under perio
der med maximal Es-aktivitet.

Efter IARU Warszawa-konferencen er der ble
vet produceret to'typer rapport-skemaer. Det 
første af disse skemaer er beregnet til observa
tioner af sporadisk-E VHF-aktivitet i Europa. Det 
andet skema er specielt beregnet for observa
tioner af Es-aktiviteten over det nordatlantiske 
område. Benyttelsen af disse rapportskemaer vil 
give en standardisering af data, der kommer fra 
såvel radioamatører som TV-dx-kiggere og FM- 
dx-lyttere. Det må imidlertid bemærkes, at så
danne studier ikke kan behandles seriøst, hvis 
antallet af rapporter er for lille.

Nøjagtigheden af resultaterne er hovedsageligt 
en funktion af følgende faktorer:
(1) Antallet af modtagne rapporter.
(2) Nøjagtigheden af stationernes geografiske 

positioner.
(3) Nøjagtigheden af de anførte tider.

Supplerende studier angående indflydelsen af
den benyttede antenne-polarisation på arten, 
dybden og frekvensen af fading såvel som ind
flydelsen af brugen af cirkulært polariserede an
tenner på disse 3 parametre kan muligvis fore
tages, hvis mængden af modtagne data er til
strækkelig.

Som afslutning på denne artikel kan siges, at 
begge de omtalte projekter vil kunne vise at ra
dioamatører også kan gøre nytte, - en nytte som 
nu til dags til dels er upåagtet og eventuelt vil 
kunne forhindre indskrænkninger i vores fre
kvensbånd.

Vi må ikke glemme, at alle frekvenstildelinger 
vil blive taget op til revision ved »The World Ad
ministrative Radio Conference« som holdes i 
Geneve i 1979.

Den påskønnelse, der gives amatørarbejde, vil 
uden tvivl påvirke de frekvenstildelinger, som vil 
blive givet til amatørtrafik. Hvis der på dette tids
punkt kan vises overbevisende resultater af ama
tørers medvirken til udforskning af de sporadi
ske E-lags natur, vil vi være i en bedre position 
m.h.t. bevarelse og udvidelse af vores frekvens
bånd.

Afsluttende kommentarer
Hvis nogen skulle være interesseret i at delta

ge i de to omtalte projekter, kan de nødvendige 
rapportskemaer fremskaffes via OZ8SL.

De to omtalte dokumenter WA58 og WA59 kan 
ligeledes fremskaffes til evt. interesserede.

M.h.t. Nord-Atlant-projektet, forhandles der i 
øjeblikket mellem den franske amatørorganisa
tion REF og de franske myndigheder vedrøren
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de mulighederne for etablering af en 50 MHz- 
beacon på samme QTH som 144 MHz-beaconen 
F3THF (QTH-loc.: YI13D). Hvis tilladelse opnås 
vil frekvensen blive 50,1 MHz.

De nærmeste TV-stationer, der under normale 
forhold vil kunne forstyrre modtagningen for 
danske amatører i 50 MHz-båndet er: Hørby 
(Sverige), Greipstad (nær Kristiansand, Norge) 
og Steinkimmen (nær Bremen, Vest-Tyskland). 
Under sporadiske E-forhold vil et betragteligt 
antal stationer fra hele Europa kunne forstyrre.

Amatører i Øst-Danmark, der ønsker at deltage
i Nord-Atlant-projektet, kan få problemer p.g.a. 
den nære beliggenhed af Hørby kanal 2 sende
ren (ERP: 100 kW), men en god retningsantenne 
kan formodentlig klare problemerne.

M.h.t. Syd-Europa-projektet er i skrivende 
stund følgende italienske beacon-stationer QRV 
eller planlagt:
11A, 144,140 MHz, kører i øjeblikket fra Torino, 

flyttes senere til DE27H.
I4A, 144,1425 MHz, FE64J, næsten klar.
I04, 144,145 MHz, (GC45B, nær Rom), planlagt. 
IT9A, 144,1475 MHz, (nær Trapany, GY), plan

lagt.
ISØA, 144,150 MHz, (Sardinien, EA46), planlagt. 

Alle beacons vil få 50 W ERP.
Nærmere oplysninger om nye 144 MHz bea- 

constationer i Syd-Europa, - den planlagte 50 
MHz-beacon i Frankrig samt eventuelle 50 MHz 
beaconstationer på Nordamerikas østkyst, vil

blive bragt i rubrikken »VHF-amatøren« her i OZ, 
når de foreligger.
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Læserbrev
Af OZ4OV, Ole Juul Petersen, Hovedgaden 397, 2640 Hedehusene

Kære redaktør!
Da jeg ad snørklede og mange omveje har 

ladet mig fortælle, at du har lidt svært ved at 
vriste stof til OZ ud af dine medlemmer i for
eningen, og da jeg gerne ser, at OZ kommer 
hver måned med lidt nyt og spændende - også 
konstruktioner, har jeg besluttet at bøde på pi
nen ved at fortælle lidt om mig selv og min 
familie.

Jeg kom for dagens lys i 1948 i Bell laborato
riet i USA. Til trods for at jeg føler mig ung, 
betragtes jeg dog som en oldsag i dag. Alligevel 
vil jeg her berette lidt om mit liv.

Jeg sidder nu i en fotocelleopstilling i en ækel 
black box og funderer over tilværelsen. Det var 
jo egentlig ikke det, der var meningen med mig. 
Hvorfor kom jeg her? Jo det skete den dag, da 
antennen kom fræsende som et forsinket lyn med 
noget højfrekvens, den skulle have forstærket. 
Det skulle gå tjep, for det var i en contest. Jeg

må have været ude og fejre nytår dagen i for
vejen, for jeg kunne ikke rigtig finde ud af det - 
hvordan er det, man siger - ude af fodslav - jeg 
troede, det var et lokalt signal, hvorfor jeg ikke 
forstærkede det ret meget. Da så min operatør 
opdagede, at det var et DX signal, sagde han en 
hel masse mærkeligt meget hurtigt efter hinan
den og med store bogstaver. Derefter røg jeg ud 
til højre til fordel for en yngre afløser.

Familien er jo stor og mærkelig at se til. Vi har 
som regel tre ben: kollektor, base og emitter, 
der skal have forspænding af forskellig størrelse 
og polaritet alt efter, hvem vi er. Der er dog 
nogle særlinger imellem. Det er dem med hen
holdsvis to og fire ben. Nye krydsninger er også 
kommet til. De kalder sig noget så fint som 
zenerdiode, varaktor, tunneldiode, unijunction- 
transistor, fieldeffecttransistor, controlled recti- 
fyer osv. Fælles for os alle er dog, at vi har
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enormt store anvendelsesmuligheder. Ja nogle 
af os er endda kommet på rumrejse med OSCAR, 
hvor vi har haft mere eller mindre held til at 
vise, hvad vi duede til for at hjælpe radioama
tørerne.

Vi bliver fremstillet af germanium eller silicium, 
der først er renset så uhyggeligt, at der kun fore
kommer eet fremmed atom i os for hver gang 
der forekommer 106 andre. Derefter sviner de 
os til igen - åndssvagt ikke - med aluminium, 
arsen, bohr eller andre stoffer, alt efter om vi 
skal have overskud af elektroner eller underskud 
af elektroner - huller eller elektroner - der har 
til formål at transportere ladningerne og på den 
måde forstærke signalet. Fremstillingen er en 
lang og trang proces, og der er da også flere af 
os der står af i svinget og falder ud af produk
tionen, hvorefter vi kan købes i dyre domme som 
»umærket, utestet svarende til .. .« i poser med 
100 stk.

Se, lige som der hos mine skabere findes to 
store grupper han- og hunkønsvæsner, findes 
der hos mit folk også noget tilsvarende. Vi kal
der os PNP og NPN, og det siges, at der også 
hos os er visse jobs, som den ene gruppe be
strider bedre end den anden -.

Min slægt er vokset sig sund og stærk med 
tiden. Dog går tendensen hen imod at gøre os 
mindre. Formodentlig for at skabe større kolo
nier på mindre plads. - Skuffementalitet-. Tænk 
bare - nogle af mine artsfæller er så små, at der 
kan være flere tusinde i et fingerbøl - til tommel
fingeren. De bliver klumpet sammen på 1,5x1,5 
mm og kaldes integrerede kredsløb. Resten af 
den sorte klods du ser, er til varmeafledning og 
tilledninger! Vi fås med fra 4 til 48 ben i sådanne 
klodser - tænk dig at holde rede i input og out
put!

Mine forfædre var unægtelig noget støjende, 
da de var unge - men hvem er ikke det? Hør 
bare de unge på diverse repeatere! Nå men lige 
som radioamatørerne kom de over børnesyg
dommene med alderen, endog så godt, at vore 
halvfætre elektronrørene godt kan gå hjem og 
lægge sig og få rørpension. Hvad angår kræf
terne er vi kommet helt godt med ihvertfald på 
lavfrekvensområdet, jeg har nogle brødre, der er 
så stærke, at de helt har slået fætter EL84 af 
pinden.

Der er jo også en form for snobberi indenfor 
vore rækker ligesom hos elektronrorene. Nogle 
af os er fremstillet af ædle metaller og føler os 
mere end andre med forgyldte ben. Det må vi 
se at komme til livs.

Se, vi har jo en del fjender her i verden, og 
dem kan vi ikke udstå. Vi vil gerne se at komme 
dem til livs. Der er en djævel, der kalder sig

ohmmeteret, ham kan vi ikke rigtig forliges med. 
Han stopfodrer os med frie elektroner, og så får 
vi mavepine. I værste fald afgår vi ved en brat 
og pludselig død. Ligeså hans fætter loddekol
ben kan vi ikke lide. Når han kommer svingende 
henimod os og udstråler sine 3-400 graders var
me og samtidig møger os til med tin. Nogle 
kalder ham den lille tinmurer. Skal vi endelig i 
selskab med andre komponenter, og således ikke 
kan undgå at komme i berøring med loddekol
ben, foretrækker vi at blive klemt lidt om benet 
af en fladtang, som kan tage det meste af var
men. Nogle af os foretrækker også, at du hiver 
loddekolben ud eller jorder både den og os for 
at undgå statisk elektricitet.

En anden ting vi heller ikke kan lide, er kraftig 
højfrekvensfelter. F.eks. når vi sidder i indgangen 
af en converter. Disse felter skaber forvirring i 
vort fordøjelsessystem, idet vi bliver propfodrede 
og arbejder os ihjel. Vi kan heller ikke fordrage 
kraftige strømstød eller transienter hidrørende 
fra diverse relæer og omskiftere. Så må vi rekvi
rere beskyttelse fra fætter diode. Ligeledes kan 
vi heller ikke lide, når en eller anden klovn ven
der batteriet forkert - hvad vil du sige til at skulle 
indtage føde med den forkerte ende? Så kan 
klovnen søge optagelse i »The international club 
of transistorburners«.

Vores familie vokser hurtigt. Der kommer et 
nyt medlem så godt som hver dag. Derfor er der 
mange af os, der må friste en kummerlig til
værelse på bunden af diverse rodekasser som 
forældede. Men det vil jeg sige jer: På det om
råde er vi også stærkere end elektronrøret. Tag 
nu forleden dag hvor jeg lå og flirtede i kassen 
med en sød, buttet, lækker lille ECC91. Pludselig 
kom der en stor, grov dum nettransformator 
dumpende ned i kassen. Den må jo være brændt 
af, for den lagde sig så underlig tungt ovenpå 
os. Krak sagde det og ECC91 var ej mere. Hun 
var steget til rørhimlen. Jeg derimod rejste mig 
på mine tre ben, børstede det værste støv væk, 
sundede mig lidt og slikkede sårene. Jeg havde 
fået en lille skramme i den fine sorte lak, hvilket 
medførte, at min ejermand opdagede, at jeg 
kunne bruges som fototransistor, når han lod 
lyset falde på mig på en bestemt måde.

Se, således kom jeg til ære og værdighed igen 
og endte mine dage i en fotocelleopstilling. Og 
jeg, der var beregnet til at forstærke højfrekvens, 
at det skulle times mig at forstærke sådan nogle 
sløve signaler, der kan man bare se. Skulle jeg 
en dag blive helt krøbling, kan jeg da altid an
vendes som diode!

Vy 73 de OC44 
T. Ransistor.
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QSL-centralen
Som meddelt i marts OZ, sker der en 

omorganisering af EDR's QSL-central.
På grund af en misforståelse, som re

daktionen meget beklager, blev det med
delt, at OZ5GF skulle overtage afdelingen 
for udgående forsendelser.

Dette er imidlertid ikke korrekt og ho
vedbestyrelsen har på sit møde den 13. 
marts meddelt redaktøren en velfortjent 
»næse« for hans utidige foruddiskontering 
af sagen.

EDR's hovedbestyrelse har udnævnt en 
assisterende QSL-manager og fremtidig 
skal udgående forsendelser sendes til: 

OZ7GO, Leif Holst,
Silkeborgvej 178, Røgen,
8472 Sporup.

Det vil sige, at alle kort (også QSL's til 
danske amatører) skal sendes til OZ7GO, 
der så ekspederer kortene til de udenland
ske QSL-centraler samt videresender dan
ske QSL's til OZ6HS, der stadig sørger for 
distribueringen af kort til EDR’s medlem
mer.

HB.

Tak
Mange tak for opmærksomheden ved min 80 

års fødselsdag.
En særlig tak for den store glæde og over

raskelse ved overrækkelsen af EDR’s æresnål.
Vy 73 de OZ2XU, Max

HUSK:
Forslag til formand, 
HB og Repræsentantskab 
inden d. 20. april.

OZ APRIL 1976

OX-nyt
Redaktion OX3AB, Arne Pedersen, 3920 Juliane- 
håb.

Bladet sendes for øjeblikket til mange OX’ere
i Grønland, tidligere OX’ere nu OZ’ere og end
videre til Island, Færøerne og Sverige.

Abonnement på bladet tilsendt som tryksag 
luftpost er for 1976 20 kroner.

Interesserede kan sende 20 kroner til vor kas
serer OX3PN, Palle Nielsen, Postboks 10, 3920 
Jullanehåb.

Redaktionen er interesseret i at komme i for
bindelse med andre afdelinger, der udgiver med
lemsblade med det formål at bytte blade. Hen
vendelser herom til OX3AB.

Siden opgørelsen i december 1975 er der ind
gået følgende bidrag til fondet.

Forfatterhonorar OZ7DK ......................  kr. 75,00
EDR Julianehåb afdeling ...................... kr. 566,00
Honorar for prefixliste OZ3SK ..............  kr. 800,00
Salg af EDR’s gl. båndoptager.............. kr. 200,00
Forfatterhonorar OZ1TM ......................  kr. 100,00
Forfatterhonorar OZ6DT ......................  kr. 100,00
Rejsegodtgørelse OZ2RM ...................  kr. 267,00
Red........................................................ kr. 84,00

kr. 2.192,00
Saldo iflg. sidste opgørelse ..................  kr. 3.096,12

Fondets formue pr. 1. april 1976 .... kr. 5.288,12

Fondets bestyrelse takker for de indkomne 
bidrag. OZ5KD
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. . . at EDR påtænker at udstede et specielt 
diplom i jubilæumsåret 1977 og HB ønsker i den 
anledning gerne tilsendt forslag og tegninger 
til diplomets udseende.
. . . at EDR’s PR-manager OZ5GF gerne ønsker 
tilsendt avisudklip og lignende af artikler om 
radioamatører.
. . . at sidste gang P&T afholdt prøver var der 40 
der ikke mødte og heller ikke havde meldt afbud. 
Det er en ærlig sag ikke at kunne finde sine 
restenil, men pse. meld afbud.

. . . at denne sort-hvid reproduktion af et flot 
flerfarvet QSL-kort fremstillet af Grundig, måske 
kunne få andre fabrikanter til også at garantere 
deres produkter fri for indstrålingsgener.
. . . at redaktionskatten hilser OZ’s nye skribenter 
OZ1WL og OZ6MI velkommen. Tage og Per er 
begge garvede kæmper udi vor ædle hobby.

OZ6PN
EDR’s kopitjeneste

QST (amrk)
Dec. 75: A modulartransceiverfor 1296 MHz 7 s.

Read capicitance with jour VOM ................... ...2 s.
A tuning aid for SSTV .................................... ...3 s.

Jan. 76: A tramplifier for 432 MHz ..................... ...5 s.
A 15 m QRP-transmitter
(»Goober Whistle«) ...........................................4 s.
A digital voltmeter. Parts 1 ............................. ...4 s.

Feb. 76: A digital voltmeter. Parts 2 .................. ...4 s.
Build a baby ultimate (Transmatch)...................2 s.
A 2 m frequency and sensitivity
calibrator......................................................... ...3 s.
A digital morse code synthesizer ................... ...5 s.

73-Magazine (amrk)
Jan. 76: Build this digital capacity meter .. 9 s. 
Feb. 76: A synthesized IC frequency

standard ......................................................... ...6 s.

Soup up your 2 m resceiver ..........................  3 s.
RTTY auto call ...............................................  7 s.

Marts 76: Stereo: A new type of CW filter . 3 s.

Ham Radio (amrk)
Nov. 75: Using TTL-IC's in SSB equipment 4 s. 
Jan. 76: Synthesized 2 m FM-transceiver .. 8 s.

Six digit 50 MHz frequency counters .............  3 s.
Marts 76: 5/8-wavelenght vertical antenna

for 2 m ............................................................ ..2 s.

Amatørradio (norsk)
Jan. 76: Klipping på SSB. 1 del .........................  7 s.

Vi lodder i TS-700 og gør den
fuldkommen..................................................... 2 s.

Feb. 76: Klipping på SSB. 2 del ......................... 4 s.

Radio Communication (eng)
Marts 76: A digital frequency counter.................  8 s.

A 1,8 MHz derection finding resceiver ... 4 s.

CQ-DL (tysk)
Nov. 75: Netzteil und Linearverstärker

für TR-2200 ....................................................  4 s.
Dec. 75: 40 watt linearendstufe für das

2 m Band .......................................................  7 s.
Marts 76: 2 m FM-Transceiver

(»Gartenzwerg«) ............................................  5 s.
Netzversorgung. 13 V/20 A ............................ 1 s.

UKW-Berichte (tysk)
Hefte 3/75: Ein Peilempfänger. 2 m Band ,11s.

FM-Handfunkgerät. 2 m Band. 1 del .............. 9 s.
Hefte 4/75: FM-Handfunkgerät. 2 m Band.

2 del ...............................................................15 s.

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

Redaktion: OZ1LO, Leif Ottosen, Bankevejen 12, Køng,
4750 Lundby.

WAEDC 1975
De danske resultater i phoneafdelingen af denne test, som 

vi har set i CQ-DL blev følgende:
OZ6EV 8901 p 
OZ3KE 1104p 
OZ6PI 460 p 
OZ9ZS 132 p

nyt

142 OZ APRIL 1976



SSA - 50 års jubilæumstest 1975
Fra SSA har vi modtaget resultatlisten med følgende be

skedne danske deltagelse:
Phone single opr. OZ2TY 1 p
Phone multi opr. OZ4HAM 286 p
CW SWL OZDR 1815 54 p

SP DX CW contest 1976
Denne test fandt sted 3.-4. april. Hvis du deltog, skal logs 

sendes til PZK Contest, P. O. Box 320, 00-950 Warszawa, Po
land, og poststemples senest 1. maj 1976.

PACC-contest 1976
Fra VERON har vi modtaget indbydelse til denne test, der i 

år finder sted den 24. april kl. 12 GMT til 25. april kl. 18 GMT 
på 80-10 meter CW og phone. PA/PI/PE-stationerne kalder 
CQ-PACC andre CQ-PA.

Der udveksles RST -I- fortløbende numre begyndende med 
001. PA-stationerne sender efter nummeret to bogstaver, der 
indikerer deres provins.

Disse er: GR, FR, DR, OV, GD, UT, NH, ZH, ZL, NB. LB og 
YP.

Der findes single-operator og multi-operator klasser.
Hver QSO giver 3 points. Kun 1 QSO med hver station på 

hvert bånd enten CW eller phone. Samlet score er summen af 
QSO-points på samtlige bånd multipliceret med summen af 
provinser på samtlige bånd. For SWL's giver hver hørt PA- 
station 1 point. Loggen skal indeholde både kodegruppen, 
der gives af den hollandske station og modparten.

Logs skal sendes til VERON Contest Manager, PAØDIN, 
P. O. Box 1166, Arnhem, The Netherlands og poststemples 
senest 30. juni 1976.

USSR DX contest 1976
finder i år sted 8. maj kl. 21 GMT til 9. maj kl. 21 GMT på alle 
bånd 80-10 meter CW. Contestcall CQ-M.

Der udveksles RST + numre fra 001. USSR-stationer sen
der RST + oblast nr. Kun 1 QSO med hver station pr. bånd.

QSO med eget kontinent tæller 1 point. Udenfor 3 points. 
QSO med eget land tæller ikke.

Der gives 1 multiplier for hvert nyt land efter R-150-S lands- 
listen, som i store træk er lig med DXCC-landslisten, dog 
tæller følgende lande separate: Vesttyskland/Vestberlin, Nord/ 
Sydkorea, HR6 (Swan Isl.), VS9H (Kuria Muria), YNØ (Corn 
Isl.) UA1 (Novaya Zemlya), UAØ (Kuril Isl.), UAØ (New Siberia 
Isl.) og følgende oblast numre regnes ligeledes som multi- 
pliere: 002, 013, 014, 056, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 
091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 159.

Den samlede score er summen af QSO-points multipliceret 
med summen af lande.

Der findes 3 klasser, single operator single band, single 
operator multi band og multi operator single TX multi band.

SWL får 1 point pr. QSO (3 points hvis begge stationer 
logges).

Logs skal poststemples senest 1. juli 1976 og sendes til 
CQ-M Contest, Krenkel CRC, Box 88, Moscow, USSR.

er summen af QSO-points på alle bånd multipliceret med 
antallet af ITU-zoner kontaktet uanset bånd. Hver ITU-zone 
regnes altså kun som 1 multiplier, selv om den køres på flere 
bånd.

Testen betragtes som en landskamp mellem de deltagende 
lande, idet de 5 bedste i hvert land regnes som deltagere i 
landskampen. Det vindende land modtager ITU trofæ for et 
år. Det skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt for at 
blive landets ejendom. Desuden er der guld-, sølv- og bronze
medalje til de 3 bedste i verdenen på både phone og CW 
samt diplomer til de 3 bedste i hvert land.

Separate phone og CW logs skal poststemples senest 30. 
juni 1976 og sendes til: Ministerio das Comunicacoes, DEN- 
TEL, 70 000 Brasilia, DF, Brasil.

Contestkalender
12.-13. juni: SCAG Field Day CW (se næste OZ)
19.-20. juni: All Asia phone (se næste OZ)
3 - 4. juli: QRP sommertest CW

17.-18. juli: HK-contest CW og phone
24.-25. juli: ARRL Bicentennial Celebration

OZ1LO

Aktivitetstest marts 1976
Fone: OZ4DZ 720 p
OZ9ML 1836 p OZ4HAM 684 p
OZ7XC 1628 p OZ4QX 684 p
OZ6ARC 1210 p OZ1JA 672 p
OZ4XT 1128 p OZ4YP 300 p
OZ5DSB 1120 p OZ1BI 204 p
OZ1XV 1128 p OZ4DX 18 p
OZ7HX 1056 p
OZ8LG 924 p CW:
OZ7XE 924 p OZ4H 448 p
OZ8KU 960 p OZ7HX 434 p
OZ6IO 846 p OZ8LG 406 p
OZ1BBE 792 p OZ4QX 264 p
OZ4H 864 p OZ8XO 120 p

SWL’s:
OZ-DR 1803 1782 p

Følgende kom ikke med i sidste måned.

OZ7HX CW 96 p 
OZ4QX CW 78 p 504 fone 
OZ1XV Fone 1232 p

Frekvenser i testen er på fone flyttet til 3650-3700 og for 
CW 3570 som middelfrekvens. Husk at det er kun klubstationer 
der tæller 4 point, der var et par enkelte der brugte de »tre
benede« call også.

Der er ingen A-test i juli måned, men jeg regner med, at jeg 
vil køre en eller anden form fra OZ1FDF i juli.

OZ8KU

VII World Telecommunications Day Contest
Det brasilianske kommunikationsministerium indbyder til 

denne test, der finder sted på phone 15. maj 00-24 GMT og 
på CW 22. maj 00-24 GMT på 80-10 m.

Der er 2 klasser: Single operator multiband og klubstationer.
Der udveksles RST + ITU-zone (Danmark ligger i zone 18).
Pointberegning: QSO med eget land 0 point. QSO med 

andet land i samme ITU-zone 10-40 m 1 point, 80 m 2 points. 
QSO med anden ITU-zone i samme kontinent 10-20 m 2 points, 
40 m 3 points, 80 m 4 points. QSO med andre kontinenter 
10-20 m 3 points, 40 m 5 points, 80 m 6 points.

Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd. Samlet score

DIPLOM MANAGER

Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, Postbox 213, 5100 Odense.

Ja, nu har jeg så overtaget arbejdet som diplom manager 
efter OZ2NU, som efter mange års arbejde med dette og 
meget andet indenfor amatørbevægelsen, vil nyde sit otium 
og være (civil)amator igen.

Lad igennem disse linier, lyde en tak fra mange amatører,
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for dit store arbejde indenfor EDR, og håbe at du får mange 
år endnu ved nøgle og mikrofon. Tak Børge.

Da interessen for diplomer er stigende, har jeg tænkt mig 
at skrive både for nybegyndere og viderekommende, og selv
følgelig komme med oplysninger om de sidste nye diplomer.

Hvordan starter man så som diplomjæger, først skal man 
selvfølgelig lave mange QSO-er, og så håbe man får QSL fra 
dem alle, man laver sig så en liste eller bog over de diplomer, 
som man kunne tænke sig at erhverve, med henvisning til, 
betingelserne for diplomet.

Husk altid at sende 100% QSL, hvis du har lovet det, det er 
måske netop dit QSL kort, amatøren mangler til OZ-CCA.

De diplomer jeg giver oversigt over, har sikkert været publi
ceret i OZ før, men et sted skal man begynde.

Først en af de lettere: Baltic See Award.
Til dette diplom tæller alle forbindelser efter 1. januar 1960, 

og omfatter følgende lande: DL/DJ/DK/DC-DM-OH-OZ-SM- 
SP-U.

Klasse 1: Alle Østersø lande på 2 forskellige bånd (14 QSO's). 
Klasse 2: Alle Østersø lande på 1 bånd (7 QSO’s).
Og så tager vi en af de lidt sværere: Atlantic Ocean Award. 
Alle forbindelser efter 1. januar 1960, tæller her.
Landslisten er følgende: TF-G-EI-F-EA-CT1-CN8-5T-6W-ZD3- 

9L1-EL-TU-9G1-5V-TY-5N2-TJ-TR-TN-9Q5-ZS-LU-CX-PY-YV- 
HK-HP-TI-YN-HR-TG-XE-8R1-VP7-HH-CO-W-VE.

Klasse 1: 30 lande på 2 bånd (i alt 60 forbindelser)
Klasse 2: 30 lande på 1 bånd (i alt 30 forbindelser)
Klasse 3: 20 lande på 2 bånd (i alt 40 forbindelser)
Klasse 4: 20 lande på 1 bånd (i alt 20 forbindelser)
Prisen for disse diplomer er 4 Mark eller 10 IRC for hver, og 

ansøgningen stiles til:
DARC Ortsverband Kempen 
4152 Kempen
Parkstrasse 24, W.Tyskland 

eller til undertegnede:
OZ1WL, P. O. Box 213, 5100 Odense 
Husk altid i din korrespondance til mig at medsende franke

ret svarkuvert. OZ1WL

Redaktion: OZ6MI, Per M. Andersen, Box 73, 5800 Nyborg.

Vel mødt igen. Det er jo et par dage siden, jeg forlod denne 
»langtrækkende« redaktørstol.

De omforandringer der er sket i OZ siden er ikke ret store. 
Ideen, interessen, lysten eller pligten er den samme, enten 
man hedder Poul eller Per. Ja, man kan også nævne ordet 
glæden. Det gjaldt i hvert fald for OZ2NU, Børge Petersen 
som har præget OZ i mange år. Når man hører, at du har 
været med i en hel masse andre ting, hvor du også har taget 
fat med samme iver som for EDR, må man spørge, om døgnet 
har mere end 24 timer i Ålborg. I hvert fald må verdens 
største skrivebord stå hos dig. Der skal her fra OZ-DX rettes

JA1VQP med sin station (foto via OZ5DX)

Generaldirektoratet for 
Post- og telegrafvæsenet

Maj 1976 
Solplettal: 11

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 11,4 12,9 14,2 15,5 16,2 15,9 15,9 16,1 13,3 12,4 12,6 11,3
New Zealand 17.800 54,1 11,3 13,1 15,0 16,2 12,5 12,3 12,4 13,0 12,0 12,2 12,6 11,1
Filipinerne 9.700 66,4 11,2 13,6 16,2 17,2 17,5 16,7 16,4 17,0 16,6 14,4 12,8 10,9
Sydl. Australien 16.000 85,0 11,1 14,3 18,0 18,6 16,8 12,6 11,4 12,0 13,8 13,3 10,7 11,1
Sumatra 9.300 90,0 11,1 14,4 18,4 19,0 19,0 17,9 17,2 18,1 13,3 12,9 10,7 9,8
Indiske Ocean 10.100 115,9 11,5 14,4 19,7 20,2 20,3 19,8 18,7 19,7 18,8 15,9 14,5 10,6
Madagaskar 8.300 146,0 11,6 13,3 18,7 20,5 20,7 21,6 21,2 21,9 23,7 22,5 18,3 14,4
Syd Afrika 10.100 171,3 10,1 6,9 12,2 20,4 20,2 21,4 22,0 22,7 15,9 11,9 10,3 9,4
Middelhavet 2.200 181,0 9,2 8,8 11,9 14,6 15,8 16,7 16,1 14,5 16,0 17,3 14,7 10,8
Antarktis 13.600 202,5 10,2 10,1 8,9 9,2 17,1 19,4 20,7 21,1 21,6 15,0 11,5 10,4
Kanariske Øer 3.500 226,9 11,8 10,1 12,1 16,8 18,9 17,8 18,1 18,1 19,2 22,1 19,8 14,6
Argentina 11.900 232,4 12,2 10,2 11,8 9,4 12,2 17,9 18,4 18,4 19,4 22,5 20,4 15,1
Peru 11.000 264,1 11,7 9,2 10,2 12,9 12,2 15,5 16,8 16,6 16,3 18,6 19,2 15,2
Vestindien 8.100 289,6 11,3 9,3 9,4 8,4 7,5 14,4 15,9 15,8 15,4 16,3 17,2 14,3
New York 6.100 291,4 11,2 9,4 8,9 8,4 11,7 15,5 15,4 15,8 15,3 15,6 17,1 14,2
Vest Grønland 3.600 313,6 10,7 10,0 10,4 11,8 14,0 15,0 15,4 15,2 15,0 15,1 15,3 12,9
San Fransisco 8.800 324,5 11,0 10,7 10,9 10,7 8,6 8,5 11,4 13,8 15,0 14,8 14,7 12,8
Sydl. Stillehav 16.200 328,6 11,0 10,9 11,1 13,0 14,6 14,0 10,1 9,9 14,9 14,7 14,5 12,6
Hawaii 12.000 356,4 11,5 12,0 12,1 13,5 14,8 15,2 12,7 11,7 14,7 14,2 13,4 12,3
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en tak for det arbejde, som du har gjort. Du har engang sagt, 
at det var dig, som takkede for at få lov til at gøre en indsats, 
men alligevel!

Den betænkningstid jeg bad om, da jeg blev opfordret til 
at overtage spalten er sikkert blevet ædt af red.katten, så her 
er jeg og til sagen:

OZ-DX vil blive skrevet, som jeg mener, at jeg kan afse tid 
til det. Må jeg med det samme sige, at alle oplysninger, så 
som foto, DX-nyt eller andre ting som har tilknytning til 
OZ-DX vil blive modtaget her med glæde. Er der nogle som 
sidder og »varmer i finalen« med et hjertesuk, så kom frit 
frem, som f.eks. OZ2CE's indlæg i marts OZ. Det var fb.

VOICES ACROSS THE OCEAN
Paul Atkins, senior technician, Sub

system Engineering, started up radiosta
tion WB2OZW in 1964 at his home in 
Park Ridge, N.J. During the past 12 
years he has specialized in radio con
tacts with Europe and Africa and earn
ed an amateur extra class license.
Many friendships have been made and 
letters and postcards exchanged over 
the years.

During a recent business trjp to the 
United States, Carl Jakobsen of Den
mark visited with Paul and his wife,
Lynn. The two radio amateurs had been 
talking for over 10 years by radio and 
finally met face to face last November.
The visit for Carl also included a tour of 
ITT Avionics' facilities. Bill Garmany of 
the CNI Systems Department assisted as 
an interpreter for the tour.

Radio contact with Denmark is still 
going strong, and Paul Atkins has every 
intention of sampling Danish 
hospitality when he makes plans for a 
visit to Europe.

*OZ2CE

Paul is delighted to read a letter of thanks 
for his hospitality to fellow radio 
operator Carl lakobsen of Denmark.

klippe i andres DX-nyheder, så det vil være pænt lige at nævne 
f.eks. DX-NS eller LiDXA.

Det ser ud til, at der i de kommende måneder vil være 
forandringer i DXCC listen. Seychelles øgruppen vil blive 
republik og følgende DXCC-lande vil blive indlemmet i den 
nye republik: Aldabra, Desroches og Farquhar.

I anledning af JARL bliver 50 år, vil nogle oprt. tage en tur 
til Senkaku øgruppen samt til Parecevela. Det menes, at 
mindst en af dem bliver et nyt DX-CC land skriver LiDXA. 
Call: Muligvis JD1YAH/JD1?

OZ1TR kommer med følgende natrapport, kl. 02.30 på 3790 
kHz: VP2ABC, JY3ZH, 9Y4SF samt 8P stationer endog AP Pa
kistan var på. Tnx OZ1TR.

Når dette læses, er det nok ved at være slut på JA1CUV/1, 
JA2PJC og JA3KWT’s tur til Pacific, hvor hovedattraktionén 
vil være »VR8« oprt. QSL sendes til JA1CUV/1: Jack. Kumagai, 
Box 22. Mitaka, Tokyo 181, Japan. Pse. IRC + SAE.

Vi håber, denne tur har været en succes og at CONDX har 
været OZ-venlige. Denne JA oprt. er jo sådan set et svar på

Paul Atkins' Radio Station WB2OZW certainly boasts an impressive array of equipment.

Nogle af de hot. oprt. sammen med vor mand OZ5DX.
Fra venstre: JA1SNA, JAØCUV/1, JF1JPC, OZ5DX. JA1VOP, 

JAØDMV/1 (foto via OZ5DX).

»YASME FOND«, som var på VR8 i januar 76. Jeg tror, det er 
et godt svar.

OZ-DX sendte straks OZ5DX til Japan, hvor Hans havde 
nogle samtaler med de JA oprt., som er involveret. Der blev 
også et par foto til OZ-DX.

God DX de OZ6MI

PS. Stof til spalten helst inden den 18. i måneden.

Der er fra OZ3LP/W2 kommet et brev, hvor L.P. har sakset 
en artikel i ITT-Journall med et foto af WB2OZW, der læser et 
brev fra OZ2CE. Tak til OZ2CE og OX3LP/W2.

Der er også stadigvæk mulighed for at skrive for at få DX- 
QTH info. Man lægger en frankeret svarkuvert ved, dog må 
du regne med, at der kan gå 5-6 dage med svar. Der vil også 
være mulighed for at finde en station som du mangler QSL 
QTH på. Det vil nok være bedst at sende QSL, medens sagen 
er »varm«. Erfaringen siger, at det bliver vanskeligere, som 
tiden går.

Der har været nogle grupper som rejste til f.eks. Caribien 
for at opnå større score i contester, men QSL var nok mere 
til besvær. Så er det skrevet. Var der nogle, der sagde HC8AA? 
Nå ikke.

Det er vel rigtigst at nævne kilden på de oplysninger eller 
informationer man får eller læser. Det vil jeg prøve i fremtiden.

Der er også her i redaktionen en saks som kan nå over og

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 9000 Aalborg.

Jeg har tidligere meddelt, at man har gjort mig den ære at 
anmode mig om at være OZ-kontaktmand til »Scandinavian 
CW Activity Group« - forkortet SCAG. Dette job har jeg på
taget mig - ikke mindst fordi CW altid har haft min største 
interesse. Desuden mener jeg endvidere, at med det store 
antal D-amatører, der er kommet gennem de sidste år, er der 
behov for en animering af interessen for telegrafi og for af
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læggelse af prøve heri med deraf følgende adgang til andre 
bånd.

Jeg vil derfor gennem denne rubrik fremover avertere CW- 
aktiviteter.

Endnu er hovedparten af medlemmerne SM'ere, men der 
findes allerede en del medlemmer fra såvel OH og LA samt 
OZ. Denne sidste gruppe skulle vi gerne ha' gjort rigtig stor, 
for derigennem at få den rette indflydelse på SCAG.

Jeg har før talt om de telegraferingsøvelser, der udsendes 
over SL5BO og SK5SSA ligesom bulletinudsendelserne over 
SK5CD og SK7CD. Jeg vil her forsøge at få sendt stoffet 
direkte til mig, således at jeg på given tid og frekvens kan 
bringe det i dansk oversættelse.

Gruppens årsmøde afholdes i Jønkøping lørdag d. 29. maj, 
men herom vil vi høre nærmere.

SCAG Advisory Contest Committee - SCAG CAC består af 
SM5CZQ (formand og contestmanager) LA4BQ, OH2BN og 
OZ2NU. De tre sidstnævnte er også SCM for de respektive 
SCAG sektioner med ret til at vælge en stedfortræder for sin 
post i CAC.

Medlemmerne kan til SCAG CAC afgive forslag og ønsker 
vedr. gruppens tester. De stiles skriftligt til SCAG CAC, Box 13, 
S-150 13, Trosa, Sverige. Contestmanageren tilsender siden de 
øvrige CAC-medlemmer det indsendte materiale for kommen
tarer. Den endelige afgørelse (i større sager) ligger hos ledel
sen for SCAG SM5WI-SM5TK-SM7JP, som naturligvis som 
andre SCAG-medlemmer forudsættes at tænke skandinavisk, 
selv om de hører hjemme i SM.

Gruppen afholder en skandinavisk field day d. 12. juni til 
13. juni 1976 kl. 15.00, den skal vi omtale nærmere i næste OZ.

Medlemsafgiften er 10 sv. kr. årligt, der kan indbetales på 
postgirokonto: SCAG 83 61 33-9, Box 13, S 150 13, Trosa, 
Sverige.

Hvorfor ikke være med?
OZ2NU

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 
6920 Videbæk.

Aktivitetstesten
3. runde i testen gav følgende placeringer:

SSB afdeling
1. OZ6IP/a 72 QSO 197 p
2. OZ1ALF 62 QSO 197 p
3. OZ3UN 65 QSO 158 p
4. OZ1AGN 66 QSO 157 p
5. OZ1ARV 51 QSO 157 p
6. OZ1ABE 62 QSO 152 p
7. OZ1BNZ 58 QSO 138 p
8. OZ2GM 42 QSO 138 p
9. OZ2AL 56 QSO 132 p

10. OZ8PI/a 58 QSO 127 p
11. OZ4QA 56 QSO 125 p
12. OZ9SW 44 QSO 121 p
13. OZ8UY 48 QSO 113 p
14. OZ1ASZ 56 QSO 112 p
15. OZ1AXL 42 QSO 112 p
16. OZ6HY 40 QSO 111 p
17. OZ1BCJ 50 QSO 110 p

18. OZ1BCZ 43»QSO 106 p
19. OZ8DO 38 QSO 91 p
20 OZ1ZY 38 QSO 89 p
21. OZ8QD 43 QSO 88 p
22. OZ1BPJ 35 QSO 87 p
23. OZ4EX 37 QSO ' 82 p
24. OZ1BBE 41 QSO 80 p
25. OZ9ZJ 35 QSO 76 p
26. OZ2RC 33 QSO 71 p
27. OZ6UD 29 QSO 57 p
28. OZ1AZK 29 QSO 51 p
29. OZ1BJC 21 QSO 50 p
30. OZ1 QQ/a 21 QSO 50 p
31. OZ9GQ 23 QSO 48 p
32. OZ1AOJ 20 QSO 48 p
33. OZ2AGR 28 QSO 47 p
34. OZ1BGQ 22 QSO 47 p
35. OZ9HN 20 QSO 45 p
36. OZ1AMB 19 QSO 43 p
37. OZ1BYL 27 QSO 37 p
38. OZ1ALD 20 QSO 37 p
39. OZ1AYI 17 QSO 36 p
40. OZ2PG 20 QSO 35 p
41. OZ9DE 22 QSO 32 p
42. OZ1BYJ 12 QSO 31 p
43. OZ9HC 15 QSO 30 p
44. OZ9HBO 18 QSO 29 p
45. OZ5XC 22 QSO 25 p
46. OZ7XN 9 QSO 21 p
47. OZ8UX 13 QSO 19 p
48. OZ1APA 7 QSO 7p
49. OZ1CBD 1 QSO 1 P

FM afdeling
1. OZ1BDQ 18 QSO 25 p
2. OZ5GI 10 QSO 20 p
3. OZ9QV 17 QSO 17 p
4. OZ1ASP 14 QSO 14 p
5. OZ2DZ 13 QSO 13 p

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

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

Testindbydelse
Hermed indbydes til SSA's nordiske VHF-UHF test 1976. 

Tidspunkt: 1. maj 1976 kl. 16.00 G MT til 2. maj 1976 kl. 16.00 
GMT.

Frekvensbånd: 144, 432, 1296 MHz.
Kode: RS(T) + QSO nummer begyndende med 001 + QTH 

locator.
Logs: Loggene skal indeholde dato, klokkeslet, modstation, 

sendt kode, modtaget kode. points samt en tom rubrik. 
Pointsberegning:

144 432 1296
0-50 km = 5 10 15

50-60 km = 6 12 18
60-70 km = 7 14 21

1980-1990 km = 199 398 597 
over 1990 km = 200 400 600

Logs sendes senest d. 17. maj 1976 til: 
Folke RåsvalI, SM5AGM, 
Svinningehojden,
S-180 20 Åkers Runo,
Sverige.
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Testresultat
Hermed følger resultatet af EDR's juletest 1975.

1. OZ1OF 47 QSO 5324 p
2. OZ5IQ 47 QSO 5221 p
3. OZ5VO 38 QSO 4790 p
4. OZ6AQ 36 QSO 4786 p
5. OZ8SL 47 QSO 4234 p
6. OZ4GI 35 QSO 3733 p
7. OZ6HY 33 QSO 3529 p
8. OZ1ALF 30 QSO 3082 p
9. SM6FYU 18 QSO 2365 p

10. OZ8QD 37 QSO 2266 p
11. OZ2GM 12 QSO 2232 p
12. OZ8RY/a 26 QSO 2230 p
13. OZ2AL 25 QSO 2195 p
14. OZ1AGN 24 QSO 2029 p
15. OZ1BOD 24 QSO 1946 p
16. SM7AVJ 25 QSO 1904 p
17. SM7SY 25 QSO 1797 p
18. OZ5QF 18 QSO 1737 p
19. OZ1AYI 22 QSO 1710 p
20. OZ9ZJ 22 QSO 1586 p
21. OZ1QQ/a 17 QSO 1581 p
22. OZ7XN 19 QSO 1548 p
23. OH2NX 31 QSO 1488 p
24. OZ1AAH 19 QSO 1450 p
25. OZ5WF 29 QSO 1356 p
26. OZ1AZK 17 QSO 1164 p
27. OZ1ZY 15 QSO 1140 p
28. OZ8PG 16 QSO 1138 p
29. OZ9GQ 13 QSO 1002 p
30. OZ1BYL 21 QSO 815 p
31. OZ9HN 5 QSO 376 p
32. OZ2AGR 11 QSO 360 p
33. OZ1ABF 9 QSO 284 p
34. OZ6BL 9 QSO 222 p

Checklog: OZ1BOL

Vinderne ønskes tillykke, og de tre bedst placerede vil 
modtage EDR’s contestdiplom.

Testresultat
Hermed følger resultatet af Region I VHF contesten 1975.

1. DC8EEA DJ26a 158.839
2. ON4TX/a CK22d 143.305
3. DL0PT FH33c 140.866
4. DC9DZA DK11 e 133.065
5. DL0RI EK08f 103.986
7. OZ5TE FP57b 101.077

12. OZ6OL FP50e 79.377
18. OZ5QF/a EP75a 68.747
36. OZ1OZ EP17e 50.423

129. OZ5DD/a EP17h 21.205
136. OZ2GZ/a FP48g 20.351
232. OZ6HR/a EP20d 9.330
286. OZ2ZT/a EP44j 5.129
314. OZ1AYI EQ65d 3.464
319. OZ1AXL EQ65d 3.126
326. OZ1AGF GP12d 2.799
358. OZ1AGN FQ61f 1.741
360. OZ5DX F029a 1.719
396. OZ3QP/a FP17c 691
398. OZ7GO EQ69C 565
401. OZ1AMB FP42d 385
404. OZ9AC GP34j 259
406. OZ5VM EP78a 206
407. OZ7UV GP13j 202

Portable afdeling
1. F1 AUQ/p CH29j 168.703
2. F6KFG/p DI47f 160.336
3. PAOLMD/p CL57a 151.220
4. OE5XXL/2 GH18f 151.079
5. PAOJOU/p DM43h 145.403

Der har deltaget i alt 812 stationer fordelt over 17 lande. 

QTH Locator konkurrencen

Plac.: Call: Antal loc.: Antal lande:
1. OZ6OL 203 34
2. OZ1OF 183 34
3. OZ8SL 177 30
4. OZ9PZ 133 27
5. OZ9SW 108 23
6. OZ3GW 102 22
7. OZ1ABE 96 17
8. OZ6ZZ 90 18
9. OZ6KV 88 18

10. OZ4QA 86 15
11. OZ3WU 85 12
12. OZ8QD 83 18
13. OZ9AU 82 20
14. OZ6AQ 78 14
15. OZ6HY 76 14
16. OZ1AYI 74 15
17. OZ5QF 70 12
18. OZ2GZ 69 12
19. OZ6WD 66 13

OZ9ZJ 66 13
20. OZ1AED 64 14
21. OZ5GF 60 16
22. OZ1ALF 60 14
23. OZ8RY 60 11
24. OZ1AXL 56 13
25. OZ8DO 55 12
26. OZ4EQ 52 13
27. OZ8UD 49 13
28. OZ8VO 46 10

OZ2QF 46 10
29. OZ6TW 45 13
30. OZ1ZY 43 11
31. OZ5WK 43 10

OZ1AGN 43 10
32. OZ3EH 41 10
33. OZ7UV 38 10
34. OZ7GO 37 11
35. OZ5IQ 35 6
36. OZ1ZD 30 9
37. OZ8T 17 4

Beaconnyt
Der er startet en ny beacon i Skåne: SK7VHF.

Frekvens: 144,920 MHz.
QTH: GP27f.
Output: 30 W.
Antenne: 2 x Big wheel 170 m o.h.
Sendetid: Hele døgnet.

Stationen er oprettet af SM7DTT, SM7DEZ og SM7AQX.

Repeaternyt
Vejle repeateren er nu atter QRV.

Call: OZ9REK.
Frekvens: R7.
QTH: G1. Højen, 5 km syd for Vejle.
Output: 30 W.
Opkald: 1750 Hz.
Antennehøjde: 120 m o.h.
Ansvarshavende: OZ7TF. OZ9SW
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 
6920 Videbæk.

Aktivitetstesten
3. runde i testen gav følgende placeringer:

1. OZ7IS 25 QSO 51 p
2. OZ7LX 20 QSO 47 p
3. OZ3TZ/a 18 QSO 37 p
4. OZ2BB 11 QSO 31 p
5. OZ9SW 10 QSO 30 p
6. OZ2GM 10 QSO 24 p
7. OZ8DO 6 QSO 13 p
8. OZ1WQ 7 QSO 12 p
9. OZ1ARV 4 QSO 12 p

10. OZ4QA 5 QSO 7 P
11. OZ1WN 5 QSO 5 p
12. OZ9DE 5 QSO 5 p
13. OZ1AXL 3 QSO 4 p

QTH Locatorkonkurrencen

Plac.: Call: Antal loc.: Antal
1. OZ7IS 53 11
2. OZ9SW ' 43 14
3. OZ3GW 34 8
4. OZ1FF 33 11
5. OZ9PZ 32 10
6. OZ5WK 12 4
7. OZ1AXL 8 5
8. OZ5GF 7 3
9. OZ9AU 7 2

10. OZ6TW 4 2

1296 MHz
1. OZ6OL 2 2

OZ9SW

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

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

Testresultat
Hermed følger resultatet af Region I UHF contesten 1975.

432 MHz faste stationer
1. DK3IKA DJ26a 25.149
2. DJ9DLA DL76a 24.956
3. F1BUT AD63g 22.747
4. PA0FWS BL48c 15.260
5. DC6MV DK11b 14.118

432 MHz portable stationer
1. F9FT/P CJ51d 34.525
2. F2TU/P DI76g 33.395
3. PA0CKV/p CM76c 29.430
4. F1 BFH/p BF29C 23.468
5. PA0JOU/p DM43h 21.670

1296 MHz faste stationer
1. DL9GU EJ33a 9.885
2. DL3NQ EJ34j 6.080
3. HB9RG EH63b 5.570
4. DL2CJA EK50C 4.680
5. OK1KVF HK71a 2.325

1296 MHz portable stationer
1. I20GC/2 EE27h 7.745
2. OK1KIR/P GK55h 5.985
3. I3DAN/3 FF10f 5.905
4. I2ADN/2 EF16a 5.585
5. I4BER/4 FE54e 5.190

Der har deltaget i alt 242 stationer fordelt over 10 lande.

Husk dit kontingent. Det ville være 
ærgerligt, om næste OZ ikke kom.

Indkaldelse til DR-møde
Som tidligere meddelt her under SWL-spalten er det hen

sigten at afholde et par møder i den kommende tid, for 
blandt andet at diskutere nogle af problemerne omkring DR- 
arbejdet.

Møderne er foreløbigt berammet til at finde sted på følgende 
tidspunkter og lokaliteter:

Tirsdag den 27. april kl. 19.00 i Køben havn-afdelingens lo
kaler, Theklavej 26, København NV.

Mandag den 3. maj kl. 19.00 i Vejle-afdelingens lokaler, 
Dæmningen 58, Vejle.

Der er opstillet nedennævnte »dagsorden« for møderne; 
men i øvrigt er det vigtigere, at alle får lejlighed til at udtale 
sig og fremsætte forslag, end at vi haster igennem dags
ordenen, hvorfor de enkelte punkter nærmere er beregnet 
som udgangspunkt for en forhåbentlig udbytterig diskussion.

1) Almindelig kamp om de opstillede stole - når alle har 
fundet sig en siddeplads, vil der formentlig lyde et par be
vægede ord til velkomst.

2) Et kort og kedeligt oplæg om DR-arbejdet, SWL-spaltens 
funktion samt de få aktiviteter på ovennævnte områder gen
nem de sidste par år. Når (og hvis) alle er kommet til hæg
terne ovenpå den sørgelige beretning, vil det være på tidspunkt 
at gå videre til næste punkt.

3) Diskussion samt forslag, der kan vende den triste stem
ning. Med andre ord: Et forsøg på at klarlægge de problemer, 
man støder på i de første år som begynder og lytteramatør - 
samt, om muligt, at forsøge at løse disse problemer ved hjælp 
af de muligheder, der ligger i »OZ«, lokalafdelingerne og 
andre (eventuelt nye) aktiviteter.

4) Det er ikke nemt at vide, hvad punkt 3 munder ud i, 
men DR-lederen i egen person vil på dette tidspunkt fremføre 
et af sine utallige manipulationsnumre for at få inddraget 
interesserede mødedeltagere i DR-arbejdet, herunder f.eks. 
diplom-grupper, contest-grupper etc.

5) Når mødet er så vidt fremskredent, vil et medbragt vække
ur give en kraftig lyd fra sig, så eventuelle mødedeltagere, 
der måtte være faldet i søvn, vil vide at det nu er tid at aksle 
sine skind og komme hjemad.

Alle interesserede er velkomne (- medlemskab af lokalaf
delinger, besiddelse af DR-nummer m.v. er altså ingen betin
gelse for deltagelse i møderne).

Det er mit håb, at møderne både vil blive hyggelige og ud
bytterige for dem, der deltager samt vil give resultater, som
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kan spores i de kommende års DR-arbejde. Og hvem ved - 
måske kan møderne blive en fast årlig foreteelse?

Da der imidlertid kan nå at ske uforudsete ting, bedes du 
lige »checke in« ved at fremsende navn og adresse - så vil 
evt. ændringer i modested og tidspunkt omgående blive frem
sendt.

Håber vi ses i København eller Vejle II!

Hvor og hvornår horer jeg hvad?
Overskriften er måske lidt vildledende, for faktisk er der ikke 

ret mange radioamatører, som ved hvornår og på hvilken 
frekvens de vil kunne høre en bestemt station - jeg er des
værre ikke nogen undtagelse herfra. Og det er måske også 
bedst sådan, fordi dette forhold medvirker til at gøre amatør
radioen endnu mere spændende; det har sin egen charme at 
hente svage signaler ind til modtageren fra oversøiske sta
tioner på tidspunkter og frekvenser, hvor man måske ikke 
havde ventet aktivitet.

Desuden forholder det sig jo sådan, at amatørradioen er 
en hobby, som man beskæftiger sig med, når lyst og interesse 
haves - hvorfor den enkelte amatør vel ikke har nogen fast 
»træffetid« i æteren.

Men ønsker man at aflytte amatørradiostationer i en eller 
anden bestemt del af verden, kan man dog alligevel opnå 
gode resultater blot ved kendskab til et par naturlige faktorer, 
der har indflydelse på radioamatøren og de signaler, hans 
station udsender.

Angående radioamatøren, så drejer det sig om rent menne
skelige forhold. En stor del af amatørerne har et job at 
passe, hvorfor hobby'en må vente til efter fyraften eller til 
week-enden. Rent statistisk er der altså større sandsynlighed 
for at aflytte stationer fra et givet landområde, når den lokale 
tid i området har passeret fyraften.

En af tidens mest aktive lytteramatører: OZ-DR 1815, Eigil.
Modtageren er af mærket Satellit 2000 - egentlig beregnet 

for radiofoni, men åbenbart også udmærket til SSB og CW, 
hvad bl.a. Eigils placering i juletesten vidner om. Antenner er 
enten longwire eller den påmonterede teleskop-ant.

Når dette imidlertid ikke altid holder stik i praksis, skyldes 
det, at man har gjort regning uden at tage radiobølgernes 
udbredelsesforhold i betragtning. Det hjælper jo ikke meget, 
at man lytter efter signaler fra f.eks. Amerika på det rigtige 
tidspunkt (I følge det lige nævnte), hvis udbredelsesforhol
dene har »lukket af«. Det er derfor nødvendigt med et kend
skab til sammenhængen mellem frekvens og tid for udbre
delsesforholdene. Et sådant kendskab kan blandt andet opnås

ved indstudering af MUF-tabellen i hvert nummer af »OZ« 
kombineret med regelmæssig aflytning af båndområderne.

Efterhånden har du måske fået det indtryk, at det er en hel 
kunstart at aflytte udenlandske amatørstationer, men når dette 
alligevel ikke er tilfældet, så skyldes det bl.a. den store skare 
af DX-jægere, der både er meget aktive og som er med til at 
fremme den interkontinentale trafik. Som du måske allerede 
ved, kan du under spalten »OZ-DX« hente mange nyttige op
lysninger om, hvornår forskellige »sjældne« stationer er i luf
ten. Det er også muligt, at abonnere på udenlandske DX-blade 
(f.eks. »DX News Sheet«), der hver uge beretter om aktive 
amatørstationer i oversøiske lande. Eller du kan lytte med I 
de mange »nets«, det vil sige ring-QSO'er, eller bulletinud
sendelser, som finder sted på mere eller mindre faste tids
punkter og frekvenser - her er der mulighed for både at få 
oplysninger og høre mange stationer.

Lidt anderledes forholder det sig med radiofonistationerne 
på kortbølgebåndene (— og uden for amatørbåndene forhå
bentlig!!!). Disse sender på faste tidspunkter og frekvenser 
samt med en effekt, der gør modtagningen lidt mindre uaf
hængig af udbredelsesforholdenes indflydelse. Frekvenser, 
tidspunkter og enkeltheder om programmerne kan ofte Ind
hentes ved henvendelse til de pågældende radiofonistationer, 
som ofte bejler til lytternes gunst ved oprettelse af lytter
klubber og specielle udsendelser for SWL’s.

Der findes også et par enkelte bøger, hvor oplysninger om 
næsten samtlige radiofoni- og TV-stationer er samlet, f.eks. 
»World Radio & TV Handbook« (- der udkommer i ny udgave 
hvert år) samt »Grosse Sendertabelle« (Franzis Verlag), som 
begge kan købes hos A. Flensborgs Boghandel i Ringsted.

Til sidst skal jeg lige minde dig om min adresse, hvortil du 
som sædvanlig kan sende forslag, spørgsmål, fotos osv.: 
OZ9XM Karsten Meyer, Slotsvej 9, 2920 Charlottenlund.

OZ9XM

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

Sønderjysk mesterskab i rævejagt 1976
Dato: Bededag, fredag den 14. maj.
Modested: Tumbøl kro, Tumbøl (i kortets nordvesthjorne). 
Modetidspunkt: 11.15.
Kort: 1211 I Sønderborg, 1:50000. Afgrænsning østpå: Alssund. 

(Vi tør ikke lade rævejagtens skæbne afhænge af Chr. X s 
bro I Sønderborg!!!)

Ræv: Første uds. Sidste uds.
1 12.00 16.30
2 12.01 16.31
3 12.02 16.32
4 12.03 16.33
5 12.04 16.34
6 12.05 16.35

Hvis I vil have varm mad på kroen, skal det bestilles i for
vejen, tlf. (04) 68 54 50.

I øvrigt har forretningerne på »den anden side« åben Bede
dag, og »spritbådene« sejler også, så husk pas, hvis I skulle 
finde på »udskejelser«. Et pas kan jo også være praktisk, hvis 
omstrejfende ræve skulle dukke op på Holms.

Tilmelding og spørgsmål: Tlf. (04) 42 96 34, OZ1YZ, Hans 
Damm eller tlf. (04) 68 00 83, Viggo Petersen.

Å gjænsyn OZ1YX
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Rævejagter på Bornholm 1976
Dato Tid Kort Startsted Ræv Jagtart

10/4 14.30 Ronne TBolsterbjerg
Lparkering

OZ5ZH
OZ4EH

Træning
Mobil

25/4 9.30 Nexo rBastemose
LParkering

OZ1VZ
OZ5ZK

T ræning 
Fod

1/5 14.30 Nord TKIemensker OZ5ZH 1. mesterskabsjagt
LKirkeparkering OZ4EM Mobil

14/5 14.30 Nord TRø-plantage OZ1VZ 1. mesterskabsjagt
Lparkering Skovfog OZ5ZK Fod

30/5 9.30 Nexo reo
Løstermarie

OZ5ZH
OZ4EM

2. mesterskabsjagt 
Mobil

13/6 9.30 Ronne fCarl Nlelsen 
LGrusgrav Robedale

OZ1VZ
OZ5ZK

2. mesterskabsjagt 
Fod

Sommerferie

14/8 14.30 Nord THasle Lystskov 
LOIIedepot

OZ5ZH
OZ4EM

3. mesterskabsjagt 
Mobil

28/8 14.30 Nexo TParadlsgárd OZ1VZ 3. mesterskabsjagt
LParadisbakkevej 
Plantage Skydebane

OZ5ZK
OZ4EM

Fod
Mobil

25/9 21.30 Ronne TBolsterbjerg
Lparkering

OZ5ZK
OZ1VZ

4. mesterskabsjagt 
Fod

10/10 9.30 Ronne
TOZ4EDR
LNorrekás

OZ5ZH
OZ4EM

Fakse Tower 
Pokaljagt

Ovenstående skema viser det af Rævejagtudvalgets plan
lagte program for sommeren. Som det blev vedtaget på 
rævejagtsmodet i CQ onsdag d. 17.3.76 er tiderne strammet. 
Mødetiden er kun en halv time for forste sending, yderligere 
blev sendeintervallerne ændret til nedenstående eks.

Mødetid 9.30, rævene korer 9.40. jægerne 9.50, forste sen
ding 10.00 ræv A, 10.02 ræv U, 10.10 ræv A, 10.12 ræv U. 
Herefter med ti minutters interval frem til 11.30 ræv A, 11.32 
ræv U, sidste aflevering af startkort 11.37 ræv A, 11.39 ræv U.

Ny, som gamle rævejægere herboende og turister er vel
komne. Rævemodtagere forefindes til lån s formedeis kr. 5.

Startkort erhverves på startstedet også mod 5 kr., indtæg
terne går udelukkende til drift af jagterne.

På gensyn på startstedet!
Vy 73 Rævejagtsudvalget 

OZ1VZ - OZ5ZK - OZ5ZH - OZ4EM

Rævejagtskalenderen for 1976
Disse storjagter kvalificerer også til deltagelse i Danmarks

mesterskabet 1976.

Afdeling Jagt Tidspunkt
Åbenrå Sonderjysk mesterskab Bededag, 14. maj
Nyborg/Odense Fyns mesterskabet 29./30. maj
Århus Østjysk mesterskab 12./13. juni
Viborg Midtjysk mesterskab 7./8. august
Ålborg Nordjysk mesterskab 21 ,/22. august

Danmarksmesterskabet afholdes i år af Herning afdeling, 
og tidspunktet bliver: 11./12. september.

Det nye rævejagtsreglement foreligger nu i revideret udgave 
gældende for jagterne i 1976, og kan rekvireres hos EDR’s 
bogholder m.m. Grethe Sigersted.

Regional rævejagt i
Holstebro, Viborg, Skive og Herning afdelinger!!!

Vi kører tre rævejagter sammen i år! så rævejægere har I 
ikke allerede sat X i kalenderen så gør det nu!

Jagterne afholdes således:
Kort: 1115, 1:50000.

Startsted: Valgfrit.
Sendetider: Hvert 10. minut.
Datoer:
m.v.
Onsdag den 28/4 kl. 19.30-21.42, der udlægges 2 ræve. 
Onsdag den 26/5 kl. 19.30-21.42, der udlægges 2 ræve. 
Onsdag den 9/6 kl. 19.00-22.03, der udlægges 3 ræve.

Startkort til disse jagter kan afhentes i de respektive afde
linger.

Dette var de sidste linier fra min hånd under denne rubrik. 
Jeg giver hermed pennen videre til min efterfølger, der ud
vælges på det konstituerende møde i det nye rævejagtsud- 
valg.

Jeg takker alle der har gidet sende stof, eller læse »Ræve
jægeren« indtil dato, og ønsker min efterfølger »vel mødt ved 
pennen«.

Med tak fra mig OZ5WK, Kalle

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand.
Tlf. (02) 73 29 97

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 19. februar holdt OZ8SL et meget interessant foredrag 
om satellitkørsel. Denne nye form for aktivitet er meget faci-
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nerende, og mange af tilhørerne blev da også bidt af det. Tak 
for foredraget, OZ8SL.

Program:
29. april: Auktion. Alle der har noget, som de vil sælge, kan 

medbringe det. Men husk: Det skal ikke være gammelt ra
gelse eller noget, Marconi har set som barn, men ting, 
som er anvendelige i dag.

6. maj: Klubaften.
13. maj: St. Bededags aften. The og varme hveder serveres 

som vi plejer. Tag XYL/YL med denne aften.
20. maj: Vi har inviteret EDR’s formand OZ5RO til at fortælle 

os om hans syn på EDR og EDR's fremtid.

Rævejagter
Vi kører fortsat rævejagter hver anden fredag. Omkring 1. 

maj starter vi igen ved Køge. Spørg bestyrelsen efter nærmere 
oplysninger. Vi holdt et foredrag i Københavnsafdelingen om 
rævejagt. Man var meget interesseret, og der deltog da også 
en rævejæger fra Københavnsafdelingen en enkelt gang. Alle 
i andre samt den pågældende er velkomne hver gang.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

OZ2XU 80 ar
Den 14. marts 1976 fyldte en af amatørradioens veteraner 

80 år. Men derfor kan man godt være ung af sind, og det er 
Max, OZ2XU. Han er stadig aktiv, mest på 20 meter CW, og 
deltager tit i de arrangementer, Amagerafdelingen arrange
rer.

Max var med fra starten, både starten af amatørradioen og 
starten af Amagerafdelingen i 1950. Siden da har Max været 
medlem af bestyrelsen indtil han trak sig tilbage sidste år. I 
mange af årene var han formand. Derudover har Max været

klubbens altmuligmand, idet han altid har været den der har 
trukket det store læs i forbindelse med både almindelige mø
der og fester. Hvem laver æbleskiver? Hvem vasker op? Hvem 
dækker bord? Hvem kommer og tænder op kl. tre om efter
middagen? Det gør Max selvfølgelig. Det har han jo altid 
gjort. Ja, det har han da. Mon alle vi andre ikke har taget det 
lidt for selvfølgeligt?

Det har vi nok gjort, og derfor er det os en stor glæde, at

EDR's hovedbestyrelse har hædret OZ2XU for hans store ind
sats for vor afdeling og dermed EDR ved at tildele ham EDR’s 
Blå Nål.

Vi ønsker Max tillykke både med nålen og de 80 ar, og håber 
at se ham som aktiv amatør mange år endnu.

Amagerafdelingens medlemmer

KREDSARRANGEMENT
AMATØRSTÆVNE

med
UDSTILLING af amatørradiogrej m.m. samt 

STOR AUKTION over radiogrej m.m.
Lørdag d. 8. maj 1976 

i københavns afdelings lokaler 
»Radioamatørernes hus«

Theklavej 26, 2400 København NV.

UDSTILLINGEN abnes kl. 10.00
Her har vi indbudt samtlige annoncører fra OZ m.fl. 

til at deltage med de sidste nyheder i amatørgrej og 
måleinstrumenter samt løsdele og værktøj, og det kan 
ved redaktionens slutning røbes at mange har fulgt 
vor opfordring, så det skal nok blive interessant.

AUKTIONEN begynder kl. 12.30
Der vil blive lejlighed til et kort eftersyn fra kl. 10-12.

Denne auktion bliver noget ud over det sædvanlige, 
idet alt som udbydes til salg vil være nye ting samt 
virkelig gode og fine brugte apparater og dele.

Af det som vi allerede har fået anmeldt kan nævnes 
transformere, gitterdykmeter, nye regnemaskiner og 
mange andre gode ting. De fleste udstillere har lovet 
at stille apparater og løsdele til rådighed som vil blive 
solgt til fordel for indretning af vort hus, så ikke nok 
med at du får lejlighed til et godt køb, men du får 
også glæde af dit køb hvergang du kommer i afdelin
gen.

Vi modtager selvfølgelig også grej til salg på afde
lingens sædvanlige vilkår, men vi må have gode og 
brugbare ting. Anmeldelse bedes foretaget snarest 
mulig og senest mandag d. 3. maj.

Effekterne må være indleveret senest lørdag d. 8. 
maj kl. 9.00, mærket med sælgerens navn eller call på 
hver enkelt ting, samt en liste over materiellet.

Anmeldelse til OZ4AO, tlf. go. 1902 v (efter kl. 17.00) 
eller i afdelingen.

AUKTIONEN slutter, når det sidste nummer er solgt, 
aftenen er jo lang. Hi.

KLUBLOKALERNE er åbne for alle
Der vil være øl og vand til de sædvanlige afdelings- 

priser og vi har også masser af kaffe med brod. som 
Edith og Esther nok skal sørge for og vi har åbent så
længe der er nogen som har lyst.

Hvordan finder man afdelingen?
Theklavej går fra Glasvej der udmunder i Frederiks- 

sundsvej ved nr. 56. Bus nr. 21 går fra Valby og fra 
Hellerup, hvor der er 5 minutter fra Tomsgårdsvej. 
Bus nr. 5 går fra Amager over Nørreport og fra Husum 
med stoppested ved Glasvej. S-tog fra Vanløse og Hel
lerup til Nørrebro Station, hvor der er 8-10 minutter 
ad Frederikssundsvej.

Københavns afdeling ønsker alle vel mødt lørdag d.
8. maj kl. 10.00.
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GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: A. Schrøder-Petersen, Chrlstofferallé 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, Orumvej 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.

Endnu engang vil vi minde medlemmerne om vor første 
ordinære generalforsamling, der afholdes den 27. april 1976 
kl. 20 - i Studiekredslokalet.

Da så at sige alle medlemmer har betalt kontingentet for 
1976, er der jo ingen problem med hensyn til adgangsberetti- 
gelse. Derfor mød talrigt op!

Vil du være QRV i sommerferien i udlandet? Så husk i god 
tid at søge gæstelicens i det pågældende land. Se fremgangs
måden i OZ nr. 2, side 65.

Program for maj måned:
4. maj: Klubaften.

11. maj: Instrumentaften: Oscilloskop II.
18. maj: Klubaften.
25. maj: QRA Locator kort og QSL kort.

Vy 73 de OZ6PK, Paul

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 v.
Afd. girokonto: 5 05 97 55.
Amatornyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21.
OZ2WK, tlf. (02) 97 47 65 modtager stof hertil.

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

KREDS

Program:
26. april: Vort medlem OZ1CR, Chr. 

fjernsynets rumfartsudsendelser 
Bagefter bliver der mulighed for 
er i tvivl om, at der venter os en 

3. maj: Klubaften.
Lørdag den 8. maj: Amatørstævne 

auktion. Se kredsarrangementet
10. maj: Klubaften.
17. maj: Mobilrævejagt på 2 meter, 

amatørernes Hus, hvor startkort 
rettelagt.

Rovsing, kendt af alle fra 
vil fortælle om rumfart, 

at stille spørgsmål. Ingen 
meget interessant aften.

med udstillinger og stor
andetsteds i OZ.

Start kl. 19.45 fra Radio
udleveres. OZ9TM har tll-

73 — p.b.v. OZ1SZ, sekr.

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.: OZ8OM, 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, tlf. (03) 25 09 09.
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.
Afdellngsnyt via OZ9REH (Ramlose) hver mandag kl. 21.00. 
Ansvarshavende for afdelingsnyt: OZ5ON, Søren Andreasen, 
tlf. (03) 26 68 78.

Medlemsmøde den 20. april kl. 19.30 i Fritidshuset. OZ5JR 
fortæller om HF-, DX- og Test-teknik.

EDR-Hillerød afd. har opstillet 3 kandidater til repræsen- 
tantskabsvalget. OZ4JR, Jan Lind Christensen, OZ6BL, Bent 
Bagger, og OZ1AVN Ole Rafn Petersen. (Dette er skrevet den 
18.3.76). Det er ikke sket før at der er opstillet et så stort antal 
kandidater på een gang fra Hillerød. (Kom bare ikke her).

OZ5JR vil gerne høre fra dig hvis du er Interesseret i at 
deltage i et CW kursus. Kurset starter når et rimeligt antal har 
meldt sig og afvikles med 1-2 timer pr. uge. I det sidst af
holdte kursus deltog amatører med både A, B, C og D licens, 
så selv om du godt ved hvordan, er du altså velkommen.

Der vil atter i år blive startet D-licens kursus til efteråret, så 
hvis du eller andre er interesseret, kan I godt begynde at melde 
jer til hos OZ5JR.

Vejen til sendetilladelsen, 6. udg. kan købes hos kassereren 
til klub-pris.

Vy 73 de OZ1AVN, Ole

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.

På klubmødet den 1. marts blev det vedtaget, at morseprø- 
ven skal afholdes den 24. maj.

Program:
26.april: Morsekursus.
3. maj: Klubaften med foredrag.

10. maj: Morsekursus.
17. maj: Morsekursus.
Alle møder holdes i klubhuset.

Vy 73 de OZ3YY, Lars
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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.

Program:
14.april: Færdigbygning og justering af GDM.
28.april: Vi vil forsøge at finde en der vil demonstrere sit 

SSTV-anlæg for os. Det vil ske på OZIWI's sommer QTH, 
Charlesvej/Dæmningen 12, pr. Kongstrup.

12. maj: Filmaften.
26. maj: AMSAT-Oscar 7, hvordan den evt. skal bruges og i 

særdeleshed, hvordan den ikke skal bruges. Mødested op
gives senere.

9. juni: Klubaften eller sommerferieafslutning hos OZ1BCY. 
YL og XYL medbringes.

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. 26/4 kl. 19.30.
Indkaldelse:
Ordinær generalforsamling afholdes mandag d. 26. april kl.

19.30 i klublokalet. Dagsorden ifølge lovene. Forslag til be
handling skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
ovennævnte dato. Meddelelse om hvem der er på valg m.v. vil 
skriftligt tilgå de enkelte medlemmer.

Efter generalforsamlingen drøftelse om samarbejdet med 
Næstved-afdelingen angående invitation og afholdelse af 
rævejagter.

Et medlem har skænket afdelingen et gitterdykmeter, som 
kan benyttes i afdelingslokalet.

Vy 73 de OZ2QF, Jørgen

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYY, Niels Hartmann, Vejlegade 46 st.
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.

Det har vist sig at være dyrt at udsende QRZ så det kom
mer kun ca. hver 2. måned. Må jeg minde om at QRZ er 
åbent for alle, uden cencur af nogen art, (hvad du skriver 
kommer direkte i !!! så pas på).

Aktiviteterne er godt igang. Morsekurset kører hver onsdag 
med 4 deltagere hjemme hos undertegnede. OZ5GE, Erling, 
sørger hver tirsdag for at der kan komme 14 nye på 2 m bån
det til sommer. Ligeledes har OZ5GE lovet at gøre noget ved

rævemodtagerne. Vi kunne måske der indlede et samarbejde 
med Nykøbing og Næstved afdelingerne.

Afdelingen har modtaget to gode gaver siden sidst. Uden 
udgift for os har vi fået trykt 1000 QSL-kort med motiv fra 
Nakskov, byvåbnet og vores call, så der er nu ingen und
skyldning for ikke at sende QSL, når du har haft en forbin
delse fra afdelingens stationer.

Videre har vi fået foræret 10 (ti) CQM 33c3, hvoraf i skri
vende stund (19.3.76), 3 allerede er solgt. Skulle du være in
teresseret (pris 300 kr. og nedefter) når dette læses, så kan 
du henvende dig til undertegnede, hvis der da er flere tilbage.

Benny, Ib, Mogens og Niels er gået igang med at bygge 
hver en SSB-CW modtager og sender. Vi bygger i fællesskab 
og prøver at lave projektet så billigt og modulopbygget som 
muligt. DU er også velkommen til at hoppe på vognen. Få en 
sludder med en af os.

Endelig vil jeg minde om Nakskov-Ringen hver torsdag på 
145,500 MHz. OZ1NAK er QRV.

Og så til sidst, det vigtigste. Der indkaldes hermed til gene
ralforsamling i afdelingen onsdag den 5. maj kl. 19.00. Dags
orden ifølge lovene.

Vy 73 de OZ1AYY, Niels

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.

Programmet for maj måned er ikke lagt fast, da det er be
styrelsens erfaring, at fremmødet i maj er meget varieret. Dog 
vil der blive fortsat med OT, hvis deltagerne ønsker dette. Der 
vil ligeledes blive mulighed for at jage aftenræve, hvis de 
fremmødte ønsker det, men noget fast program er der altså 
ikke. Husk i øvrigt at se på opslagstavlen i klublokalerne. Husk 
også at nyde foråret. Næste gang vil du i denne spalte kunne 
læse det store og udvidede SOMMERPROGRAM, men det bli
ver ikke skrevet af den afgåede sekretær.

OZ8DV

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:
15. april: Skærstordag - intet møde.
22. april: Klubaften og morsekursus.
29. april: Månedens foredrag v/ OZ8SL, emnet: Satelitkommu- 

nikation.
6. maj: Mekanisk arbejde.

13. maj: St. Bededagsaften - intet møde.
20. maj: Klubaften.
27. maj: Kr. Himmelfartsdag - intet møde.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen
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SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2WN, Bent Nielsen, Enghavevej 1, 4180 Soro, 
tlf. (03) 63 26 93.
Kass.: OZ4NO. Niels N. Olsen, Bredahlsvej 3, 4100 Sorø.

★

KREDS
Husk sidste frist for 
opstilling af kandidat 
til HB er den 20. april.

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.

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 20. 
maj kl. 19.30. Dagsorden efter vedtægterne. I år er det kasse
reren og sekretæren, der er på valg. Forslag til ændringer skal 
være formanden i hænde senest 3 dage før GF.

Husk rævejagterne på Østfyn er begyndt, henvendelse kan 
ske til ovennævnte adresse. Enkelte rævemodtagere kan lå
nes.

Vy 73 de Inge

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:
26. april: Klubaften.

3. maj: Svendborg Navigationsskole besøges kl. 19.30.
10. maj: Klubaften.
17. maj: Odense Universitet, besøg på biologisk institut, vi 

mødes på den runde plads umiddelbart før pavillonerne kl. 
19.30.

24. maj: Sidste klubaften før sommerferien.

Det var et godt besøgt foredrag vi havde den 15. marts, det 
var sæsonens hidtil bedste. - Næste gang lidt om generalfor
samlingen vi havde den 12. - bestyrelsen betaler i øvrigt 
samme kontingent som resten af medlemmerne - så den er 
blot lønnet med æren.

Vy 73 de OZ8GA, Preben

SVENDBORG
Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00.
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. ★

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.
OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9,
Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.
Tlf. (08) 47 90 57.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Elling gl. 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.: OZ1 MC, Morris Christiansen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mandag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH. Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
Sekr.: OZ3RG. Robert Glvskov, Fiskerihavnsvej 4,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 20 74.
Kass.: OZ1BTI, Søren Nørgård, Drosselvej 14, Assens,
9550 Mariager. ★

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ9IX, Manfred Larsen, Landlyst 4, 9800 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.

Husk ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. april kl. 20.00, 
se OZ marts-nummer.

Der er nu efterhånden mange aktive rævejæger i Hjorring- 
afdelingen, forårets byggeri har ikke været forgæves. Indby
delsen fra Frederikshavn-afdeiingen til at deltage i deres jag
ter vil vi selvfølgelig benytte os af.

Som sædvanlig CW-kursus hver tirsdag kl. 29.00 og klub
mode kl. 20.00.

PS. Når I går hjem, er det klogt at følge med ham, der har 
nøglen.

Vy 73 de OZ8NR, Poul

HOBRO

Onsdag den 28. april kl. 20.00: Foredrag ved OZ1FF om 
convertere og transvertere til 2 meter og 70 cm. Foredraget 
holdes i samarbejde med Aalborg afdeling i deres lokaler.

Vy 73 de OZ6UD, Peer
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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. *

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

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 29. 
april kl. 20.00.

Mangler du en 2 m retningsantenne så kom og vær med i 
vort fælles projekt - materialerne er til stede.

Kære radioamatør, kom nu og gi’ dit bidrag til at vi får 
nogle saglige og hyggelige mødeaftener.

Vy 73 de OZ6ZW, Poul

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Mode: 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. ★

ÅLBORG
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.

Ombygningen af klubhusets stueetage er nu ved at være af
sluttet. Derfor opfordres alle (også du!) til at bidrage til at vi 
hurtigt kan tage hele huset samt de omkring-liggende arealer
i brug. Foruden den forhåbentlige store byggeaktivitet er der 
fastlagt følgende aktiviteter i den kommende tid.

Program:
27. april kl. 19.00: Rævejagt, kort 1316 IV Hals.
28. april kl. 20.00: Foredrag ved OZ1FF om convertere og 

transvertere til 2 m og 70 cm.
11. maj kl. 19.00: Rævejagt, kort 1216 I Nibe.
19. maj kl. 20.00: Foredrag (sæsonens sidste) omhandler 

printfremstilling ved OZ6SM.

Husk tilmelding til rævejagterne.
Siden sidst er vor nye bibliotekar OZ2IM tiltrådt, hvorfor 
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henvendelser inden for dette område fremtidig sker hertil. 
Samtidig en tak til den afgående bibliotekar OZ7OU for det 
arbejde, han har udført.

Vy 73 de OZ3MV, Dion

KREDS
Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Torvegade 136, 6700 Esbjerg, 
tlf. (05) 12 07 32.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
21. april: Mode.
28. april: Film.
5. maj: Af en Landsbydegns Dagbog, eller OZ1EM’s notater 

om hvordan man får startet op med SSB.
12. maj: Mode.
19. maj: Foredrag ved OZ1LN: Synthese.

Starten på rævejagterne overvejes kraftigt i denne tid. Hold 
dig underrettet i klubben.

Vy 73 de OZ5OH, Ole

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger (15-17 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. 22. april.
Torsdag d. 6. maj.
Torsdag d. 19. maj.
Klubaften kl. 19.30.

Vy 73 de OZ-DR 1766

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. ^
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GRENÅ HORSENS
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de lige uger.
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 Grenå, 
tit. (06) 32 25 00.
Sekr.: OZ9OI, Ove Bjerregård, Søgade 28, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 24 52.
Kass.: OZ9HN, Helmut Nielsen, Glentevej 10, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 09 96. ★

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EW, Niels Ernholt, 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:
21.april: Alm. klubaften.
23. april: Klubbens 30-års jubilæumsfest i »Døvehuset« på 

GI. Kirkevej. Festen begynder kl. 19.30. Så du annoncen i 
marts-nummeret af »OZ«? Tilmelding senest 14. april til: 
Kassereren eller OZ5HF, (07) 22 16 16.

28. april: Diskussionsaften om klubbens fremtid. (Oplæg til 
generalforsamlingen). Forslag, der ønskes behandlet på 
G.F., skal være formanden i hænde senest denne aften.

5. maj: Generalforsamling i klubbens lokaler i Møllegade.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 7.

12. maj: Byggeaften.

Obligationer
For sidste gang har notarius publikus foretaget udtrækning 

af obligationer. Der blev udtrukket følgende nr.: 1004, 1008, 
1011, 1015, 1016, 1025, 1027, 1030, 1033 og den sidste 1037.

De respektive ejere kan ved henvendelse til kassereren få 
obligationerne indlost til kurs pari.

Rævejagter: (Lokaljagter)
Efter 3 vellykkede prøvejagter starter vi med turnerings- 

jagterne. Der benyttes det samme kort som ved prøvejagter
ne, nemlig kort nr.: 1114 I. De 2 ræve sender hvert 10. minut,
1. gang kl. 19.30, sidste gang kl. 21,41. Startkortene kan af
leveres indtil kl. 21.47, og kan for øvrigt afhentes hos DAFI- 
sport i Bredgade i Herning.

Turneringsplanen har følgende udseende:
Mandag den 29/3 
Mandag den 5/4 
Mandag den 12/4 
Mandag den 26/4 
Mandag den 3/5 
Mandag den 10/5 
Mandag den 17/5 
Mandag den 24/5 
Mandag den 31/5 
Mandag den 14/6 
Mandag den 21/6
På gensyn ved rævene alle ovennævnte datoer.

Jørgen og Ejvind

Eventuelle forespørgsler vedrørende de lokale rævejagter 
kan ske til:

Ejvind Aarslev Jensen,
Nørretoften 29, Lind,
7400 Herning.

Vy 73 de OZ1AFC, Gunnar

Cali: 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 22. april 1976, besøg på transformatorfabrik

ken Tradania i Ørting.
Vi mødesved klubhuset kl. 19.30 (bemærk venligst tidspunk

tet), hvor dem der ikke selv er kørende, kan få kørelejlighed.
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.

Torsdag den 22. april holder vi møde i samarbejde med 
Vejle-afdelingen. OZ2BB kommer og fortæller om byggeklod
ser til ESB, fortrinsvis til 2 m og 70 cm. VI mødes kl. 20 i det 
sædvanlige lokale på seminariet.

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.: OZ7OY, Ole B. Skipper, Sæbyvej 16,
8900 Randers, tlf. (06) 42 14 58.
Kass.: OZ1IS, Ove Sørensen, Kristrupvej 118, 8900 Randers. 
Afd. postadresse: Postbox 2034, 8900 Randers.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
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.

Sommerferie ...............

156 OZ APRIL 1976



SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Gødvad gl. skole, 1. th.
Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83.
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.

Det er gået virkeligt godt med istandsættelse af »Lunden«, 
og vi glæder os til at kunne indkalde til Generalforsamling i 
de nye, flotte lokaler. - Den forventes afholdt i sidste halvdel 
af denne måned, men de enkelte medlemmer vil modtage be
sked om tidspunkt, osv. Vi håber naturligvis også, at DU mø
der op, hvadenten du har et par gode ideer, eller du blot øn
sker at komme i bestyrelsen!

Rygter af »tvivlsom oprindelse« fortæller, at vi i Silkeborg 
snart bliver QRV med RTTY, såvel på HF som på VHF. OZ1AJP 
Finn, OZ1AQP Vagn samt OZ1AKD Karsten har gennem læn
gere tid stået på hovedet i deres ST-5'er, så mon der ikke snart 
lyder en masse CQ CQ her fra Midt-Jylland???

Vy 73 de OZ1AKD

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ9WN, Villy Nielsen, Baunevej 15, 7100 Vejle, 
tlf. (05) 82 68 20.
Sekr.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 
7100 Vejle.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.

Program:
Hver tirsdag mødeaften kl. 20.
Torsdag den 22. er der fællesmøde med Kolding afd. på 

Kolding Seminarium kl. 20. OZ2BB kommer og holder fore
drag om byggeklodser til ESB. Afgang fra Volmers plads kl.
19.30 med bus.

Tirsdag den 27. april. GENERALFORSAMLING.
Dagsorden ifølge lovene. Forslag indsendes til formanden 

senest 8 dage før. (Det er bestyrelsens håb at så mange som 
muligt møder op og er med til at drøfte afd. fremtidige arbejde.

Vy 73 OZ8XW, Flemming

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.

Nyt om bestyrelsen, efter generalforsamlingen den 8. april,
i næste nr. af OZ.

Rævejagter
Onsdag d. 21. april lokaljagt kl. 19.30 Viborg 
Onsdag d. 28. april fællesjagt kl. 19.30 arrangør Viborg,

2 ræve
Onsdag d. 12. maj lokaljagt kl. 19.30 Vinderup

Onsdag d. 26. maj fællesjagt kl. 19.30 arrangorHolstebro,
2 ræve

Onsdag d. 9. juni fællesjagt kl. 19.00 arrangør Herning,
3 ræve

Onsdag d. 23. juni lokaljagt kl. 19.30 Viborg

Vedrørende tid og kort for lokaljagterne se OZ marts. 
Fællesjagterne køres på kort 1:50.000 1115 II Holstebro. 

OZ5LD har enkelte kort på lager.
Vy 73 de OZ5LD, Leo

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.

Hver torsdag kl. 19.30 almindelig mødeaften.
Torsdag den 22. april afholder vi så igen en rask lille auktion 

i Ølgod afdeling, så nu er det tiden at få rodet alle gemmer 
igennem og komme frem med alle de »uvurderlige« sager 
man fik med hjem efter sidste auktion.

Vi har også denne gang fået overtalt Onkel Ib til at optræde 
på slap line som auktionarius; det er han nemlig så god til.
Når han så har solgt en ting, kan han jo passende i sin egen
skab af kasserer fratrække 15% af de opnåede salgspriser til 
vor slunkne afdelingskasse.

Af praktiske hensyn er der ingen forudindlevering, så mød 
bare op den 22. med de ting i kunne tænke jer at slippe af 
med. VEL MØDT.

Vy 73 de OZ1BVO, Carlo

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:
20. april kl. 20: Kørejagt.
21. april kl. 19: Kursus.
22. april kl. 20: Generalforsamling. Se dagsorden i X-QTC.
26. april kl. 19: Byggeaften.
27. april kl. 20: Gåjagt.
28. april kl. 19: Kursus.
29. april kl. 20: Klubaften.

3. maj kl. 29: Byggeaften.
4. maj kl. 20: Aarhusjagt nr. 2.
5. maj kl. 19: Kursus.
6. maj kl. 20: Antenneforedrag. OZ7YY øser af sin store viden.

10. maj kl. 19: Byggeaften.
11. maj kl. 20: Gåjagt nr. 2.
12. maj kl. 19: Kursus.
13. maj kl. 20: Firmabesøg. Se omtalen i X-QTC.
17. maj kl. 19: Byggeaften.
18. maj kl. 20: Kørejagt.
19. maj kl. 29: Kursus.
20. maj kl. 20: Besøger vl BP's tanklager på Aarhus Havn.
22. maj kl. 20: Molbojagt. Den traditionelle jagt i Mols Bjerge.

Vel mødt, OZ7VP
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26,
Rinkenæs, 6300 Gråsten. 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:
18. maj kl. 20.00: Generalforsamling, dagsorden i henhold til 

lovene.

Vy 73 de OZ1AKA

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jorgensen, Lyovej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ9NS, Nis Karlson, Hudslevvej 10, Ketting,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 11 88.
Kass.: OZ8ZG, Anders Foug, Asgårdsvej 8, Lunden.
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

Så er vi igen kommet til årets store begivenhed, nemlig 
generalforsamlingen, hvor alle EDR medlemmer i klubben har 
adgang til - Så OM mød op og vis dit glade ansigt og lad os 
høre din røst, måske er det lige netop dig vi har brug for, 
vær med til at bestemme, hvad der fremover skal foregå i 
EDR’s Nordals afdeling, altså:

Torsdag den 22. april, generalforsamling i h.t. lovene er 
dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Valg af formand.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på GF må være bestyrelsen i 
hænde senest den 14. april.

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.

Program:
27.april kl. 19.30: Klubmøde. OZ8DS vil forsøge at få ræve

specialisten OZ1YX Hans til at fortælle om rævejagt.
18. maj kl. 19.30: Møde.

30. maj: Starter rævejagten i Skodsbøl Skov. Vi mødes hos 
OZ3GY kl. 9.00 til kaffe og rundstykker.

Vy 73 de OZ3GY, Karl-Aage

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, tlf. (04) 66 64 77.

Når dette OZ er udkommet er vi startet på sommerferien. 
Sidste ugentlige klubaften var den 8. april. Derefter afholdes 
der een månedlig klubaften, nemlig første torsdag efter at 
OZ er udkommet.

God sommerferie.
Morsekursus fortsætter indtil anden aftale med OZ4BU træf

fes.
Vy 73 de OZ6MU

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.

OZ4GF, Erik Folsing, Årsballevej 49,
3700 Rønne. Tlf. (03) 99 92 91.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Ronne.
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 Bodtger, Brovangen 35,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 41 34.
Kass.: OZ4PM, Poul Mørch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarie, tlf. (03) 97 01 18.

Program:
20. april: Klubaften.
27. april: Kegleaften.
4. maj: Klubaften.

11. maj: Debataften.
Kegleaftenen den 27. april foregår ligesom sidst på »Rådhus

kroen«. De der ikke nåede at komme med sidste gang (og de 
der kom for sent), bedes troppe op denne aften, så 4KA Dres, 
kan få nogen kvalificerede modstandere. Men husk vi begyn
der kl. 19.30 præcis.

Debataftenen den 11. maj, skal hvis det går efter bestyrel
sens hoved, nærmest dreje sig om sommerens arrangemen
ter. Så hvis du ønsker at have nogen indflydelse herpå, så 
mod op denne aften.

Vy 73 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.

★
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Herr OZ6PN: Med fare for mit unge liv, jeg er ikke pensionist 
endnu, griber jeg til maskinen for at svare dig på din leder i 
OZ for februar måned. Jeg har desværre ikke en blå køkken- 
trakt, men jeg håber det går alligevel. Jeg meldte mig ind i 
EDR fordi jeg troede, at vi der havde en storebror, der også 
kunne varetage vores interesser, både som brugere af 27 MHz 
og som lytteramatorer, undskyld udtrykket, men det ser jeg at 
vi ikke kan regne med, og det må jo også være redaktørens 
mening siden du har fået en god plads til dit indlæg. Bare den 
mening ikke koster jer for dyrt, jeg er da ked af at jeg har be
talt kontingent for i år også, for jeg er jo ikke dummere end 
jeg nok kan finde ud af om jeg er velkommen eller ikke.

Med venlig hilsen 
OZ-DR 1718

PS. Jeg giver dig ikke en 73 da jeg efter din mening ikke er 
radioamatør.

OZ6PN
Jeg tør jo ikke skrive kollega, selv om mit medlemsnummer 

er 12.186, for jeg er et af de mennesker du kritiserer i din 
leder i OZ nr. 2 1976.

Her et par ord om hvad min mening er om dig og det du 
giver dig ud for. Du giver dig nemlig ud for een, der aldrig 
har overtrådt cirkulæret for amatørradiostationer i Danmark. 
Den tror jeg ikke på? Efter der er oprettet D-licensprøver, er 
der vel nok kommet dobbelt så mange radioamatører, end 
der i forvejen var. Hvor kommer de fra? Jeg vil vove at påstå, 
at 90% af dem kommer fra 27 MHz. Mange af mine såkaldte 
venner er nu blevet pæne borgere med hvid skjorte og slips, 
samt et flot stykke senderlicens som mange af dem alligevel 
overtræder, nemlig ved at komme ned på sandkassebåndet 
for at drille selv om en senderlicens ikke giver lov til at sende 
med mere end 500 mW på 27 MHz. Men det er jo så nemt at 
køre en Sommerkamp ned på 11 meter båndet og sende med 
ca. 150 W. Eller bare en almindelig 30 MHz station nedstemt 
til 27 MHz. Eller andet materiale man nu som radioamatør 
kan få fat i. Jeg kunne nævne mange med nr. og navn, men 
det er jo ikke nogen angivercentral?

Du skulle nok hellere have spurgt Billedbladet om det var 
dem der kalder 27 MHz for radioamatører eller det er den ar
tiklen handler om, der kalder sig radioamatør. Og hvorfor 
ikke, i ligger alligevel og kævler om at finde et andet ord for 
radioamatør. Så kan I jo være large og lade 27 MHz-folket 
beholde dette ord?

Dette er jo nok også en af grundene til at I ikke hører fra 
ret mange OZ-DR lyttere, for mange af dem er nemlig 27 MHz 
folk og når de skriver lyser det ud af skriften om man har 
senderlicens eller ikke. (Brevet slutter med nogle betragtnin
ger om hvad brevskriveren gør for ikke at være anonym samt 
en kopi af en lille seddel som han har smidt ind af postkassen 
til alle beboere i ejendommen - eksemplarisk - Red.).

Bedst 73
Alf Johansen, DR-1703, Viking 29 = CB 29, Hallandsgade 3,
4. sal th., 2300 København S.

Redaktionens kommentarer:
EDR har i sin nuværende struktur som afdeling af Internatio

nal Amateur Radio Union (IARU) ikke planer om at optage 27 
MHz som en gren af foreningens virke.

Begrebet radioamatør står det naturligvis enhver frit at be
nytte, men lad mig endnu engang slå fast, at seriøse eksperi
menterende radioamatører ikke overtræder de gældende be
stemmelser og cirkulærer. De arbejder derimod åbent og ud
adtil opgiver deres navn og QTH uden mystiske omskrivninger.

Jeg har faktisk, siden jeg fik min licens i 1966, ikke over
trådt nogen af bestemmelserne i »Cirkulæret for Amatørradio
stationer« - Jo een gang da jeg anvendte mit kaldesignal på 
27 MHz, idet jeg ville afprøve en Walkie-talkie jeg havde repa
reret for en ven. Dette medførte dog ingen komplikationer, for 
da jeg havde opgivet mit navn og min QTH og spurgte efter 
de andres ditto, blev båndet omgående ryddet for stationer 
og Walkie-talkien kunne for den sags skyld ligeså godt have 
været en konkylie.

Jeg har i anledning af min leder modtaget adskilligt stof om 
27 MHz, men i 91 sider A4 samt et eksemplar af bladet »27 
MHz-amatøren« er det kun lykkedes at finde 4 call med angi
velse af navn og QTH, nogle få stykker med telefonnummer 
samt en del med box som adresse. En såkaldt QTH-liste er kun 
en fortegnelse over de call de forskellige byer anvender, så 
jeg finder her bekræftelse på min påstand om anonymiteten.

Jeg skal dog for balancens skyld bemærke, at der også 
findes ansvarlige 27 MHz-folk der dyrker deres hobby alvorligt 
og er parat til at træde til når radiohjælp er påkrævet, sidst 
under stormflodskatastrofen i Sønderjylland.

I øvrigt har hverken EDR eller redaktionen noget imod 
»Walkisterne« som skal være hjertelig velkommen i vore ræk
ker. Sigtet med den stærkt omdiskuterede leder har været 
at imødegå pressens generalisering af begrebet radioamatør.

OZ6PN 

Teknisk redaktør for OZ
Må et nyt medlem driste sig til en udtalelse?
I OZ januar 1976 finder jeg en anmeldelse af »Vejen til 

sendetilladelsen« 6. udgave, og den gav mig anledning til 
nogen forbløffelse.

Man benævner den »EDR’sslagskib«. »Plimsoller« var måske 
mere dækkende. Ifølge fortegnelse over radioamatører må 
der være ca. 5000 af slagsen. Af disse var der ca. 500 med 
A-licens - altså med bestået udvidet teknisk prøve.

Disse 500 kan sikkert læse »Vejen til sendetilladelsen« med 
udbytte - og ligeledes have udbytte af stoffet i OZ.

Men hvad med de 4500 radioamatører med B-C-D-licens 
og de arme stakler, der stræber efter den spæde begyndelse 
med en D-licens?

»Vejen til sendetilladelsen« skulle være egnet til selvstudium. 
Tak. Jeg har prøvet.

Ved hjælp af Josty-Kitts bog »AE«, anvendt elektronik, Ra
dioskolens lærebog i elektronik og radioteknik, talrige artikler 
i »Populær Mekanik«, diverse håndbøger i elektronik og me
get, meget mere er det lykkedes mig at få en smule sammen
hæng i den knudrede, stenede, tornefulde vej.

Jeg blev så arrig på »Vejen til sendetilladelsen«, 5. udgave, 
at jeg bogstavelig sled et eksemplar op.

Ud fra flere hundrede siders notater og øvelsestegninger 
byggede jeg mig en lærebog til eget brug, hvor alt var skåret 
ud i pap, så selv jeg kunne forstå det.

I 6. udgave kom som noget nyt et sæt karakteristiske op
gaver til »Almindelig teknisk prøve« - altså D-licens prøve.

Var det alt, hvad man skulle suge ud af »Vejen til sendetil
ladelsen«? En tipskupon, der kunne klares ved udelukkelses
metoden, og hvor de to trediedele bestod af spørgsmål in
denfor Ohms lov.

Jeg kom til at tænke på den berømte magre gris: »Masser 
af skrig, men kun lidt flæsk«.

Vejen til D-licens er opdelt i 25 punkter. Var det ikke en idé 
at skrive en bog med 25 korte kapitler, der nøje dækkede 
Post- og Telegrafvæsenets minimumkrav?

Hvert kapitel skulle slutte med 10 inspirerende spørgsmål
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eller opgaver, der blev udtømmende besvaret i et »feed- 
back«-afsnit.

Sværhedsgrad, fagudtryk m.v. skulle være påfyldt kapitlerne 
efter en jævnt stigende skala.

Når bogen var tilfredsstillende gennemgået - kapitel for ka
pitel - med opgaveløsninger og »freed-back«-vurderinger-ja, 
så var stoffet lært - vejen til sendetilladelsen tilbagelagt.

Noget lignende med vejen til A-licens. Ved samtaler med 
amatører har jeg fået det indtryk, at den »vej« er så vanskelig, 
at det på forhånd må erklæres håbløst.

Det er en udbredt opfattelse, at A-licens er for »fagfolk« og 
enkelte særligt begavede. Hvor har de den opfattelse fra?

Selvfølgelig fra »Vejen til sendetilladelsen« med dens un
derlige blanding af nedladende babysprog og bedrevidende 
superteknikersprog suppleret med mangelfuldt tilrettede ud
klip andetstedsfra.

Giv »Vejen til sendetilladelsen« en »overfladebehandling«, så 
den bliver farbar for andre køretøjer end de terrængående.

Vy 73 UNUS HAM nr. 14987
Dr OM

Det fremgår af brevet, at du har løst dit eget problem ved 
indædt arbejde. Der er givetvis mange, der har haft det på 
samme måde. Stoffet er absolut ikke let for »ikke-fagfolk«, men 
det er sandelig heller ikke let at skrive sådan en bog, så alle 
umiddelbart kan bruge den med udbytte. VTS 5. og 6. udg. er 
skrevet af fysiklærere, men jeg skal gerne indrømme, at dette 
ikke i sig selv garanterer for anvendeligheden.

Ideen med at skrive en bog beregnet kun for D-licens er 
nok ikke ny. Med det lavere sigte, hvor en del alment bag
grundsstof så forsvinder, er jeg bange for, at det mere bliver 
en vejledning i udfyldelse af tipskupon end noget andet. Den 
koncentrerede bog, du er endt med at skrive til dig selv, 
forudsætter jo også al den uskrevne viden, du også har nu. 
Men altså, tak for brevet og velkommen i rækkerne - licensen 
er vel på trapperne!

Vy 73 OZ7AQ

Vor tidligere sekretær OZ4SJ har modtaget følgende skrivelse: 

Dr. OM
Hermed en lille anerkendelse for EDR's trykte skrivelser 

vedr. ansøgning om opsætning af udendørs antenner. Jeg ser
i OZ, at du gerne hører om heldige udfald af sådanne ansøg
ninger, og da min situation nok er lidt speciel, føler jeg trang 
til at fortælle dig om den.

Sagen er den, at jeg har været aktiv 2 m amatør i snart 10 
år, men aldrig haft en udendørs antenne. Sidste år flyttede 
jeg så ind i et selvbygget parcelhus i en ny-udstykning i 
Smørumnedre, hvor antenner ifølge lokale servitutter er band
lyst.

Den 21/7 1975 indsendte jeg alligevel en ansøgning bestå
ende af EDR’s standardformularer, som jeg fik i underskreven 
stand af dig. Og miraklet skete: »allerede« 7 måneder efter 
(Tålmodighed er en dyd), d. 13/2 1976 fik jeg, efter at have 
betalt en passende »bestikkelse« på 20 kr., en byggetilladelse 
til en drejelig 2 m antenne på taget af mit hus. Den havde 
form som en standard-byggetilladelse underskrevet af kom
munens bygningsinspektør, med følgende kommentarer:
1. Sagen har været forelagt udvalget for faste ejendomme, 

som i møde den 6. oktober 1975 vedtog at meddele tilladel
se til opsætning af antennen.

2. Nærværende byggetilladelse gives bl.a. under henvisning 
til sendertilladelse udstedt d. 16. juni 1966 af generaldirekto

ratet for Post- og telegrafvæsenet til Dem, og inddrages 
når De ikke mere har sendetilladelse eller ved salg af ejen
dommen.

Ovennævnte til orientering for dig, og derigennem evt. andre 
som måtte være i samme situation som mig. Der er ikke tvivl 
om, at de meget fornemt trykte skrivelser har del af æren. Tak.

OZ3PU, Jan Hausted 
Solbærvangen 37, 2760 Måløv

Post- og telegrafvæsenet meddeler:

Nye tilladelser
D OZ1BTB, Niels Michaelsen,

Vinkelvej 2, Over-Jerstal, 6500 Vojens.
C OZ1CCC, Preben Andersen.

Idum Kirkevej 3, Idum, 7500 Holstebro.
D OZ1CFF, Peter Aaboe,

Særkærparken 86, 7500 Holstebro.
B OZ1CFG, Villy Marius Nielsen, 

Kronborghavebyvej 14, 3000 Helsingør.
C OZ1CFI, Egon Sørensen,

Mosegårdsvej 3, Sdr. Esterbølle, 5472 Særslev.
D OZ9CS, Peter Sindrup,

Rosenvangsvej 23, 2670 Greve Strand.

Genudstedelser
B OY7JD, Johan Nicolai Dam,

3890 Porkeri.
C OZ1WK, Svend Erik Jacobsen,

Bakkefaldet 21, 8210 Århus V.
B OZ2IH, Jørgen Thorkild Herss,

Udbakken 31, 2750 Ballerup.
D OZ2IX, John Brix,

Maren Turisgade 13, 9000 Ålborg.
D OZ2WH, Mikael Hansen,

Listedvej 36, st., 2770 Kastrup.
B OZ3JV, Jørgen Veith,

Lærkevej 17, 3200 Helsinge.
C OZ4MR, Hardy Alf Poul Mølbæk,

Færgevej 46, 8600 Silkeborg.
B OZ5EO, Erik Allan Olsson,

Våbenstedvej 73, 2730 Herlev.
B OZ5SY, Jens Christian Seeberg,

Nørregade 27, 6600 Vejen.
B OZ6SZ, Steen Rasmussen,

Poststien 4, Haldrup, 8700 Horsens.
B OZ6ZG, Gunther Ralfs,

Egevænget 111, 7190 Billund.
D OZ7ZV, Martin Jensen,

Ydunsvej 47, 7000 Fredericia.
A OZ8HQ, Henning Knudsen,

P. Malmkjærsvej 13 B Sejs, 8600 Silkeborg.
B OZ9GH, Jan Aksel Holtz,

Skelmosen 11, 2670 Greve Strand.
B OZ9HBO, EDR Holstebro Afd.,

Mågevej 10, 7500 Holstebro.
B OZ9OW, Karl Erik Molbeck,

Eskebjerggård 101, 2760 Måløv.

Inddragelser
B OY9IM, J. Mortensen,

N. Finsensgøta 45, 3800 Torshavn.
D OZ1ADJ, J. T. Sommer,

Bakkegårdsvej 28 E, 9000 Ålborg.
C OZ1AIR, O. D. Hansen,

Holmevej 285, 8270 Højbjerg.
D OZ1AWK, H. Bødker,

Østervej 3, 6510 Gram.
B OZ1HYG, Hygiejnisk Institut,

Århus Universitet, 8000 Århus C.
B OZ1JT, J. Giebel,

Plantagevej 33, 6270 Tønder.
D OZ1KU, J. P. Michelsen,

Vindeby Violvej 30, 5700 Svendborg.
A OZ1SA, S. A. Sørensen,

Sten li llevej 16, 3660 Stenløse.
B OZ2AP, E. H. Christensen,

Resedavej 7, 2820 Gentofte.
B OZ2EB, E. Brincker,

Boulevarden 4, 7100 Vejle.
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D OZ2GD. K. B. Andersen,
Tornbyvej 8, 4600 Køge.

B OZ2RT. R. C. Thomsen,
Mollervej 25, 5800 Nyborg.

B OZ3BP, H. B. Petersen,
Frobels Allé 24, 2000 København F.

A OZ3WG, W. G. A. Goser,
Brandsbjergvej 58, 2600 Glostrup.

D OZ3XQ, E. S. Madsen,
Anders Larsensvej 121, 4300 Holbæk.

B OZ4VF, V. E. Frølund,
Nærumgade 144, 2200 København N.

B OZ5AC, A. T. Clausen,
Enighedsvej 30, 5000 Odense.

B OZ5CC, W. D. Bøwadt,
Nesbjergvej 6, 4873 Væggerløse.

B OZ5EI, E. P. Heiberg,
Jægervang 23, 3460 Birkerod.

B OZ6CX, C. Clemmensen,
Ildervej 24. 8270 Højbjerg.

B OZ6UN, O. H. Øvre,
Guldbergsgade 9, st., 2200 København N.

B OZ7AE, H. Aa Jørgensen,
Fredensvej 26, 2630 Tåstrup.

A OZ7EU, P. Størner,
Huldbergs Allé 8, 2800 Lyngby.

A OZ7OF, J. R. Hansen,
Vestergade 161, 8600 Silkeborg.

B OZ7WW. R. W. Jørgensen,
Alsvej 4 B. 2970 Hørshlm.

D OZ8QH. H. H. Jakobsen,
Tranumparken 133, 2660 Brøndby Strand.

B OZ8QN. A. Nygaard,
Lykkendalsvej 81, 8220 Brabrand.

C OZ9CN, H. Bank,
Fyrresvinget 17, Virkelund, 8600 Silkeborg.

B OZ9HO, H. Baggesen,
Hesteskoen 9. Ingstrup, 9480 Løkken.

B OZ9PT, H. P. Gregersen,
Stationsvej 45. 6400 Sønderborg.

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 30 øre pr. ord. - Mindst 5 kr.

- Annoncerne sendes direkte til bogholderen Inden d. 20. i 
maneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent 
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

Købes: SM 19 med B-sæt, tlf. mike. Helst så original som 
mulig, alle tilbud besvares.

OZ-DR 1044, Eivind Petersson, Karlsbjerghuset, 5672 Broby.

Sælges: VHF-station, bestående af 5KG modtager, 4HZ 
sender, 4HZ modulator, 25 W PA-trin, 1750 hz repeateropkald, 
S-meter, diskriminatormeter, krystaller, kr. 1.400,00. Evt. kan 
en udv. VFO (30-G beregnet til Trio 7200) medfølge for kr.
750.00. LF-tonegenerator. går op til 1 MHz, kr. 250,00. Elek
tronisk nøgle med prik og streghukommelse (OZ5LP) kr.
300.00. Traps til W3DZZ, kr. 100,00. AP 566 mobilstation med
3 kanaler monteret, kr. 450,00. Transistordykmeter type Tech, 
går op til 250 MHz, kr. 350,00. FET-VOM, Kyoritsu K-200, 
kr. 700,00.

OZ7QB, tlf. (08) 88 75 51.

Sælges: Komplet frekvenstæller med 8 cifre, 250 MHz. 
OZ6CF, tlf. (06) 83 61 75.

Søges: Diagram til Hallicrafter kortbølgemodtager S-108. 
Evt. til kopiering.

Tlf. (02) 84 07 35, efter kl. 18.00.

Sælges: Spar 700 kr. på komplet FM-SSB 2 meterstation 
bestående af Trio-Kenwood TS 700 transceiver incl. integreret 
25 kHz kalibrator og CW medhor. Antenne rotor CDE 44, 
nyeste model, incl. 30 m styrekabel. Standbølgemåler Reace 
FSI-5 (det med 2 instrumenter) samlet kr. 5.850,00. Afhent- 
ningsrabat: 2 stk. 5 elm. beams. Desuden sælges byggesæt 
til fuldt elektronisk digitalur (timer, minutter, sekunder, tænde 
og slukkefunktion, vækkerfunktion m.v.) sættet omfatter: Print, 
40 benet kredsløb (MM 5316) + sokkel, 4 cifre flydende kry
staldisplay + sokkel, nettransformer og komplet byggevejled
ning, kr. 200,00. VHF-antenneforstærker med TIS 88 i kascode- 
kobling i kobberbadekar, kr. 35,00. 2 stk. rør 2C41 (= 2C39), 
næsten nye, kr. 60,00.

OZ8HV, tlf. (09) 17 05 98.

Sælges: 2 meter IC-21 med original VFO, transceiveren er 
desuden bestykket med 12 krystaller for både Tx og Rx, 
kr. 2.500,00.

OZ5QL, tlf. (01) 59 53 30.

Sælges: Fabriksny HF-station, Argonaut 509, ekstra CW-fil- 
ter isat, kr. 2.800,00, sælges grundet kob til 2 meter. OZ9TM
2 meter modtager med Søborg krystal, kr. 500,00.

OZ1AWS, tlf. (01) 67 00 26.

Sælges: 1 stk. Midland 13-500 2 meter FM-transceiver (effekt 
15 W). 1 stk. Multi VFO, 2 stk. A144-11, 11 element Cushcraft 
antenner til 2 meter.

OZ1AEY, Niels Jensen, tlf. (07) 10 13 45.

Sælges: Drake transceiver TR-4C, AC-4. MS-4, sidste model 
årgang 74, som ny overalt. Prisidé kr. 4.300,00 kontant. 

OZ3UK, Fåborg, tlf. (09) 61 29 78.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med spiral, pr. stk................................
10 stk......................................................................................
Con test Log. format A4 med heftning, pr. stk.......................
10 stk......................................................................................
The Radio Amateur's World Map 

(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i 
Azimutalprojektion
pr. stk.................................................................................

10 stk.....................................................................................
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra

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

sort emblem og m. hvid inskription.
Format 15x30 cm pr. stk....................................................

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

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

10 stk.....................................................................................
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave ....................................
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave ....................................

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

Emblemer ................................................................................ 10,00 kr.
QSO-instruktionshefte.............................................................  3,50 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) ..............................................  4,50 kr.
Diplombogen:
Nr. 2..........7............................................................................. 11,00 kr.
Nr. 3.........................................................................................  10,00 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!

7,50 kr.
65.00 kr. 

5,00 kr.
40.00 kr.

24,25 kr.
210.00 kr.

14,75 kr.
125.00 kr.

5,00 kr. 
40,00 kr.

5,00 kr.
40.00 kr. 
27,50 kr.
46.00 kr.


