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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

Begynderen
At være begynder udi vor ædle hobby har i dag en helt 

anden karakter end blot for få år siden. Kravene er stort set 
de samme - bortset fra morseattesten - men baggrunden for 
den enkelte er væsentlig anderledes i dag.

Skolernes undervisning, tilgangen til litteratur, information 
via radio og TV og andre medier medfører et større bag- 
grundskendskab hos de fleste, der begynder at eksperi
mentere med amatørradio, end tidligere tiders amatører 
havde.

Nu må læseren ikke tro, at skribenten er en oldsag (CPR 
310541-1587) men ikke desto mindre har jeg stort set prøvet 
det hele, ligefra hjemmebygget kohérer*), krystaldetektorer 
og rør som A 409 - B 415 (her vælder mindernes tårer frem 
blandt Old-Timer) til eksperimenter med OC 71 (pris kr. 
28,00 i 1961) ved transistorens fremkomst og i dag går jeg 
ikke af vejen for at svide en COSMOS-kreds af ved mine 
evige eksperimenter med at finde ud af det andre opfandt 
for år tilbage.

Det selv at bygge sine sendere og modtagere er i dag 
stort set passé. Det er synd. For der er intet mere spæn
dende end at sætte strøm på en hjemmebygget opstilling.

Redaktionen får ofte opfordringer til at skrive for begyn
dere og der er intet vi hellere ville, men tilgangen af be
gynderartikler, hvor alt er skåret ud i pap, har desværre 
ikke været særlig stor på det sidste.

Findes der ikke nogle køkkenbordsingeniører, der kunne 
tænke sig at skrive om deres eksperimenter? Det behøver 
just ikke at være færdige funktionsdygtige apparater, også 
små spændende opstillinger, der blot fylder 1/4 side i bladet 
har interesse selvom opstillingen i sig selv ikke har nogen 
funktion uden at være sat i forbindelse med andre kredsløb.

En skønne dag er begynderen ikke begynder mere. En 
udvikling må der til, man må ikke standse fordi licensen er 
hjemme, men fortsat søge at være kreativ og ikke mindst 
delagtiggøre andre i sine erfaringer.
_________  OZ6PN
*) Kohérer: Elektromekanisk indretning til detektering af CW signaler udsendt fra en gnist

sender.
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En nem højlav
Af OZ1AGJ, Leo Vendler, Schousgade 17, 8900 Randers

Under arbejde med en frekvenstæller, som på 
et tidspunkt nærede mistænkelig stor forkærlig
hed for 2- og 3-taller, faldt det mig ind, at der 
måtte være en nemmere måde at undersøge 
kredsløbene på end ved at bruge voltmeteret. 
Desuden kan det med et voltmeter være vanske
ligt at afgøre, om der på udgangen af en kreds 
er pulser af blot en nogenlunde høj frekvens, 
eller om kredsen bare er høj, da voltmeterets 
nål har svært ved at følge med.

Jeg havde en 7400 tilovers i skuffen, og ved 
at forbinde den på rette måde med et syv-seg- 
ment display er det muligt at lave et måleinstru
ment, der tydeligt kan vise, om en tilstand er 
lav, høj eller pulserende.

Diagrammet er meget simpelt. Det ses på fig. 
1, at der bruges 3 nand-gates koblet som inver-

Hvis det er pulser, der måles, vil der ved lave 
frekvenser skiftevis vise L og H i takt med pul
serne. Omkring 12-14 Hz kniber det for øjet at 
følge med og ved frekvenser herover vil L og H 
tilsyneladende lyse samtidigt.

Hele enheden kan bygges ind i et hylster med 
et vindue til dioderne. Strømforbruget andrager 
maksimalt 25 mA, men vil antageligt afhænge 
en del af det anvendte syvsegment. Jeg har selv 
anvendt SLA-7 fig. 2, og printet passer hertil.

— FÆLLES ANODE

Strømmen tages fra strømforsyningen til de 
kredsløb der undersøges. Til slut skal måske 
lige anføres, at der vises H, når der ikke måles 
på nogen kreds, det er en naturlig ting, eftersom 
en gate der ikke er forbundet til noget som helst 
har tilstanden høj.

tere. Forudsæt at den tilstand der måles på er 
lav. På udgangene af de to første invertere vil 
tilstanden da være høj, hvorfor segmenterne B, 
G og C ikke vil lyse op. Udgangen på den inver
ter som er koblet til segment C, er også koblet 
til indgangen på den tredje inverter, som nu på 
udgangen bliver lav og får segment D til at lyse 
op. Segmenterne F og E er sat til at lyse hele 
tiden, da de skal bruges i såvel H som L. Vi har 
nu fået skrevet et L som lav på displayet.

Er den tilstand der måles høj, bliver udgangene 
på de første invertere lave, og de trækker nu 
strøm gennem segmenterne B, G og C. Den 
tredje inverter bliver så høj på udgangen og 
segment D lyser ikke - vi har nu et H som høj 
på displayet.

1 6 2
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LF og squelch til 2 m modtageren
OZ febr. 76

Jeg vil i denne artikel beskrive et LF og 
squelchkredsløb, som passer til de tidligere be
skrevne modtagere MD 501 og MD 501 S. Kreds
løbet passer også fint til andre modtagere, men 
man må dog sikre sig, at der ikke er for megen 
LF-afskæring efter detektoren, inden signalet 
når frem til squelchkredsløbet, da støjforstærke
ren arbejder på 25 kHz.

En del vil nok synes, at det er lidt gammel
dags, når der bruges almindelige transistorer af 
to grunde. 1: Det er en del lettere at opnå den 
rigtige respons, da RC-led kan placeres mellem 
de enkelte trin. 2: I servicemæssig henseende 
kan det være rart, at hvis uheldet sker, ryger der 
ikke en hel dyr IC, men kun en transistor til et 
par kr.

Enheden type MD 520 passer i modulstørrelse 
til MD 501 og MD 501 S, på den lange led. LF- 
forstærkerens frekvensgang (respons) er til
passet PM (fasemodulation) med 6 dB/oktav gå
ende ud fra 0 dB ved 300 Hz til - 20 dB ved 3 
kHz (1 dekade), se fig. 2 og 3. Fig. 2 er udskre
vet i 50 dB skala, hvorimod kurven fig. 3 gen
giver forholdet i kurvens top i 10 dB skala med 
0,2 dB opløsning.

Denne efterbetoning bliver foretaget for at 
modvirke den 6 dB/oktav hævning, som en fase
modulator normalt foretager. Systemet giver 
sammenlagt den fordel, at signal-støjforholdet 
bliver væsentligt forbedret, da støjen fortrinsvis 
ligger i den høje ende af LF-spektret. På højt
talerklemmerne vil vi sluttelig få noget, som lig
ner ret-respons, da de to betoninger her har 
modvirket hinanden. Afvigelsen på 4 dB skyldes, 
at vi har valgt at bruge almindelige komponenter 
fremfor 1% komponenter.

Squelchkredsløbet virker efter følgende re
cept: Støjforstærker, støjdetektor og switch. 
Støjforstærkeren lader kun signaler på omkring 
25 kHz passere, fordi den er afstemt til denne 
frekvens. Når modtageren lytter på en tom fre
kvens, opstår den nok så bekendte, kraftige 
hvidstøj. Denne støj indeholder alle frekvenser 
op til ca. 100 kHz (målt på MD 501’s LF udgang). 
Støjforstærkeren vil altså afgive et signal. Dette 
signal bliver i støjdetektoren detekteret til en 
DC-spænding, som styrer switchtransistoren, 
som igen lukker af for LF-forstærkerens ind
gang. Når nu en station dukker op på frekven
sen, forsvinder hvidstøjen med det samme, hvis

Fig■ 1•
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A f v i g e l s e  f r a  i d e a l k u r v e n  c a . 4 d B .

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.
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KØLEPLADE

COLLECTOR
MÆRKE

stationen ligger med en rimelig styrke. Hvis vi nu 
forudsætter, at det signal, som der lyttes på, 
ikke indeholder frekvenser, som går ud overtale
området 300 Hz til 3 kHz, vil vores støjforstær
ker ikke afgive noget signal, da den jo som be
kendt er afstemt til 25 kHz, hvilket igen medfø
rer, at støjdetektoren ikke har noget signal at 
detektere. Switchtransistoren vil forblive i den 
tilstand, hvor LF-forstærkeren er åben og stati
onen høres.

I praksis er det nu ikke så lige til, da en sådan 
støjsquelch let kan stå og »hakke«, hvis den til
koblede modtager bliver udsat for et sving, som 
er større, end X-talfiItret er beregnet til, idet der 
opstår forvrængning, som er lig med overtoner. 
Når nogle af disse talespidser når frem til støj
forstærkeren kan det ske, at overtonerne rammer 
det frekvensområde, som støjdetektoren er af
stemt til, hvilket igen medfører, at detektoren får 
signal, og LF forstærkeren vil stå og åbne og 
lukke, eller »hakke« i talespidserne. Dette problem 
er særlig stort på amatørbåndene, da de ud
sendte sving tit og ofte varierer en del.

For at tage højde for dette problem har jeg 
gjort 2 ting: 1: Lagt støjforstærkerfrekvensen i et 
frekvensområde, som har sikker afstand fra tale
området. 2: Indsat en ekstra afskæring på støj
forstærkerens udgang inden signalet når frem 
til støjdetektoren. Ved hjælp af disse ekstra fi
nesser kan squelchen klare sving, som er en del 
stø'rre, end filtret er beregnet til, uden at hakke.

Opbygning:
Der er ingen overkritiske punkter, dog skal 

det bemærkes, at opstillingen er dimensioneret 
til BC 548, som er en Philips type, BC 109 kan 
stort set erstatte BC 548. Potkernetypen skal af 
hensyn til resonansfrekvensen helst overholdes, 
denne er fra Siemens type:

Skålkerne B 65541-K0000-R026.
Spoleform B 65542-A0000-M001.
Bøjle B 65545-A0009-X000.
Denne type kerne skal bevikles med 150 vin

dinger 0,15 mm Ø lakisoleret tråd.
Lysdioden er af den almindelige type (20 mA). 

Husk, den skal vende rigtigt for at virke, lysdio
den er tændt, når squelchen er åben.

Forbind en 4 ohm højttaler til terminalerne 8 
og 9. Juster på 220 kohm potmetret til halv for
syningsspænding i målepunkt 4 i forhold til stel.

Tekniske data:
Udgangseffekt: max 2,5 W 
Følsomhed: 70 mV/1 W/1 kHz 
Forvrængning: 4%/1 W/1 kHz 
Frekvensgang: se kurveblade 
Strømforbrug: 
tomgang: 30 mA 
fuld udstyring: 300 mA 
Udgangsimpedans: 4 ohm 
Indgangsimpedans: 16 kohm/1 kHz 
Squelchresonans: ca. 25 kHz 
Spænding: 13,8 V 
Mål: 36x175 mm
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Måletabel: ca. værdier 
1:4,5 V 
2:0,2 V 
3:0,6 V
4: halv forsyningsspænding
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Forbedret frekvensindlægning til MD 501
(se artikel i OZ febr. 1976)

Det har i praksis vist sig, at der kan opstå pro
blemer med frekvensindlægningen af de enkelte 
X-taller. Dette skyldes, at de forskellige fabrikater 
skal belastes med forskellig parallelkapacitet, 
nogle typer med 15 pF, nogle 20 pF, andre 30 pF 
osv., hvilket medfører, at man skal lege lidt med 
seriekondensatoren til X-tallet for at få X-tallet til 
at ramme frekvensen, forstået således, at et ICOM 
EFFECT X-tal skal have en anden seriekonden
sator end f.eks. et ITT X-tal. Dette er lidt af et 
pillearbejde, når der skal skiftes X-tal. Ikke nok 
med det, når trimmeren bliver drejet til max. ka
pacitet, stiger i sagens natur den direkte parallel
kapacitet, hvilket igen medfører, at X-tallet svin
der svagere. Det kan i enkelte tilfælde ramme så 
uheldigt, at lige i det punkt, hvor X-tallet ram
mer sin rigtige frekvens, holder det af oven
nævnte årsager op med at svinge, og man hører 
intet, modtageren skal jo have den rigtige injek- 
tionsspænding for at overholde sine data. Det 
gamle Indlægningssystem virker udmærket, hvis 
man kun holder sig til de i hovedartiklen omtalte 
IC 20 (15 MHz) X-taller, men da vi synes, at det 
er et urimeligt krav at binde sig til et bestemt 
fabrikat, har vi lavet denne nye frekvensindlæg
ning.

Monteringsplanen er ikke ændret (se OZ, febr.

1976, side 50), printudlægget er til gengæld æn
dret, se fig. 2, den diagrammæssige side af sa
gen ses i fig. 1.

G A M M E L . Fig. 1.

Kondensatoren mrk. C skal, hvis ICOM X-taller 
bruges, være på 12 pF Bruges X-taller fra ITT, 
alm. type, skal C være 33 pF. Vi har været udsat 
for X-taller (f.eks. nogle JAN X-taller), hvor C 
skulle helt op på 56 pF. Det skal lige nævnes, 
at dette ikke har noget med X-tallernes kvalitet 
at gøre, men med deres belastningskapacitet.

Den nye frekvensindlægning kan også udfø
res på det i OZ, febr. 1976 viste printudlæg. Det 
øgres ved at fræse omkring de 2 stelterminaler 
til de 6 trimmekondensatorer, således at disse 
hæves fra stel, herefter forbindes disse til kato
derne af skiftedioderne BA 182.

Til sidst skal det nævnes, at den nye frekvens
indlægning ikke væsentlig påvirker oscillatorens 
udgangsspænding, uanset hvordan trimmeren 
stilles. l/y de 73 OZ8AO

ET TIP OM POLYESTERTRIMMERE
Disse små fyre har, grundet deres prisbillighed 

og i øvrigt gode egenskaber, fået stor udbredel
se i industrien og til hobbyelektronik. En ulempe, 
som næppe kan lægges trimmerne til last, er 
deres eminente evne til at sætte sig fast. Og 
dette sker altid på et tidspunkt, hvor man ikke 
har flere i skuffen, og som regel lørdag efter
middag kl. 12.05, hvor forretningerne har drejet

nøglen, og en week-end uden den kære radio 
er jo en uhyggelig tanke.

Trimmeren er opbygget som et antal tynde 
metalplader, mellem disse befinder sig et lag 
polyesterfolie. Justeres en trimmer, der har sat 
sig fast, resulterer dette i, at folien krølles sam
men, og vor fine trimmer kortslutter. Lørdag ef
termiddag! Et lille husråd kan klare, om ikke ær
terne, så dog problemet, der som regel har sit 
udspring i, at der ved lodning på trimmerens ter
minaler, har forvildet sig en smule flus op ad (el
ler ned ad) disse og ind mellem plader og folie. 
Flus består bl.a. af harpiks, der igen lader sig 
opløse af sprit, som ingenlunde behøver at være 
trestjernet, almindelig husholdningssprit kan an
vendes. En lille dråbe på enden af trimmepinden 
-hældes« på trimmerens »varme« midtertermi
nal, vent et lille øjeblik, drej derefter forsigtigt 
frem og tilbage (til hvilken side hveranden gang) 
indtil trimmeskruen atter er løs. Efter få minutter 
er spritten fordampet så meget, at justeringen 
kan finde sted uden risiko for drift.

Vy 73 de OZ6WD
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Noget om karakter-displays
Af OZ2TG, Steen Gulstorff, Ny Østergade 91 1101 København K.

Hvad er et karakter-display?
Et karakter-display er et stykke elektronik, der 

på en billedskærm er i stand til at frembringe 
bogstaver og tal/tegn. De er gennem de sidste 
par år dukket op i stort tal, i lufthavne hvor man 
kan læse afgangs- ankomsttider, i banker, ja alle 
steder, hvor man har brug for en stor mængde 
data, som ikke behøver blive nedfældet på papir.

Nu hvor man har denne enhed, skal man jo 
også have nogle data at putte ind i den, i den 
kommercielle verden er det datamaskinerne der 
sørger herfor, men for den eksperimenterende 
radioamatør må en sådan enhed være oplagt 
anvendelig til at vise morse- og RTTY-meddelel
ser.

Forskellige grundprincipper
Der findes forskellige måder at frembringe 

bogstaver på et katodestrålerør, men de har 
næsten alle måtte vige pladsen for systemer, der 
bruger MOS ROM's (ang. ROM'er: se artiklen af 
OZ5EU/OZ nr. 5, 1975). Disse er programmeret 
under fremstillingen til at gemme data, som kan 
blive læst ud som billeder af bogstaver, tal og 
symboler i en eller anden slags display-system, 
såsom katodestrålerør, lamper (lysavls) eller ma
trixprintere. Hver enhed kan gemme mere end 
2000 bits (nok til 64 karakterer) og indeholder 
desuden adresse- og dekodningssystem. MOS- 
kredsløbet er statisk og behøver således ingen 
klokke.

Monoskopet er et andet system, der består af 
et rør indeholdende en elektronkanon, elektro
statiske afbøjningsplader og en plade, hvorpå 
karaktererne bliver formet.

I en karaktergenerator af denne type bliver et 
indkommende digitalt signal først konverteret 
til afbøjningsspændinger. Elektronstrålen bliver 
afbøjet til det sted på pladen, som indeholder et 
metalliseret billede af den ønskede karakter. 
Sekundær-emission fra metalbilledet frembrin
ger et videosignal til et katodestrålerør, som 
bliver scannet synkront, og derfor reproducerer 
karakteren.

Det virker nok noget indviklet og kræver også 
specialrør, så jeg vil gå videre med det først
nævnte system.

Hvorfor og hvordan MOS ROM’en 
som karaktergeneratorer?

Der er flere måder at forme et bogstav på, 
men lad mig nøjes med at omtale prik-matricen, 
der er den enkelste. Hver karakter bliver dannet

svarer til et logisk 1 fra udgangen af en ROM 
og de slukkede til et logisk O. I katodestrålerør
displays kan dette logiske output bruges til at 
tænde og slukke elektronstrålen.

ROM'er bliver fremstillet til at gengive 32, 64 
eller 128 karakter, alt efter til hvilket formål, de 
skal bruges, så når man skal købe en ROM, skal 
man både vælge antal karakterer og størrelsen 
af matricen og så er der jo også prisen. Jeg har 
valgt en Motorola type MCM 1122L med 64 
karakterer i en 5x7 matrix, da 64 karakterer jo 
svarer til, hvad fjernskriver-alfabetet indeholder.
I alt består hukommelsen af 64x5x7 = 2240 bits 
og alt det får man for lidt over 100 kr., tænk 
hvad det ville koste, hvis det skulle laves med 
dioder eller klassisk bipolær logik. Det skal lige 
indskydes, at prisen sikkert slet ikke holder i 
dag, der er en rivende udvikling med lavere og 
lavere priser pr. bit hukommelse, desuden er 
den nævnte ROM allerede forældet, så før du 
køber én, undersøg da markedet og husk, der 
er 3-6 måneders leveringstid.

Blokdiagrammet for ROM er vist på fig. 2.

ROW SELECT 
LINES

170 OZ MAJ 1976

indenfor rammerne af en matrix, der kan bestå 
af 5x7, 7x9 eller flere prikker.

Antallet af prikker bestemmer opløsningen, 
altså hvor let genkendelig karakteren er.

Hvis vi betragter bogstavet A, får det udseen
det som vist på fig. 1. Hvis hver prik er en lampe, 
så er prikkerne i bogstavet A tændte lamper, 
mens de andre er slukkede. De tændte lamper



Yderst til venstre tilføres en 6-bit digital kode i 
USASCII-alfabetet, det resulterer i, at de 5 ud
gange indeholder information om hvilke »lam
per«, der skal være tændte henholdsvis sluk
kede, i første række i matricen for det pågæl
dende bogstav.

For at få informationerne for alle rækkerne 
tilføres de 3 indgange (row select lines), tallene
1 til 7 binært.

En ROM muliggør altså, at en 6-bit imforma
tion bliver udvidet til 35 bit.

Hvis vi tænker os et display-system bestående

af en TV-skærm med 16 linier og 80 karakterer 
pr. linie, indses det, at vi får brug for en hu
kommelse, hvor man både kan læse ind og ud, 
sådanne hukommelser kaldes RAM’er. Priserne 
på RAM’er er meget større end på ROM'er, 
derfor bruges systemet med ROM'en til karak
tergeneratorer. I det tænkte system kræves 16x 
80x6 = 7680 bit hukommelse af RAM-typen, 
uden ROM skulle der bruges 16x80x35 = 44800 
bit.

Prisen på RAM'er er ca. 200 kr. for 1024 bit.
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Princippet i en MOS ROM
Memory matricen består af 2240 P-kanal Mos- 

fets arrangeret i en 32x70 matrix som vist på 
fig. 3. De 32 horisontale ledninger driver Mosfet- 
gatene og de 70 vertikale ledninger er forbun
det til drain, source er jordet. Når en af de 32 
gate-ledninger bliver negativ, går de fet’s, som 
har deres gate forbundet, »on«, og spændingen 
på de tilsvarende vertikale ledninger falder.

Hvorvidt en gate er forbundet eller ikke be
stemmes ved maske-programmering.

For at opnå 64 karakterer med en 5x7 matrix, 
er der indkodet 2 karakterer på hver af de 32 
gate ledninger. Fem af de 6 bit i indgangskoden 
bruges til at drive decoderen, mens det sjette 
er forbundet til »row decode« for at vælge mel
lem de to karakterer.

Programmeringen er en computer kontrolleret 
proces, og store kunder kan selv bestemme ind
holdet, men amatøren bliver nok nødt til at 
anvende den forprogrammerede standardversion 
og så anvende en kode konverter for at komme 
fra fjernskriveralfabetet til USASCII.

TV som monitor
Nu er principperne for ROM’en beskrevet og 

man skal nu bestemme sig for de andre kompo
nenter. Bogstaverne skal vises på et eller andet, 
og det er da meget nærliggende at anvende en 
normal fjernsynsmodtager, som de fleste er i

besiddelse af. Det er dog ikke helt ligetil, så først 
vil jeg repetere principperne i TV’et.

Normalt fjernsyn bruger 2 billeder efter hin
anden, hvor det ene er forskudt en linie, vertikal 
afbøjningsfrekvens er 50 Hz, horisontal er den 
64 μS. Der er 312 linier pr. halvbillede og altså 
625 linier pr. helbillede. Til frembringelse af 
alfanummeriske tegn kan man ikke bruge tricket 
med linjeforskydning, da det vil give et flimrende 
billede. Man må derfor ændre billedsynkronise- 
ringspulserne således at man opnår 50 billeder 
pr. sekund hver med 312 linier. Herved får man 
kun den halve opløsning i forhold til normalt 
fjernsyn, desuden mistes ca. 40 linier ved stråle
tilbageløb og randtab.

Det totale linjeantal er altså reduceret til ca. 
272 linjer. I horisontal retning er opløsningen 
bestemt af afbøjningsfrekvensen, som er 64 μS 
hvoraf ca. 12 μS ikke er brugbare p.g.a. linje
tilbageløb og 7 μS p.g.a. randtab. Max. anvende
lig tid af de 64 μS bliver da 40-45 μS.

Båndbredden for et video-signal er ifølge 
CCIR-normen 5,5 MHz, men den er beregnet på 
grundlag af sinusstørrelser.

I vores tilfælde med firkantet punktopløsning 
strækker det ikke til, vi får båndbredde x 2 = 
punktfrekvens, 5,5 MHz x 2 = 11 MHz, varighed 
for et punkt 
1
11 MHz = 91 ns og antal punkter pr. linje 45 μS 
x 11 MHz = 495 punkter. Den maksimale opløs
ning bliver da 272x495 = 130680 punkter. Runder 
man af til 512 vandret og 256 lodret får man 
opløsningsforholdet 1:0,5 og 512x256 = 131072 
punkter, med denne opløsning bliver båndbred
den på 5,5 MHz for normale fjernsynsmodtagere 
ikke overskredet.

Det var de teoretiske muligheder, men i prak
sis må der tages hensyn til hurtigheden for de 
anvendte kredsløb, og de svage punkter er 
RAM'erne og ROM'en. Den af mig valgte kreds 
har en maksimum access-tid på 100 ns, og det 
er for meget.

På fig. 4 se blokdiagrammet for et display
system. Flere detaljer fremkommer muligvis se
nere.
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FOTOPRINT
Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Hulvejen, Stokkebjerg mark, 4450 Jyderup

Min kone påstår, at jeg er født med en helt 
uansvarlig nysgerrighed. Allerede som dreng gav 
denne egenskab sig problematiske udslag - til 
megen bekymring for mine forældre, der som 
magtesløse tilskuere til mine vilde eksperimenter 
på et vist tidspunkt måtte se øverste etage i de
res hus lagt i ruiner som følge af et fejlslagent 
fosfor-eksperiment-et foreløbigt højdepunkt og 
en brat afslutning på en forjættende videnskabe
lig løbebane. Mine venner vil vide, at min udvik
ling med fast hånd blev ført ind i fredeligere 
baner.

Trods denne afdramatisering af mit levnedsløb 
har jeg dog stadig nysgerrigheden i behold. Hver 
gang noget nyt indenfor mine interesseområder 
dukker op, så skal det prøves. Nu gælder det 
fremstilling af trykte kredsløb, som i de senere 
år har gennemgået en så betydelig udvikling, 
at det i dag er nemt for amatører at fremstille 
elegante trykte kredsløb. Jeg har tidligere skre
vet i »OZ« om dette emne, men dels er der løbet 
meget vand i stranden siden da, og dels har jeg 
fra snak på amatørbåndene forstået, at fotoprint 
stadig er et mysterium for mange amatører. Jeg 
forsøger derfor at bøde på dette forhold med 
en kort beskrivelse af de nyeste hjælpemidler 
indenfor dette område samt en fremstillingsvej
ledning, som kan sætte enhver - blot lidt foto
minded - amatør i stand til at lave flotte print.

Jeg har afprøvet forskellige i handelen væren
de produkter, og efter min mening må særlig in
teresse samle sig om AGFA-GEVAERT, hvis ma
terialer er amatørvenlige og yderst enkle at an
vende, og som det fremgår af den følgende be
skrivelse, dækker firmaets materialer alle faser i 
selve det fototekniske fremstillingsforløb.

I: Udarbejdelse af printtegning
Printtegningen udføres med sort tusch på kal

kerpapir (transparentpapir). Et billigt tegnebræt 
og en hovedlineal vil gavne det endelige resultat. 
Ligeledes vil en simpel skabelon med huller i 
forskellige størrelser gøre tegningen af loddeøer

nemmere. Specielt terminalerne til integrerede 
kredse kan være lidt vanskelige at tegne, men 
her findes der i fabrikat »Chartpak« selvklæben
de »clusters« (klaser), som letter ekspeditionen 
(forhandler: Carl Brincker A/S, Skyttegade 7, 
2200 København N). Hvis man køber en rulle til 
16-bens IC'er, så kan der klippes af til 14- eller 
8-bens også.

II: Overføring til negativ-film
AGFA-GEVAERT har udviklet en ny type film - 

specielt til brug ved fremstillingen af trykte 
kredsløb, og betegnelsen er Copyline HDU 1p. 
»HD« står for »High Definition« = høj skarp
heds- og opløsningsevne, og »U«et i koden står 
for »Universalfremkalder«, hvilket vil sige, at 
dette filmmateriale (HDU) specielt er beregnet til 
fremkaldelse i metol-hydrokinon-fremkaldere. 
Filmen har et ualmindelig stort eksponerings- 
og fremkaldespillerum, som gør forarbejdnin
gen enkel og problemløs. At filmen desuden ikke 
er den dyreste på markedet, nævnes blot for 
fuldstændig hedens skyld. Prisen på de tilhørende 
kemikalier er så lav, at man dårligt kan købe 
vand for den samme pris.

Følgende procedure foregår med en rød pære 
som mørkekammerlys:

1) Overføringen af transparenttegningen til fil
men sker ved kontaktkopiering - på den måde, 
at filmen lægges med emulsionssiden opad på 
en plan, vandret flade. Ovenpå lægges transpa
renttegningen, og det hele holdes på plads med 
en 2 mm glasplade, hvorefter der belyses. Som 
lyskilde kan anvendes en almindelig 25 watt 
pære i en arkitektlampe, som anbringes ca. en 
halv meter over filmplanet. Det er klogt at klippe 
nogle tynde strimler film, der kan bruges til for
søgseksponeringer, indtil den rette belysnings
tid er fundet. Det kan kræve nogle eksperimen
ter, men når først et tilfredsstillende resultat er 
opnået, så vil belysningstiden med samme lampe 
i samme afstand altid være den samme.

Hos mig anvendes et forstørrelsesapparat som 
lyskilde, og med en afstand imellem objektiv og
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filmplan på 30 cm og med blænde 8, skal be
lysningstiden være 5 sekunder.

2) Den belyste film skal nu fremkaldes (stadig 
rødt mørkekammerlys). Det sker i den dertil hø
rende universalfremkalder G 170 C, - et frem
kalderkoncentrat, som skal fortyndes før brugen. 
Firmaet anbefaler en fortynding på 1:7, men 
den var mig lidt for uhåndterlig, så jeg prøvede 
med 1:9, hvilket gav en helt problemløs fremkal
delse. Det vil altså sige, at een del fremkalder
koncentrat (f.eks. 50 ml) blandes med ni dele 
vand (450 ml), og så har man en halv liter brugs
færdig fremkaldervæske. Fremkalderens tempe
ratur bør ligge omkring 20°C.

3) Når tegningen er kommet tydeligt frem, og 
sværtningen er tilfredsstillende (efter ca. 1—1½ 
minut), lægges filmen over i et fixerbad, og der 
fixeres i 3-5 minutter. Fixermidlets typebetegnel
se er Copyline G 320 C, og er ligesom fremkal
deren et koncentrat, der skal fortyndes før bru
gen (se brugsanvisning).

4) Endelig skylles filmen i rindende vand i ca. 
10 minutter, hvilket kan ske i normal, hvid be
lysning. Filmen hænges til tørre i en klamme el
ler tørres med en hårtørrer.

Priserne på de anvendte materialer er i skri
vende stund:

Copyline HDU 1 p-film 13x18,
100 blade ................................

Copyline fremkalder G 170 C,
koncentrat til 10 liter ...............

Copyline fixer G 320 C,
koncentrat til 20 liter ...............

(priserne er excl. moms).

Forhandler: AGFA-GEVAERT A/S, Farverland, 
2600 Glostrup.

III: Forbehandling af printpladen
Printpladen skæres til, kanterne files, og så 

følger det måske mest kritiske punkt i fremstil- 
lingsforløbet - nemlig rensning af kobberbelæg
ningen. Det er nok her, at det mislykkes oftest, 
men hvis følgende fremgangsmåde benyttes, så 
giver den pote hver gang:

1) Pladen renses grundigt med »Rens-let«, - 
en ståluldspude med indbygget sæbe. Der skylles 
grundigt, og lad være med at sætte fingre på 
kobberbelægningen.

2) Pladen renses påny, - denne gang med 
AJAX citron - opvaskemiddel, og der skylles at
ter grundigt.

3) Endelig afgnides kobberbelægningen med 
tetraklorkulstof.

Den her beskrevne renselsesproces vil kunne 
få et særligt professionelt anstrøg, hvis det over

lades til XYL, mens sagte udbrud som »Ih, altså, 
hvor er du eminent fremragende til det«, eller 
»Ved du hvad, skat, jeg troede slet ikke, at kob
ber kunne blive så smukt« vil styrke den intime 
fællesskabsfølelse omkring projektet, hi!

IV: Overføring til printpladen
Pladen er nu klar til at få påført emulsion. 

Også her har AGFA-GEVAERT introduceret ama
tørvenlige materialer. Der anvendes en negativ
emulsion - Copyrex RN 20-6 fotoresist i spray
dåse. Den tilhørende farvefremkalder hedder 
Copyrex GN 20 B og fås i 1 liter-flasker. Endvi
dere anbefales det at anskaffe 1 liter opløsnings
middel - Copyrex RN 20/30, som kan fjerne 
emulsionen, når pladen er ætset.

Den følgende procedure skal foregå med en 
orangefarvet pære som mørkekammerlys:

1) Pladen anbringes lodret (beskyt bord og 
væg med en avis). Sprayflasken rystes grundigt, 
og emulsionen sprøjtes i lette op- og nedadgå
ende bevægelser på pladen. Der må endelig ikke 
sprøjtes for tykt, men dog må man sikre sig, at 
hele pladen er dækket af en glat hinde.

2) Den påsprøjtede emulsion skal nu tørre i ca. 
20 minutter ved stuetemperatur - eller i 10 mi
nutter på en varmeplade ved 50-60°C.

3) Når pladen er tør (føl forsigtigt med finge
ren i kanten), lægges den under lyskilden med 
printnegativet ovenpå. For at holde tæt kontakt 
mellem negativ og printplade lægger jeg altid 
en plade af almindeligt 2 mm vinduesglas oven
på. Dette må tages i betragtning, når belys
ningstiden skal bestemmes, idet gennemskinne
ligheden for 2 mm vinduesglas ved ultraviolet 
belysning reduceres med ca. 60%. Da emulsio
nen er følsom overfor ultraviolet lys, vil ekspo
neringstiden afhænge af lyskildens indhold af 
UV-stråler. Som lyskilde vil kunne anvendes en 
højfjeldssol, xenonlamper eller lysstofror med 
høj UV-stråling. Med den aktuelle lyskilde må 
man eksperimentere sig frem til eksponeringsti
den ved at afdække et stykke af pladen med in
tervaller på V2 minut, indtil f.eks. 4—5 minutter.

Den mest velegnede lyskilde er dog punktlys 
fra en kviksølvdampslampe, f.eks. Philips HPR/ 
125 watt. Sådan een har jeg anbragt i en af
stand af 25 cm over bordpladen i mit mørke
kammer, og eksponeringstiden (med førnævnte 
glasplade) er 30 sekunder. (Da kviksølvdamps- 
lamper gerne er 2-3 minutter om at opnå fuld 
lysstyrke, så må printpladen afdækkes med sort 
pap under opvarmningsperioden).

4) Fremkaldelsen skal foregå i en glasskål el
ler en skål af hårdt PVC, da almindeligt PVC an
gribes af væsken. Fremkaldelsestiden er ca. 1 
minut, og GN 20 B fremkalderen leveres brugs

kr. 119,00 

kr. 14,75 

kr. 16,35
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færdig. Den er meget økonomisk i brug, idet der 
blot skal bruges så meget væske, at pladen netop 
er dækket.

5) Fixeringen sker ved at skylle pladen grun
digt i rindende, koldt vand.

Herefter er printpladen upåvirkelig af enhver 
form for lys, og mørkekammerarbejdet er slut. 
Resultatet fremstår som en knaldsort, skarpt af
grænset printtegning, og med de nævnte AGFA- 
GEVAERT-produkter har jeg opnået de bedst 
tænkelige resultater ved en så godt som pro
blemløs fremstillingsproces. De fotografiske ma
terialer arbejder med meget store tolerancer, og 
som et forsøg overbelyste jeg en printplade me
get kraftigt - i 4 minutter (normal eksponerings
tid er 30 sekunder), og resultatet blev brugbart. 
Netop sådanne egenskaber gør disse materialer 
særligt velegnede til amatørbrug.

Skåle, håndvask o. lign. renses af XYL med 
Copyrex RN 20/30 opløsningsmiddel.

Priserne på de her anvendte materialer er for 
tiden:
Copyrex RN 20-6 photoresist spray

250 ml ..................................................... kr. 33,39
Copyrex GN 20 B developer, 1 liter .................  25,00
Copyrex RN 20/30 stripper, 1 liter ... kr. 36,75 
(priserne er excl. moms).
Forhandler: RADIO PARTS, Glentevej 57,
2400 København NV.

V: Ætsning
Copyrex-emuIsionen er modstandsdygtig over

for alle ætsemidler. Normalt anvendes vel et let 
opvarmet ferriklorid-bad, men hvis det er så som 
så med tålmodigheden, så kan dette lyn-ætsebad 
benyttes (kriminal-badet, som min kone kalder 
det): 770 ml vand

30 ml brintoverilte, 30%
200 ml saltsyre, 30%

- SOM BLANDES I NÆVNTE RÆKKEFØLGE. 
Hæld altid syren i vandet og ikke omvendt. Ba
det udsender ubehagelige dampe, så denne del 
af arbejdet bor foregå i fri luft. Til gengæld er 
ætsningen tilendebragt på rekordtid. Pas på 
fingre, tøj og navnlig øjne!!!

Efter ætsningen skylles pladen grundigt i rin
dende vand. Den sorte fotoemulsion fjernes med 
Copyrex RN 20/30 opløsningsmiddel, og pla
den er færdig til brug.

Ja, mine herrer, så er der serveret. Skal vi ikke 
være enige om, at tiden er løbet fra dette her 
med at slå et par streger med speed-markeren 
på printpladen. Hvis Cicero havde været radio
amatør, så ville han sikkert have løftet sin mo
raliserende pegefinger og sagt: »Thi den ægte 
amatør, som elsker sine interesser uden at have 
dem som levevej, må afsky primitivitet og hæs
lighed og give sig god tid til at fremstille smukke 
opstillinger og ikke fuglereder, som lufttrykket 
fra en hundefis får til at gå i selvsving.« Hi!

VIDICONEN og et par småting
Af OZ6GH, Gorm Helt-Hansen, Yderholmvej 66, 4623 LI. Skensved

Vidiconen er et meget anvendt rør blandt ATV- 
amatører. Jeg vil her prøve at beskrive virke
måde og justering af det.

Vidiconen er opbygget som vist på fig. 1.
Indersiden af glasfrontpladen er belagt med en 

transparent, ledende film, signalelektroden. 
Denne er pålagt et fotoledende lag, som har en 
meget høj modstand I mørke og som falder med 
stigende belysning. Den side af det fotoledende 
lag, som vender væk fra signalelektroden, bliver 
scannet af elektronstrålen.

Denne side er derfor målet - target - for elek
tronstrålen.

Formålet med elektronstrålen er at give target- 
overfladen samme potentiale som katoden. Sig
nalelektroden er via en belastningsmodstand 
forbundet til et positivt potentiale i forhold til 
katoden.

Enhver lille del af target kan betragtes som en 
kondensator, hvis ene plade er targetoverfladen 
og den anden plade er signalelektroden, parallelt
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med en modstand med en værdi afhængig af be
lysningen.

Så snart elektronstrålen rammer denne kon
densator, bliver den opladet til samme spææn- 
ding, som er mellem signalelektrode og katode. 
Når den så bliver belyst, aflades kondensatoren 
og potentialet af targetoverfladen nærmer sig 
signalelektrodens potentiale. Næste gang elek
tronstrålen rammer dette punkt af target, opla
des kondensatoren atter og det strømstød som



opstår, bevirker et spændingsfald over signal
elektrodens belastningsmodstand, som er vort 
videosignal.

Elektronstrålen er fokuseret ved hjælp af 
spændingen på g3 og strømmen gennem fokuse- 
ringsspolen.

Den er afbøjet elektromagnetisk ved hjælp af 
en savtandformet strøm i afbøjningsspolerne.

Strålestrømmen styres af spændingen på g1.
Mesh-elektroden er lokaliseret tæt på target. 

I nogle vidiconrør er mesh forbundet indvendig 
til g3, men i nyere typer er mesh bragt ud til en 
separat forbindelse, for at opnå en bedre fokuse
ring over hele billedfladen. I dette tilfælde skal 
mesh have en spænding på 1,3-1,5 gange spæn
dingen på g3.

Hvis du vil anvende en separat-mesh vidicon i 
dit kamera, skal du sikre dig, at kameraet er be
regnet til denne type rør, da vidiconen ellers kan 
blive ødelagt.

Følsomheden af vidiconen kan kontrolleres 
ved justering af targetspændingen, som kan va
rieres mellem ca. 10 V og ca. 80 V.

Undgå at stille kameraet fra dig med udækket 
objektiv, da den genstand, kameraet har været 
vendt mod, vil kunne ses svagt på TV-billedet et 
stykke tid derefter.

Der er flere måder at ødelægge et vidiconrør 
på. De mest almindelige er:

Svigt af blot een af afbøjningerne, kameraet 
vendt mod solen, eller tilsvarende kraftig lys
kilde og, som nævnt ovenfor, montering af en 
separat mesh vidicon i et kamera, som ikke er 
beregnet for denne type rør.

Og nu et par ord om justering.
Det er af største vigtighed, at vidiconrørets lys

følsomme flade udnyttes helt, i modsat fald ned
sættes rørets opløsningsevne og følsomhed. Een 
gang anvendt med for ringe skandering, vil dette 
ved senere korrektion altid være synligt i bille
det i form af aftegning af et rektangel, der angi
ver de oprindelige rasterkanter.

Du starter med at justere din monitor således, 
at rasterkanterne er synlige, og højde/bredde 
forholdet er korrekt ifølge det system der anven
des, som regel 3/4. Lineariteten skal også være 
i orden. I mange SSTV-omsættere afskæres den 
ene led elektronisk, således at et 4/3-forhold bli
ver det korrekte 1/1-forhold.

Monitoren tilsluttes kameraet og du sikrer dig, 
at strålestrømmen er justeret helt ned - max. 
negativ spænding på g1 af vidiconen. Nu tændes 
kameraet og du kontrollerer, at der er afbøjning 
på afbøjningsspolerne. Kameraet rettes mod et 
prøvebillede og strålestrømmen drejes op, til du 
ser et billede på monitoren. Nu drejer du op for 
amplituden af horisontal og vertikal afbøjning til

vidiconrørets afgrænsning ses som en cirkel på 
monitoren, og prøvebilledet centreres, således 
at dets kanter netop berører cirklen. Horisontal 
og vertikal afbøjning reguleres nu, indtil prøve
billedet udfylder monitorens raster. Om nødven
digt centreres billedet med en evt. horisontal 
centrering.

Billedets linearitet kontrolleres og evt. efter- 
justeres.

Der findes som regel en alignment magnet, 
som har til opgave at centrere vidiconens elek
tronstråle. Korrekt indstilling kontrolleresved at 
dreje elektrisk fokusering med jævn hastighed 
gennem det punkt, som giver det skarpeste bil
lede. Billedet vil herved dreje sig om et punkt i 
billedfladen, som korrekt skal være dennes midt
punkt.

Strømmen gennem fokuseringsspolen står op
givet i dennes datablad eller kameraets manual.

Strålestrømmen drejes op, indtil billedets hvi
de partier netop står med tydelige detaljer. Ved 
at dreje potmeteret videre end dette, forringes 
rørets opløsningsevne samtidig med, at dets le
vetid mindskes unødvendigt. Ved denne juste
ring bør de hvide partier repræsentere det kraf
tigste lys, kameraet vil komme ud for at skulle 
gengive.

Elektrisk fokus drejes nu igennem, indtil skar
pest muligt billede opnås, og kameraet er juste
ret færdigt.

Lidt småting
Har du lavet en SSTV-sampler, ønsker du sik

kert også at anvende en FSTV-monitor. Billed
roret til denne monitor kan være et problem, da 
den horisontale afbøjningsfrekvens sikkert er 
16 Hz. Bruger du et almindeligt TV-billedrør, får 
du generende flimmer og hvis du bruger et rør 
med P7-fosfor, har du den generende efterglød 
at kæmpe med.

Jeg har forsøgt mig med et billedrør, som har 
typebetegnelsen M 28-12 GR. Det har en grøn 
fosfor med lang efterglød. Den er så tilpas lang, 
at flimmeret dæmpes kraftigt og ikke så lang, 
at den volder nogen kvaler. Den samme type rør 
brugte jeg til en monitor til 9FA, som brugte et 
Robot kamera. Han er af samme mening som jeg 
om rørets anvendelighed i en FSTV-monitor.

Efter hvad jeg har fået oplyst, har 2UD nogle 
liggende på lager.

Et normalt stepsignal med lige stor afstand 
mellem trinene, kan ikke anvendes som grå
toneskala, da billedroret et noget ulineært om
kring mørkegråt og sort. Stepsignalet skal korri
geres før det kan bruges til dette formål. Hvor
dan man foretager denne korrigering er et helt 
kapitel for sig.
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Spørgsmål sendes til OZ's tekniske redaktion (se 
adressen bag i OZ) med opgivelse af EDR-medlems- 
nummer og evt. kaldesignal. Spørgernes anonymitet 
respekteres, og navn og adresse når således ikke læn
gere end til Teknisk Redaktion.

Geiger-tæller igen
Den megen snak om atomkraft, strålingsfare 

etc. har skærpet lysten til at bygge et måleappa
ratur, så man kan følge lidt med i forløbet. Kan 
teknisk redaktør finde en sådan opskrift i skuffen ?

Da der sidste gang var et lignende spørgsmål 
her i brevkassen, havde jeg intet diagram i skuf
fen, men så var der en opmærksom læser, der 
sendte mig et, og her er det, sakset fra ELEC

TRONIC DESIGN nr. 8, 12. april 1974. Der be
nyttes tre mikro-power IC’er (fra RCA), der 
drives fra et 6,75 volt kviksølvbatteri, det hele 
kan være i en æske af størrelse som en pakke 
cigaretter, tomgangsforbrug ca. 2 mA. Øver
ste del af fig. er spændingsforsyningen, der 
giver 900 V reguleret til ionisationsroret. Neder
ste del er LF-forstærker, der trækker en lille 
højttaler, og en detektor, der fungerer ligesom 
en elektronisk omdrejningstæller, denne trækker 
et 1 mA instrument. Max udslag svarer til 5000 
pulser pr. minut. Følsomheden angives at være 
tilstrækkelig til at reagere på selvlysende ure og 
tilsvarende uhyggelige trusler mod menneske
heden. Jeg vil tro, den med et ekstra trins for
stærkning vil kunne reagere på et fotografi af 
Barsebåckverket! Morsomt legetøj, men vistnok 
ret værdiløst som måleinstrument!

Transistorsender
Dr OM 7AQ. Jeg har et spørgsmål til Teknisk 

Brevkasse: Min Ten-Tec PM2B har jo kun et 
output på 1 W, men C-licensen tillader 10 V/. Jeg 
har derfor tænkt mig at sakse et PA-trin fra OZ 
maj 70 side 149, som omtalt i OZ august 73 side 
302. Kan den tilsluttes direkte til antennebøsnin
gen - de har jo ikke samme polaritet til stel? Og 
impedansen? Hvordan laver jeg lettest båndskift 
til 40 og 20 m?

Først: det er input, dvs. max tilført DC-effekt 
til PA, der er 10 W ved C-licens. PA-trinet fra 
maj 70 styres fra en koblingsspole i driverens 
udgang, og denne koblingsspole svæver både 
AC- og DC-mæssigt. Den benyttede opstilling
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med plus på stel kan let ændres til minus på 
stel, når udgangstransistorerne isoleres fra stel. 
Så kan man jorde emitterne AC-mæssigt og 
koble PA til Ten-Tec'en, men husk en HF-dros- 
selspole fra basis til stel. Impedanstilpasningen 
klares nok lettest ved at benytte en passende 
overføringskondensator, hvis størrelse findes 
ved forsøg. Båndskift til 40 og 20 m er en helt 
anden sag. Jeg tror ikke, du får noget ud af 
det nævnte PA-trin på frekvenser over 80 m, og 
det er ikke tilrådeligt at bruge et par »hotte« 
sendertransistorer i stedet for 2N3055 i den op
stilling (selvsving). Det eneste fornuftige er at 
bygge en bredbåndsforstærker å la OZ1AM (OZ 
oktober 1973), men skåret ned til C-licensens 
hartkorn. I »The Radio Amateur's Handbook« 
har adskillige år figureret en »solid-state linear 
amplifier« for 3,5 til 30 MHz, som kan klare 15 
W output ved 28 V. I 1976-udgaven findes den 
side 196. Der bruges 2 stk. 2N3632, en ældre 
VHF-sendertype beregnet til 2 m. Den skulle 
være til at få fat på, da den har været anvendt i 
tusindvis i Stornos sendere. Hvis du kun vil køre 
CW, kan basiskredsløbet simplificeres (forspæn
ding bortfalder). Har du ikke adgang til en Hand
book af nyere årgang, kan du få et fotokopi, 
hvis du skriver igen.

Diverse
Jeg har et par spørgsmål til teknisk brevkasse: 

1) Hvad er en Q-multiplier? 2) Hvordan skaffer 
man sig datablade og lign. over IC, transistorer 
og lign.? 3) Ad 5LY’s frekvenstæller OZ nr. 11, 
1975: Hvad er en strobe-indgang og -impuls, og 
hvad bruges de til? 4) Hvordan udtrykker man 
skråstregen i f.eks. OZ-NN/A på engelsk (fone)? 
Jeg håber ikke, at der er for mange spørgsmål.

Næ, det er meget passende! Ad 1: hedder 
på dansk en Q-multiplikator, og den gør det, 
navnet siger, nemlig multiplicerer en resonans
kreds’ Q (godhedsfaktor) med en passende 
faktor. Benyttes i mellemfrekvensforstærkere i 
simple supermodtagere til at forbedre selektivi
teten med. Udføres som en tilbagekoblet for
stærker, hvor man kan variere forstærkningen 
og dermed kredsens skarphed. Ad 2: Du beder 
din leverandør om at skaffe dig datablade til de 
ting, du køber. Det er ikke nødvendigvis gratis. 
Alle halvleder- og komponentfabrikanter har hele 
bogværker med data og application notes for 
deres produkter. Nogle udleverer gratis, andre 
sælger. Som amatør uden professionel tilknyt
ning til elektronikbranchen kan det være et 
problem, især fordi der er så mange forskellige 
fabrikater, hver med deres egne typenumre. 
Mange halvledere er dog så standardiserede, at 
de fleste fabrikanter fører dem. En fiks lille ting

er Miniwatt's Pocketbook, som jeg endda har set 
annonceret her i OZ. Men måske en af OZ’s an
noncører nu tager handsken op? Ad 3: En 
strobe-puls føres til en strobe-indgang på en 
digital, integreret kreds og aktiverer derved en 
funktion. F.eks. i en tællekreds, hvor indgangs- 
signalerne til lystallets dekoder ustandselig skif
ter, men hvor det i øjeblikket forekommende 
overføres til lystallet, når strobepulsen ankom
mer, og derefter bliver stående, til næste strobe. 
Ad 4: Skråstreg udtales stroke [strouk], på CW 
dah-di-di-dah-dit. En »dash« er en vandret 
streg, som ikke har noget med sagen at gøre.

73, 7aq

TIPS
Boring af print

Nu om stunder er gode råd dyre, det er print
boremaskiner også, så man kan udmærket gøre 
det for et langt mindre beløb ved at anskaffe sig 
en af de små »PIN VICES« af fabrikatet Eclipse, 
No 121, som er en lille stift-, eller småborshol- 
der, som har fire små, meget nøjagtige kæber, 
og er istand til at tage bor ned til ca. to tiende
dele millimeter. Det er dog en forudsætning, at 
man er i besiddelse af en almindelig god bore
maskine, der kan løbe en ca. 3500-4000 omdrej
ninger samt en borestander for at gøre de tynde 
bor stive nok, men har man som sagt borema
skinen, kan hele denne herlighed anskaffes for 
ca. kr. 25,00.

Man skal dog huske, selv om det lyder nok så 
groft, at bortfjerne den øverste del af håndtaget, 
som sådan en pin vice er udstyret med, for at 
få den stabil nok. Selvfølgelig med en nedstry
ger, og ikke med XYL’s kødsav eller økse. Jeg 
brugte i mangel af bedre og på grund af den 
indestængte, samt medfødte dovenskab kødsa
ven. Det var lige før man skulle forære hende 
en ny. Kødsav, of course.

VY 73 de OZ9UI

LITTERATUR - NYT
System Elektronik, Basis 
Elektronik/System Elektronik
af Ryan Holm, OZ8RH . Gyldendals forlag.

Som TR for OZ får man af og til breve fra be
gyndere, som er meget utilfreds med Vejen til 
Sendetilladelsen (VTS) - den er alt for teoretisk, 
uforståelig, uegnet til selvstudium osv.
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Det er korrekt, at VTS er en teoribog. Det er 
sikkert, at den bedste (dvs. hurtigste, letteste) 
måde at lære elektronik på er at dyrke det prak
tiske forsøgsarbejde sideløbende med teori
studierne. Forsøger man at køre teorien igennem 
uden det praktiske ved siden af, biiver det en 
streng omgang. Omvendt, kun at beskæftige sig 
med praktiske forsøg - hvilket så bliver kit-byg- 
geri eller kopiering af simple konstruktioner - 
giver ringe udbytte, fordi erfaringerne ikke giver 
erkendelse.

Det, der ellers manglede mellem »tungen-ud- 
af-vinduet« skrifterne (de »populære« blade og 
bøger) og den tungere ende (som VTS), er skabt. 
Det startede med 8RH, Ryan Holms »Elementær 
Elektronik« (anmeldt i OZ februar 1972) og fort
sætter nu med de foreliggende to hæfter å et 
halvt hundrede sider, de første af en sammen
hørende gruppe på i alt syv bøger med tilhøren
de elevøvelseshæfter til undervisningsbrug: 

Basis Elektronik 
Praktisk Elektronik 
Forstærkning med Elektronik 
Digital Elektronik 
Kommunikation med Elektronik 
Styring med Elektronik 
Måling med Elektronik 

De to første er udkommet i slutningen af 1975.

Basis Elektronik behandler grundbegreberne i 
faget elektronik. Der startes helt fra bunden med 
beskrivelse af almindelige komponenter til radio
brug, fortsættes med jævn- og vekselstrøm, 
transformere, LC- og RC-led, ensretning, tran- 
sistorensfunktion, symboler, læsning af diagram. 
Alt er illustreret med tydelige tegninger og fotos, 
og synes at være let tilgængeligt for den, der 
begynder helt nedefra.

Praktisk Elektronik viser os så, hvorledes kom
ponenterne sættes sammen og udfører de funk
tioner i praksis, som er omtalt teoretisk i Basis 
Elektronik. Der er anvisning på fremstilling af 
forsøgsopstillinger, trykt kredsløb, hvordan man 
lodder. Vi bygger multivibratorer med transisto
rer, tællere, displays med lamper og lysdioder 
samt TTL-kredse. Herefter kommer LF-forstær- 
kere, diodemodtager, spændingsforsyninger.

De to bøger er et vellykket forsøg på løsning 
af begynderens problem (eller nogle af proble
merne), så han senere kan tage fat på VTS med 
udbytte. Selv om bøgerne sigter på skolernes 
fysikundervisning, skulle der ikke være det mind
ste i vejen for, at også f.eks. aftenkurser, afde- 
lingskurser etc. kan bruge dem, og mange vil 
endda kunne bruge bøgerne til selvstudium. Vi 
kan kun anbefale hæfterne på det bedste og ser 
frem til de næste med forventning.

Ameteurfunk-Handbuch af Werner W. Diefen- 
bach, DL3VD. Franziz-Verlag, München. 10. om
arbejdede udgave, udgivet i samarbejde med 
DARC. A/S Ahrent Flensborgs Boghandel, Ring
sted.

Denne amatørhåndbog er for tysklæsende 
amatører, hvad ARRL’s Handbook er for dem, 
der foretrækker engelsk. Bogen har ikke været 
anmeldt i OZ tidligere, men her er altså den ti
ende og sidste udgave. Sidste, fordi forfatteren 
døde få dage efter at have fuldendt manuskrip
tet til bogen.

Radioamatør-litteratur har altid haft et interna
tionalt præg. Selv under 2. verdenskrig, hvor 
tyskerne jo var meget tyske, bar DARC’s klub
tidsskrift »CQ« (dengang hed den tyske forening 
DASD) tydelige spor deraf - en venlig amatør har 
sendt mig nogle gamle numre. Den nutidige 
amatørlitteratur er naturligvis i høj grad præget 
af den amerikanske, det gælder også Amateur- 
funk-håndbogen. Desuden er den stærkt præget 
af det faktum, at de fleste amatører betjener sig 
af fabriksgrej, især hidrørende fra Japan og USA.

Bogen bærer vidnesbyrd om den legendariske 
tyske grundighed, næppe en sten på amatørens 
vej lades tilbage uden at være vendt og drejet. 
Vacuumrør omtales stadig, men det er tydeligt, 
at også her i Amateurfunk har halvledere, di
skrete såvelsom integrerede, vundet overtaget.

En gennemgang af bogens disposition er 
egentlig overflødig - alt er simpelthen med. Om 
man skal købe Amateurfunk eller ARRL’s Hand
book må afgøres af den enkeltes sproglige for
udsætninger. Er du »tysklæser«, så kan du ro
ligt tage Amateurfunk'en på vor anbefaling, aq

Efterlysning
Efter indbrud er følgende grej forsvundet:

Trio TS 520 nr. 25018.
Trio TS 700 nr. 220425 
Sommerkamp FL 2000 B nr. 5070316.

Skulle du af skumle bagdørssælgere få tilbudt 
ovennævnte grej bedes du meddele det til poli
tiet eller til OZ6KN på telefon (02) 91 26 31.
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OZ5RO - 60 år
Den 1. juni fylder EDR's formand OZ5RO 60 

år. På disse 60 år har Ove overkommet mere 
end de fleste andre har inden for amatørradio. 
Ove har været bestyrelsesmedlem i EDR så 
længe de fleste kan huske, og efter at have 
holdt pause et par år, vendte han tilbage fuldt 
opladet som formand for EDR i efteråret 1974.

Herudover har Ove også været formand for 
Københavnsafdelingen i en lang årrække, igen
nem hvilken afdelingen er vokset støt.

Men når man nu har så mange jern i ilden 
inden for EDR, kan man da ikke være radio
amatør samtidigt? Jo da, Ove kan. Han er da 
ofte at hore over radioen, selvom det selvføl
gelig ikke bliver til et verdensmesterskab i akti
vitet. Karakteristisk for Ove er: Når han går ind 
for noget, gør han det fuldt og helt uden dog 
at blive ensidig. Det ene skal passes og det 
andet ikke forsømmes. Med Oves indstilling lyk
kes tingene, hvilket vi har set mange beviser på.

Det kan roligt slås fast, gerne med syvtommer- 
søm, at uden OZ5RO havde EDR ikke været, 
hvad EDR er i dag. Det er glædeligt for os, at der 
er personer som Ove, der afstår fra at dyrke 
deres hobby rent personligt og i stedet går ind 
for foreningsarbejdet til glæde for de mange.

Det var meget velfortjent, at OZ5RO blev tildelt 
EDR's blå nål for sit arbejde for EDR, og at den 
blev ham overrakt den 11.3.1974 i Københavns- 
afdelingens lokaler.

Tillykke med dagen Ove, vi håber, at du fortsat 
vil arbejde for EDR til gavn og glæde for alle os 
radioamatører.

HB

EDR's formand OZ5RO fylder 60 år
Den 1. juni 1976 bliver OZ5RO Ove Blavns- 

feldt, Ordrup 60 år.
Ove er kendt over hele landet, men vel nok 

særlig i Kobenhavn, hvor han har været formand 
for afdelingen fra 1958 til 1973 altså 15 år.

Ove har i disse år gjort et stort arbejde for 
afd., det er ikke mange mødeaftener, han har 
svigtet.

For EDR har Ove også været en god mand, 
han har siddet i hovedbestyrelsen i mange år, 
hans rolige måde at sige og gøre tingene på er 
en af de goder, der gør, at Ove er meget afholdt 
over hele landet.

Vi i Københavns afd. ønsker dig hjertelig til
lykke med de 60 år, og siger dig tak for det du 
har gjort for afd., og vi håber, at vi må se dig 
mange år endnu i afd.

På københavns afd. bestyrelses vegne 
OZ5IH Iwan Wahlgren formand

.. . at OZ2NU den 28. maj fylder 70 år. Redak
tionskatten og alle vi andre gratulerer og kipper 
med flaget for vor store forkæmper for amatør
sagen. » 
. .. at OZ8PV har foredrag med lysbilleder på 
lager om den mekaniske side af Olivetti, Creed 
og GNT RTTY maskiner.
. . . at OZ8YX og med ham andre gerne vil støtte 
repeaterne økonomisk og opfordre de repeater- 
grupper der ønsker dette til at offentliggøre deres 
gironummer eller anden økonomisk forvaltning.
. . . at et ikke medlem, men en af vore »skjulte 
læserunderlag« efterlyseren artikel om koaksial- 
kredse. Hvem skriver den?
.. . at der fra den 21. til den 24. oktober afholdes 
en elektronikmesse (prof.) i Agerskovhallen i 
Sønderjylland.
. . . at der i det engelsksprogede blad Awake ud
givet af Watchtower Bible and Tract Society, er 
en 3 sider artikel og amatørradio. Interesserede 
kan henvende sig til OZ4HQ.
. . . at OZ1RT foreslår betegnelsen: Licenstildelt 
Radioamatør. Gryden småsnurrer stadig. Hvem 
kommer med det (de) forløsende ord.
. . . at af hensyn til redaktionens og trykkeriets 
ferie skal stof til JULI OZ være mig ihænde se
nest den 18. juni.

OZ6PN

- Tåbelig person på 8 bogstaver, kan det være andet end 
»redaktør« . . .?
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Repeaterregulativ
En repeatergruppe har udsendt følgende til 

brugerne:
Da det er kommet til vores orientering, at P&T 

har skærpet aflytningen af repeaterne, bedes føl
gende regler venligst overholdt.
Punkt 1. Ved hver opkald skal kaldesignal op

gives (jvf. licensbestemmelserne side 6, § 7, 
stk. 1 og side 19, stk. 7).

Punkt 2. Mobilstationer har fortrinsret på repea- 
teren.

Punkt 3. Ved sendeskift mellem to stationer, 
bør der være et kort ophold og ved evt. opkald 
(Break), skal denne station straks lukkes ind. 

Punkt 4. Undgå lange transmissioner, lad dine 
udsendelser være korte, og helst ikke over 1 
minuts varighed.

Punkt 5. Hold repeateren fri for chikaneri og 
uhøvisk tale, herunder burde det ikke være 
nødvendigt at komme med bemærkninger oven 
i andres transmissioner.

Punkt 6. Handel, bestillinger og varekontrol må 
ikke foregå på repeateren.

Punkt 7. Brug repeateren til det den er beregnet 
til og tænk på de mange som lytter. Alt for 
mange som hyggesludrer kunne godt kore 
direkte (udenom repeateren).

Disse regler skal ikke betragtes som en skær
pelse, men burde være en selvfølge. Det er re- 
peaterudvalgets håb, at vi stadig må have for
nøjelse af repeateren til alles tilfredshed. Det 
bedste middel mod misbrug er, at brugerne hol
der selvjustits. De mange opkald uden tilkende
givelse skulle det vel være muligt ved fælles 
hjælp, at bringe til ophør, da der er mange sta
tioner der har variabel modtager og drejelig an
tenne.

Venlig hilsen 
Repeaterudvalget

Ølgodlejren
Vi skal atter minde om, at Ølgodlejren i år 

afholdes i dagene 3. til 11. juli.
Vi arbejder ihærdigt på at gøre lejren mindst 

lige så god (øl-god) som sidste år. Et nyt indslag 
i programmet er undervejs, idet vi har indbudt 
forskellige forhandlere til at komme og demon
strere deres grej lørdag den 10. juli, hvor vi ven
ter stort besøg »udefra«.

Sagde du afslutningsfest? - Selvfølgelig skal vi 
feste - men stemningen må DU medbringe!

På gensyn i Ølgod!
73 de lejrudvalget 

OZ1OQ

t SILENT KEY

OZ3TI - Laurits i Ulfborg er død
Hans sidste år var helbredsmæssigt tunge. 

Koldbrand i benene gjorde det nødvendigt med 
amputation, først af det ene ben i fjor, netop til 
hans 75 års fødselsdag. Og derpå det andet nu 
sidst i marts. Og denne sidste operation stod 
han ikke igennem.

Med OZ3TI er en af de »gamle« radioamatører 
gået bort. Helt fra radioens barndom havde 
denne hobby hans store interesse. Gennem læs
ning og ved eksperimentering tilegnede han sig 
en praktisk viden og færdighed, der gennem 
årene satte ham i stand til at bygge adskillige 
modtagere og sendere, og han hørtes dagligt på 
80 m båndet. Først de sidste år gik han over til 
at anskaffe sig kommercielt grej til såvel HF- 
båndene som til 2 m. Og stadig var han i kontakt 
med vennerne rundt om, selv om han i perioder 
måtte dyrke hobbyen fra sygesengen.

Vi er mange, der vil savne ham, hans vestjyske 
dialekt, hans lune og hans hjælpsomhed. For 
ham var amatører ven ner, han gerne så i sit hjem, 
hvor mange nød hans og Annas gæstfrihed. Det 
er med sorg, vi må gøre os det klart, at vi ikke 
mere skal møde ham på båndene. Men vi vil 
bevare mindet om ham som den fine amatørven, 
han var.

OZ7EM

OZ1AHD
OZ1AHD, overlæge Kai Aagaard Thomsen, Hel

singør, døde i marts måned. Efter en sygdoms
periode mente han sig helt restitueret og glædede 
sig bl.a. til at genoptage sin hobby, radio, igen.

Han kom sent i gang med radio, men med 
desto større energi, og da han fik sin D-licens, 
blev der hurtigt oprettet en station og antenne, 
og han deltog meget i den normale trafik, såvel 
som i månedstesterne. Morseproblemerne gav 
han sig hurtigt i kast med og var egentlig så 
vidt, at attesten var indenfor rækkevidde, da han 
atter ramtes af akut sygdom, som han ikke stod 
igennem.

Hans venlige og hyggelige væsen vandt alle os, 
der altid var velkomne i hans dejlige hjem, hvor 
hans hustru varen hjertelig og gæstfri værtinde.

Vi, der nød godt deraf, vil savne ham meget.

OZ8RY og OZ8QD
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Redaktion: OZ5DX, H. O. Pyndt, Udstolpe, 4990 Sakskøbing.

Efter OZ2NU’s udnævnelse af undertegnede til at varetage 
denne rubrik skal jeg da forsøge her at give OZ's læsere et 
indblik i, hvad der sker i amatørverdenen udenfor Danmarks 
grænser. Skulle nogen af læserne på deres færden på bån
dene eller ved læsning af udenlandske tidsskrifter falde over 
stof af interesse, viI jeg være taknemlig tor at få en lille notits 
derom.

D-licens i Holland
Flere steder i verden giver udnyttelsen af 27 MHz-båndet 

åbenbart problemer, og flere landes post og telegrafvæsener 
søger at drage en del af brugerne ind i amatørernes rækker 
ved at lempe licensbestemmelserne.

Senest har Holland oprettet en kategori D, hvortil der ikke 
kræves morseprøve, men blot en enkel prøve i radioteknik og 
licensbestemmelser. Til gengæld giver licensen så mulighed 
for at benytte 6 krystalstyrede kanaler i 2 m båndet; disse 
kanaler vil blive valgt, så de er i overensstemmelse med den 
europæiske båndplan, og det er værd at bemærke, at repeater- 
operation ikke er tilladt for D-amatorer i Holland. Den nye 
licenskategori vil få tildelt kaldesignaler med et særligt prefix 
muligvis PD. så de er til at skelne fra de øvrige kategorier 
med PA-kaldesignaler. D-licensen gælder for 2 år og kan Ikke 
fornys, hvorfor man naturligvis håber, at mange vil søge at 
erhverve en »rigtig« licens, hvoraf der findes 3 klasser:
A - alle bånd, 150 W input 
B-alle bånd, 50 W input 
C - alle amatørbånd over 144 MHz, 50 W input.

Til disse kræves en skriftlig teknisk prøve og for A' og B s 
vedkommende også en morseprøve på 60 tegn/minut.

Den nye D-llcens er resultat af forhandlinger mellem det 
hollandske P&T og VERON, den hollandske amatørorganisa
tion, og man håber derved at stimulere tilgangen til amatører
nes rækker.

Først 6BWAC til JA7AO
Den japanske amatør, Tokuro Matsumoto, JA7AO, blev den 

forste amatør i verden der opnåede det nye 6 bånds WAC, 
forbindelse med alle kontinenter på 6 bånd. I øjeblikket be
finder vi os jo i et solpletminimum, og med de deraf afledte 
dårlige forhold på HF-båndene. er det en stor præstation af 
JA7AO, og tro nu Ikke at det drejer sig om en super velud
rustet station. JA7AO kører med 800 W og har på 160 m en 
dipol i 15 m's højde, inverted v’s på 80 og 40 m også i 15 m 
og en 3 element beam i 18 m på 10, 15 og 20 m.

»Jeg blev meget overrasket over at blive den første amatør i 
verden, der opnåede 6BWAC,« fortæller JA7AO, der begyndte 
at kore efter diplomet, så snart det var indstiftet i januar 
1974. Allerede efter 1 år og 9 måneder var forbindelserne 
kørt. Det vanskeligste var Afrika på 160 m. samt at få et QSL- 
kort fra Sydamerika på 80 m. JA7AO deltog i adskillige conte- 
ster, men det viste sig vanskeligere at få disse contest-forbln- 
delser bekræftet med QSL-kort.

Italiensk RTTY gruppe
ARI, den italienske amatørorganisation, har dannet en tele- 

printergruppe til at varetage RTTY-amatørernes interesser. 
Gruppen vil arrangere årlige RTTY-møder og hjælpe nybegyn
dere med at komme ¡gang på RTTY og publicere tekniske 
artikler i det italienske amatørblad. Yderligere oplysninger kan 
fås hos Lamberto Rossi, I5ROL, PO Box 50, 65021 Cassiu, 
Italien.

Nyt format på QST-magasinet
Abonnenter på det amerikanske amatørblad QST fik sig lidt 

af en overraskelse, da de modtog januarnummeret 1976 af 
QST. Efter i næsten 60 år at have kort med formatet 16,5X24,0 
cm udkom årgang 60 nr. 1 i formatet 21,0X28,0 cm, det er 
samme format som kendes fra de fleste andre amerikanske 
tidsskrifter, såsom Electronics, Electronic Design, Microwaves 
m.fl. Som vigtigste grund til ændringen anføres økonomiske 
fordele ved det nye format, den årlige besparelse hævder 
ARRL vil beløbe sig til 100.000 dollars, og det er da også en 
slat penge. Det nye format medfører en række ulemper for 
læserne, man skal til at lave sine bogreoler højere, bladet vil 
ikke stå uden bogstøtter, og det er nu ikke længere så let at 
stikke QST i lommen som for, og for skoleelever er det ikke 
så let at gemme det store format bag ryggen af den foran- 
siddende eller at stikke det ind i en kedelig skolebog.

Det nye format skulle dog også have visse fordele. Nu 
skulle lay-out blive mere læsevenligt, større typer, tre spalter i 
stedet for to, større diagrammer og bedre fotografier. Person
ligt synes jeg, at det nye udseende har givet særlig de tekni
ske artikler en bedre lay-out med større overskuelighed 
bl.a. i form af store trespaltede fotografier (i modsætning til 
OZ’s billeder i frimærkestørrelse), hvorimod en del af bladets 
faste rubrikker desværre er blevet beskåret en hel del, det 
gælder f.eks. DX- og VHF-rubrlkken. Det nye format vil helt 
sikkert få mange QST-læsere til at fare i blækhuset, og det 
skal blive interessant i den kommende tid at følge »Corre
spondence from Members«.

Begynder licens i Australien
Efter adskillige overvejelser og forhandlinger mellem det 

australske P&T og WIA, den australske amatørorganisation, 
er der oprettet en ny licenskategori i Australien. Begynder
licens udstedes uden aldersbegrænsning til alle, der består 
en relativ simpel prøve i radioteknik og en morseprøve med 
5 ord i minuttet (25 tegn). De australske begyndere må be
nytte krystalstyrede sendere i områderne 3.525-3.575, 21.125— 
21.200 og 26.960-27.230 MHz, 11 m båndet er stadig tildelt 
amatørerne i Australien. Tilladt effekt er 10 W på CW og 30 W 
på SSB.

I Australien er der for øvrigt 2 licenskategorier, der kan 
opnås af ansøgere der er fyldt 16 år. »Amateur Operators« må 
sende på samtlige amatorbånd, medens »Limited Certificate« 
må benytte båndene over 52 MHz dog uden CW-tilladelse; 
sidstnævnte kategori har kaldesignaler med Z eller Y suffix ' 
f.eks. VK3ZAA. For begge disse kategorier kræves en skriftlig 
teknisk prøve og for »Amateur Operator« yderligere en morse
prøve på 10 ord/minut.

Der er i Australien ca. 7000 licenserede amatører, hvoraf ca. 
en tredjedel har »Limited Certificate«.

Hist og her
Den internationale Telekommunikationsunion ITU fortsætter 

med at uddele kaldesignaler i D-serien. D4A-D4Z er tildelt 
Cap Verde øerne, og D5A-D5Z er tildelt Liberia.

Nye medlemslande i ITU er Folkerepublikken Nordkorea og 
Mocambique, hvorved ITU’s medlemstal nu er oppe på 146 
lande.

Den tyske oversøiske radiofoni Deutsche Welle vil bygge en 
stor relæstation på Sri Lanka, det tidligere Ceylon, beregnet 
på at dække det asiatiske og stillehavsområdet. Relæstationen 
vil blive udstyret med 3 250 kW kortbølgesender og 1 600 kW 
mellembølgesender. Deutsche Welles første relæstation ligger 
i Kigali i Ruanda og blev taget i brug i 1965.

Fra Bahrain forlyder det via A9XU, at man der planlægger 
en 10 m beacon.

OZ5DX
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Redaktion: OZ1LO, Leif Ottosen, Bankevejen 12, Køng,
4750 Lundby.

Resultatet af SAC 1975
Fra SRAL's contestmanager OH2QV har vi modtaget resul

tatlisten fra sidste års SAC-test:

Resultatet af landskampen
1. SRAL, Finland 3. NRRL, Norge

logs points logs phone
CW 92 5.994.964 CW 26 834.211
Phone 70 7.047.562 Phone 32 1.545.003
I alt 162 13.042.526 I alt 58 2.379.214

2. SSA, Sverige 4. EDR, Danmark
CW 50 3.063.550 CW 18 1.352.705
Phone 30 2.226.673 Phone 23 819.280
I alt 80 5.290.223 l alt 41 2.171.985

Skandinavisk topliste
CW Single Operator Phone Single Operator

1. OZ7HT 330.848 1. OH3YI 444.843
2. OZ1LO 327.248 2. OH2BM 370.188
3. OH3YI 311.682 3. OH6DX 342.771
4. OH6VP 238.368 4. OH7RM 313.876
5. SM5AOE 218.178 5. SM5CSS 278.400
6. OH1TN 215.270 6. OH1LA 272.440
7. SM6DHU 196.881 7. OH1VR 257.446
8. SM3VE 193.224 8. OZ6PI 244.260
9. OH2BJY 169.152 9. OJ0MA 222.684

10. SM0CCE 167.772 10. OH1LW 183.568

CW Multi/Single Phone Multi/Single
1. OH1VR 356.608 1. LA5X 364.734
2. SK2BF 310.932 2. OH6AC 361.361
3. SM5BNZ 281.875 3. SM5CAK 351.400
4. OH6AC 257.715 4. OH3AM 343.539
5. SK7CE 254.767 5. OH4RH 303.003

CW Multi/Multi Phone Multi/Multi
1. OH1AA 658.616 1. OH2AW 1.229.754
2. OH2AW 638.912 2. OH1AA 660.928
3. OH1AF 375.570 3. LA7V 114.300

De individuelle OZ-resultater
Phone Single Operator

1. OZ6PI 932 115 2124 244.260
2. OZ5EV 384 94 799 75.109
3. OZ4MD 368 83 759 62.997
4. OZ1HX 212 126 490 61.740
5. OZ7JU/A 406 65 826 53.690
6. OZ6QE 296 65 637 41.405
7. OZ6SM 149 60 315 18.900
8. OZ2NU 161 55 334 18.370
9. OZ6XR 184 48 376 18.048

10. OZ4LX 153 53 323 17.119
11. OZ3KE 149 53 318 16.854
12. OZ2UA 133 55 280 15.400
13. OZ5JK 137 22 274 6.028
14. OZ5ME 88 32 185 5.920
15. OZ4YP 50 24 102 2.448
16. OZ4RP 53 17 118 2.006
17. OZ8KU 40 16 82 1.312
18. OZ5PG 38 15 77 1.155
19. OZ7PZ 24 13 49 637
20. OZ1XO 22 8 45 360
Checklog: OZ1NAK

CW Single Operator
(Call, QSO's, Multiplier, QSO-points, Slutsum)

1. OZ7HT 1212 112 2954 330.848
2. OZ1LO 1186 113 2896 327.248
3. OZ6PI 737 74 1601 118.474
4. OZ6XT 554 64 1251 82.624
5. OZ5DX 514 70 514 76.300
6. OZ5MN 468 68 973 66.164
7. OZ2UA 430 61 1029 62.769
8. OZ4CG 459 58 1054 61.132
9. OZ6XR 435 64 896 57.344

10. OZ5ME 386 68 822 55.896
11. OZ4HW 324 61 696 42.456
12. OZ8ND 250 47 547 25.709
13. OZ4MD 190 48 344 16.512
14. OZ1HX 113 33 252 8.313
15. OZ2NU 111 33 232 7.656
16. OZ9OI 108 34 216 5.760
17. OZ9EY 87 32 180 5.760
18. OZ3IR 16 6 26 156

Phone Multi/Single
1. OZ3PZ 387 67 986 66.062
2. OZ4HAM 373 68 805 54.740
3. OZ7RD 245 70 496 34.720

Der var indgået ca. 600 logs for stationer udenfor Skandi
navien. Vi benytter lejligheden til at lykonske OZ7HT med hans 
hidtil bedste contestplacering. Det fremgår tydeligt af resultat
listen, at det især i bredden, vi mangler deltagere i forhold til 
de øvrige skandinaviske lande. Jeg håber, at OZ7HT, OZ6PI 
og OZ1LO’s resultat vil animere flere til at deltage og andre til 
at prøve at forbedre deres resultat i denne test i år, så vi kan 
komme væk fra sidstepladsen næste gang.

Rettelse til WAEDC 1975
OZ5EV meddeler, at det var ham og ikke OZ6EV, der blev 

bedste OZ-station i denne test på phone.

Scandinavian Field Day 1976
Scandinavian CW Activity Group (SCAG) indbyder til SFD

12. juni 12 GMT til 13. juni 15 GMT. Kun skandinaviske sta
tioner kan deltage. Andre kan indsende checklogs. Testcall 
CQ SFD på alle bånd fra 80 m til 70 cm.

Deltagerklasser:
A: Klubber (3 eller flere operatører) Portabel. Multistationer. 
B: Grupper (1-2 operatører) Portabel. Single station.
C: Faste stationer.

Frekvenser: 010-040 fra båndkanten.
Powermultiplier: 1 for 200-500 W. 2 for 10-200 W. 3 for under 

10 W.
Bonuspoint: 10 point for hvert nyt land uanset bånd.
Der gives 1 point pr. QSO. Hver station må køres 1 gang på 

hvert bånd.
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Slutsum er QSO-points + bonuspoints gange multiplier. 
Kodegrupper er RST + fortløbende nr. fra 001.

Der gives 50 bonuspoints ekstra for Public Relation, dvs. 
hvis presseudklip omkring besøg på FD-lejren medsendes.

Øvrige bestemmelser: Multistationer må kun opstilles inden 
for en cirkel på 300 m. Det er ikke tilladt at anvende faste 
antenneinstallationer. De 10 bedste deltagere i klasse A og B 
får diplom.

Logs med sammentællingsblad skal sendes til SCAG, Box
13, S-150 13 Trosa, Sverige og poststemples senest 15. juli 
1976.

All Asia Phone DX contest 1976
Denne test finder sted 19. juni 10 GMT til 20. juni 16 GMT 

på alle bånd 80-10 m.
Formålet er at kontakte så mange stationer I Asien som 

muligt. Asiatiske stationer kalder CQ test, andre CQ All Asla.
Der findes følgende klasser: Single Operator Single Band, 

Single Operator Multi Band og Multi Operator Multi Band.
Der udveksles RS + 2 tal, der indikerer operatørens alder. 

YL-stationer sender dog 00. Hver QSO giver 1 point.
Som multiplier tæller hvert prefix kontaktet på hvert bånd 

(f.eks. JA1, JE1, JF1 etc.). Samlet score er QSO-polnts gange 
multiplier.

Seperate logs for hvert bånd samt summary sheet skal 
sendes til J.A.R.L., P. O. Box 377, Tokyo Central, Japan, med 
seneste poststemplingsdato 30. september 1976.

Contestkalender
22. maj: VII World Telecommunications Day CW (sidste OZ)
12.-13. juni: SCAG Field Day CW
19.-20. juni: All Asia phone
3.-4. juli: QRP sommertest CW (næste OZ)

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

7.-8. august: YO-DX test CW OZ1LO

Aktivitetstest april
Fone: OZ1XV 1452 p.
OZ7XC/A 1800 p. OZ1AVV 416 p.
OZ9ML 1628 p.
OZ4EM 1528 p. CW:
OZ7HX 1298 p. OZ1AIK 240 p.
OZ7XE 1160 p. OZ7HX 240 p.
OZ8KU 1116 p. OZ8VL 230 p.
OZ2YM 900 p. OZ8XO 152 p.

OZ5DSB var i sidste måned faldet ud for mig »undskyld« 
434 point.

Det var alt denne gang, jeg regner med og få et par logge 
mere nu efter påske, men de når ikke at komme med før 
næste gang.

OZ8KU

DIPLOM MANAGER

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

I fortsættelse fra sidste nr. af OZ, vil jeg fortælle lidt mere 
om start som diplomjæger.

Der findes diplomer kun for licenserede, og for licenserede 
og SWL, og så er der diplomer kun for SWL amatører.

Jeg vil I mine oversigter over diplomer, angive hvem der 
kan få hvad. Der vil også stå, om man kan bruge GCR liste, 
eller QSL kortene skal godkendes af mig, eller sendes direkte 
til diplomudgiveren.

GCR? hvad er det, er der sikkert mange der spørger. GCR 
(General Certification Rule) betyder, at diplomansøgeren ikke 
behøver at sende QSL kortene til diplomudgiveren, eller til 
mig til godkendelse, men kan nøjes med at sende en liste 
over sine forbindelser, samt det diplomet koster, til diplomud
giverens adresse. 

Listen skal så være underskrevet af to amatører fra din 
klub, men i alle tilfælde skal QSL kortene være tilstede! 
der er kun få diplomer, hvor det ikke forlanges.

ADVARSEL! Send aldrig dine QSL kort ud af landet, hvis 
det ikke er påkrævet, jeg har mistet flere på denne måde.

Og så skal vi til diplomerne, først to af de lettere:
The Benelux Award

For at opnå dette smukke diplom, skal man have følgende: 
7 QSL kort fra Belgien 
7 QSL kort fra Holland
2 QSL kort fra Luxembourg.

Alle forbindelser efter 1. januar 1947 tæller til dette diplom, 
uanset bånd og modulationsart, gælder også for SWL.

Prisen er 1 dollar eller 7 IRC. Kan sendes som GCR.
Ansøgningen sendes til: Antwerpen CW-DX club Box 331, 

Antwerpen, Belgien eller til mig.
Minor States Certificate

For dette diplom er der ingen bånd eller modulationsart 
(CW eller fone) eller tidsbegrænsning.

Følgende lande tæller: C31(PX)-HBØ-HV-M1(9A1)-3A2-LX. 
Klasse 1. 6 kontakter 
Klasse 2. 5 kontakter 
Klasse 3. 3 kontakter.

Dette diplom kan også erhverves af SWL, ansøgningen kan 
sendes til mig, eller med GCR liste + 10 IRC til:

OE7PR Pradlerstr. 68 A-6020 Innsbruck, Østrig.
Nu da WPX Contesten er ovre, er det vel på sin plads at 

fortælle om erhvervelsen af WPX diplomet.
WPX diplomet er opnåelig for alle licenserede og SWL 

amatører, og her er alle kontakter gyldige efter 16. november 
1945.

Reglerne for erhvervelse af grunddiplomet er følgende:
300 fone kontakter eller 
300 SSB kontakter eller 
300 CW kontakter eller 
400 mixede kontakter.

Stickers er opnåelig for hver 50 ekstra prefix.
Der er flere der har spurgt, hvad man forstår ved navnet 

prefix, og her er så en definition.
Der er 2 eller 3 bogstaver/tal kombinationer i hvert kalde- 

signal, og det tæller som prefix, f.eks. har vi i Danmark 9 for
skellige prefix, OZ1-OZ2-OZ3 osv.

Alle forskellige bogstav/tal kombinationer er at betragte som 
et nyt prefix, W2. WA2, WB2, WN2 og K2 er forskellige prefix.

W4XX/KP4 tæller for KP4, fordi KP4 er et normalt kalde- 
signal for dette område, KP4XX/7 tæller ikke som KP7, fordi 
KP7 Ikke er et normalt kaldesignal for Puerto Rico.

Alle kaldesignaler uden nummer er som prefix givet som 0. 
RAEM er RAØ, UPOL er UPØ, W4XX/LX er LXØ.

Af continentale preflxes findes der, nord Amerika 126, syd 
Amerika 88, Europa 146, Afrika 80, Asien 68, Oceanien 51, så 
der er noget at arbejde efter.

Special preflxes (3C, 4A, OF etc.) er kun gyldige det år de 
er udstedt, og fem år frem.

Der bruges et specielt ansøgningsskema som kan fås hos 
mig, eller fra DX Editor, postbox 205, Winter Haven, Florida, 
33880 USA.

Der skal bruges en selvadresseret kuvert + 1 stk. IRC.
På ansøgningsskemaet skal alle prefixer skrives klart og 

tydeligt, og i korrekt alfabetisk orden.
WPX diplomet koster 1 dollar eller 8 IRC + 1 IRC til for

sendelsen.
Ansøgningen sendes til mig eller til:
Jerry Hagen WA6GLD, Postbox 1271, Covina, Cal. 91722, 

USA. OZ1WL
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Redaktion: OZ6MI, Per M. Andersen, Box 73, 5800 Nyborg.

Der har i foråret været en hel del aktivitet af DX-peditioner 
som har besøgt de forskellige mere eller mindre sjældne øer i 
Pacific.

Det har været et par gode måneder for dem der kan lide CW. 
Den japanske gruppe med JAØCUV/1 var planmæssig igang 
fra de oer som de havde lovet. Deres tur til VR8 blev en stor 
succes, med gode Condx til Europa. CW-praktikanterne her
hjemme fortalte, at der blev kørt 3 QSO/min. Det var noget 
dårligere på SSB. Stærk uønsket QRM gjorde det også svært.

En anden station som også havde købt et månedskort til 
Pacific Airlines var WB6SBO/WB7ABK. Hans opr-teknik er bare 
fb. og mange OZ fik et nyt land hjem. Bl.a. ZK2 osv. Det er 
meningen, at han skal møde Gus Browning W4BPD. De vil så 
turnere i Asien og Østafrika. Det siges, at de har et nyt DXCC 
land med bagagen. Nå bare det går rigtigt til uden fup og 
svindel, så må vi jo erkende, at det svirrer med nye DXCC 
lande døgnet rundt.

Husk den daglige rutine med at lytte båndet over.
Af ting der er planlagt her I maj-juni måneder som man 

også skal holde udkig efter kan nævnes FR7ZL/E (Juan da 
Nova).

HKØBKX håber, at han og en USA oprt kan komme i luften 
fra Maipelo Island (HKØ). Det er ikke en lænestols DX-pedition

når der er tale om Maipelo. Vi håber, at de klarer skærene.
VE3BGX, VE3EGS, VE3GUJ vil komme igang som VY0B fra 

St. Paul Island. CW/SSB på alle bånd, 28. maj til 3. juni. 
Husk det nu.

Endvidere mener K5QHS, at han kan afse tid til en Baju 
Nuevo tur til juli. SM0AGD, Erik har også sådanne planer.

ZL1PG/K er QRV fra Kamadec ø-gruppen, han er på en ø 
der hedder St. Raul isl. Det rygtes, at der er ansøgt om speciel DX

PY7YS håber at komme igang fra St. Peter, St. Paul s Rock 
her i juni. Vi håber, at han har lært mere om DX-peditions 
siden sidst.

Der er masser af aktivitet fra VR4, VR4AA, VR4DX og nu 
kommer G3HSR også derud. Han er en kendt DX-jæger. Det

7P8AG og 7P8AH som det ses på billedet vel udstyret med 
grej og effekt (Foto via OZ1LO).

Generaldirektoratet for Juni1976
Post-og telegrafvæsenet Solplettal: 10

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 12,7 13,6 14,3 14,9 15,9 16,0 15,3 15,0 15,4 13,8 14,0 12,9
New Zealand 17.800 54,1 12,6 14,0 15,0 15,5 11,7 11,8 11,6 12,6 12,0 12,0 14,3 12,8
Filipinerne 9.700 66,4 12,5 14,5 16,1 16,4 16,7 16,3 15,4 15,7 16,9 15,0 13,0 12,7
Sydl. Australien 16.000 85,0 12,3 15,2 17,8 17,9 15,4 11,8 11,0 11,4 13,0 13,6 10,4 12,9
Sumatra 9.300 90,0 12,2 15,3 18,3 18,3 18,6 17,5 15,9 16,7 14,2 12,8 11,2 9,9
Indiske Ocean 10.100 115,9 11,0 14,9 19,4 19,5 20,2 19,3 18,0 18,1 16,3 14,2 12,3 8,9
Madagaskar 8.300 146,0 10,3 12,6 18,2 19,8 20,4 20,8 19,4 20,0 22,3 22,8 17,3 14,2
Syd Afrika 10.100 171,3 8,5 6,2 11,3 19,9 20,0 20,6 20,4 20,7 15,6 10,1 8,9 7,6
Middelhavet 2.200 181,0 9,9 9,3 12,3 14,7 16,1 16,9 16,4 14,8 14,9 17,3 16,1 12,2
Antarktis 13.600 202,5 9,3 9,4 9,0 8,7 15,1 18,2 19,6 19,4 19,8 13,7 10,0 9,6
Kanariske Øer 3.500 226,9 13,2 10,9 13,0 17,4 19,0 17,5 17,7 17,1 21,7 21,1 21,1 16,4
Argentina 11.900 232,4 13,6 11,0 12,1 8,0 10,5 17,6 18,1 17,5 18,0 21,9 21,6 16,9
Peru 11.000 264,1 13,5 10,8 11,6 14,1 11,8 14,6 16,6 16,1 15,5 17,8 19,6 16,8
Vestindien 8.100 289,6 13,2 11,3 10,2 8,1 9,2 14,4 16,3 15,5 14,8 15,6 16,9 15,8
New York 6.100 291,4 13,2 11,3 10,2 9,7 12,6 15,6 15,5 25,5 14,8 15,5 16,2 15,7
Vest Grønland 3.600 313,6 12,6 11,9 12,0 12,9 14,4 15,4 15,8 14,5 14,8 15,3 15,1 14,4
San Fransisco 8.800 324,5 12,6 12,3 12,4 11,9 10,3 9,9 12,1 14,1 14,6 14,5 14,7 14,0
Sydl. Stillehav 16.200 328,6 12,6 12,4 12,5 13,6 14,9 11,9 8,6 9,1 14,6 14,4 14,5 13,8
Hawaii 12.000 356,4 12,5 12,9 13,1 14,1 15,3 15,8 13,5 11,7 14,3 13,9 13,6 13,1
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er også kendt, at VR4 har været jævnlig på 80 og 40 meter. 
Det er så vidt udmærket med de ofte dårlige 15 og 20 meter 
Condx. Det det drejer sig om er aktivitet på alle bånd.

Jeg glemte at nævne, at G3HSR har sin licenserede XYL 
med. Om det er den første YL på VR4 ved jeg ikke, men det er 
en kendt sag at mange YL-XYL verden over er dygtige DX- 
jægere. Husk det hedder: Ladies first, pleace gentlemenn.

Selv hørte jeg KA6YL åbne 15 meter båndet, for at lave 
nogle QSO'er og aktivitet. Også EA8JJ er på 20 meter hver 
dag, hun kender altid de sidste DX-nyheder. Jamen, der er jo 
også WA3HUP og sådan kunne man blive ved.

Fra Chaiham er der nu 3 stationer igang, mest på 80 og 
40 meter. ZL2LN/C, ZL3NR/C og nu også ZL4AU/C.

VR8A er ofte igang på 14.225 kHz. Her mødte OZ8KR og jeg 
ham en dag, næste dag havde OZ3PZ QSO med ham på 
samme QRG og tid. Var det ikke det, jeg sagde engang: 
Prøv 3 dages reglen, den første dag opdager man, at en DX- 
stn ofte findes på båndet, næste dag finder man ud af, hvordan 
han bærer sig ad og tredje dag putter vi ham i den store DX- 
kurv. Nå pludselig stod OZ3PZ på redaktionen og spurgte: 
Hvad med dem der kun har en dipol? Det vil jeg prøve at 
svare på i næste nr. Men jer der arbejder med dipol, GP, 
G5RV o.l. prøv lige at skrive et par ord til mig om på hvilke 
måder i laver sjældne DX’er. Devisen: Flere kan så vide mere.

FI80M og 5Z4LN har planer om et trip til Abu Jail først i maj. 
Info er kommet ind for sent. Man må regne med, at DX-pedi- 
tioner ikke planlægger fast tidspunkt eller dato. Oftest er trans
port ingen problem, men man skeler jo også til udbredelses
forholdene. Det bedste er at lytte på 3680 kHz hver lørdag 
kl. 14.00 DNT. Alle er velkomne, blot må man regne med, at 
det er DX arbejdet der bliver talt om, F.eks. Contest, antenner, 
QSL-adresser o.s.v.

OZ5FG har besøgt radiovenner i SMØ-land. Herer detSMØETP 
som justerer på sin hembygt 3 elm. Delta Loop. Den er 45 
meter over gaden. Det er bra (Foto via OZ5FG).

Til sidst er her et par QSL-adresser, der er ved at være 
aktuelle: JAØCUV/1, se OZ april. YASME FOND. W6KG, 
W6DOD. QSL for deres QSO sendes til POBOX 2025 Castro 
Valley, California, 94546. Der loves 100% QSL. Pse SASE - 
SAE + IRC. YASME FOND er oprettet i 1960 af Danny Weil 
samt KV4AA. Der er i dag en bestyrelse med OH2BH som 
Europas repræsentant.

W7ABK bekræfter selv sine QSL bl.a. fra AB5, ZK2, VK9XX 
og flere. Adr.: WR, Rindone, 3049 Doris, CT Lake, OSWEGO, 
97034 OR.

A35AF bedes om QSL via WA4NRE: R. Crawley, Box 1895, 
Knoxville 37901 TN.

Så har vi 2 1976 Call-Book her på redaktionen. Den kender 
resten, men husk et frankeret brevkort osv.

Lidt sent, ikke glemt OZ7JZ har fået 5BDXCC, tillykke Jan.

Det kan oplyses, at Danlsh DX Group afholder deres årlige 
generalforsamling, lørdag den 12. juni kl. 10.20 på Hotel Ny
borg Strand.

Så vil jeg gerne sige tak for tilsendt foto, jeg har nok til 
næste OZ-DX, men så mangler jeg igen, så pse.

Stop press: St. Brandon kommer i luften med VQ9HS som 
oprt. Prefix er 3B7.

Vy 73 god DX 
OZ6MI - Per Mosegård

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 9000 Aalborg.

Scandinavian Field Day 1976
Under »Contest-manager bringer NYT« vil læserne i dette nr. 

kunne finde reglerne for dette års »Scandinavian Field Day 
1976«. Dem skal vi derfor ikke komme nærmere ind på her. 
Jeg vil blot gerne tilføje, at man fra SCAG's side betegner 
arrangementet som en cw-begivenhed ude i det frie - men 
som det vil fremgå af reglerne også mulighed for faste sta
tioner til at deltage i klasse C. Arrangementet falder på samme 
dato som RSGB s Field Day. Deltagere udenfor Scandinavien 
regnes ikke som deltagere i SFD, men kontakter med dem 
giver dog points såfremt checklog indsendes fra disse sta
tioner. Observer specielle points kan opnås, såfremt man i 
den lokale presse kan få optaget meddelelser om arrange
mentet og dets forløb. Efter bearbejdelse af loggene, og det 
kan jo tage tid alt efter antallet af deltagere og indsendte 
logs vil slutresultatet blive indsendt til de skandinaviske ama
tør-tidsskrifter.

Vises der interesse for dette arrangement, der gerne skulle 
tjene til en øget cw-aktivitet vil den blive gentaget næste år. 
Ønsker man en ændring af reglerne så vedføj en kommentar 
på loggen, som SCAG's testkomité vil tage op til overvejelse.

SM5TK fortæller i en notits til mig, at OZ8O er ret aktiv i 
SCAG-arrangementerne både på 80 og 40 m. OZ8BN plejer 
at dukke op nu og da, og det samme er tilfældet med OZ5HK.

For øjeblikket er følgende OZ-stationer tilsluttet SCAC: 
OZ1AKK, OZ2NU, OZ4CG, OZ4FF, OZ4YT, OZ5HK, OZ5RM, 
OZ8BN, OZ8O men vi skulle gerne blive mange flere, så læs 
de sidste linier i »CW-hjørnet« i april »OZ« og send indmel
delsen til pågældende adresse.

Morsekode for radio amateurs
er en lille bog på 20 sider udarbejdet af G3ACC, Margaret 
Mills skrevet på grundlag af mange års erfaring i morse- 
undervisning. Den indeholder en serie af omhyggeligt plan
lagte øvelser af værdi både for den, der vil lære at telegrafere, 
såvel som for den, der vil prøve på at undervise andre. Bogen 
koster 45 p og kan købes gennem RSGB. 35, Doughty Street, 
London, WC1N 2AE-England.

AGCW-DL
For en ordens skyld skal berettes, at SCAG ikke er den 

eneste sammenslutning af sin art. Siden 1971 har der f.eks. i 
Tyskland eksisteret en »Arbejdsgemeinschaft Telegraphie-
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Deutschland« - forkortet AGCW-DL, som vi også lejlighedsvis 
skal bringe notater fra eller om, når denne gruppe foranstalter 
arrangementer for at bevare og højne interessen anvendelse 
af telegrafi i kommunikationen.

DIG-CW-Net
Mange danske amatører kender allerede DIG-CW-Net, men 

som et led i den almindelige ny-propaganda for CW, må jeg 
også oplyse om, at »Diplom Interessen Gruppe« (DIG) hver 
onsdag aften kl. 19.00 DNT afholder sit DIG CW Net, hvortil 
man kan tilmelde sig fra kl. 18.00.

Kl. 19.00 bringer stationen DKØDIG sidste nye meddelelser 
af interesse vedrørende diplomer, om tilgåede nye medlem
mer, ligesom man ved deltagelse i »efter-runden« kan være 
heldig at samle sig en række nye DOK’s til hjælp for opnåelsen 
af DLD 100 med endorsements op til DLD 1000.

Når man dykker rigtig ned i det, så er der mange muligheder 
for aktivitet på CW, men begynd nu med en tilslutning til den 
skandinaviske gruppe, så kommer interessen for det øvrige 
efterhånden.

Alle henvendelser vedr. disse CW-arrangementer kan rettes 
til CW hjørnets redaktør.

OZ2NU
Nødopkaldets historie

Amatør-nødopkaldet QRRR opstod i forbindelse med det 
første organiserede amatør-katastrofe-net. Det dannedes i 
byerne langs med Pennsylvania jernbanen for at hjælpe »the 
Penny« (og senere andre jernbaner) med tog-kommunikation 
i tilfælde af fejl på jernbanetelegrafnettet, hvilket forekom ret 
hyppigt.

Signalet QRR blev senere benyttet for at indikere, at den 
kaldende station havde jernbane-trafik som folge af jernbane
ulykker e.l.

ARRL adopterede dette call til benyttelse af enhver amatør, 
som havde katastrofetrafik og senere blev callet ændret tilbage 
til QRRR for ikke at skabe konflikter med det internationale 
Q-signal QRR. (Er de klar til automatisk trafik? (OZ2NU)).

Et af de første nødcalls var CQD fastsat af Marconi Com- 
pagny omkring 1904 udfra det almindelige opkald »CQ« til
føjet bogstavet »D« for »distress« - (Havsnød). Hovedproble
met med CQD var, at det var tiltænkt kun at blive benyttet af 
skibe som arbejdede efter Marconi Radio System, og skibe 
benyttende andre systemer var afskrækkede fra at kommuni
kere med skibe eller kyststationer af andre konkurrerende 
kompagnier. Problemet blev så alvorligt, at det blev taget op 
på den internationale radiokonference i 1906, hvor det blev 
foreslået et nyt universelt nødsignal.

Den amerikanske delegation foreslog bogstaverne NC, der 
allerede blev benyttet I den internationale signalkode for visuel 
signalering.

Den tyske delegation foreslog deres eget SOE, hvilket blev 
benyttet af de tyske skibe som opkaldssignal tilsvarende »CQ« 
(Som ellers udelukkende blev benyttet I Marconi-systemet.

Den britiske delegation foreslog ret naturligt at bibeholde 
Marconl-signalet CQD. Konventionen fandt, at SOE var accep
tabelt, idet man dog var bange for, at det afsluttende E let 
kunne blive tabt i QRN, hvorfor man satte S i stedet, så det 
kom til at lyde SOS.

Konventionen besluttede, at SOS skulle sendes som almin
delig kodetype, men med en tone forskellig fra en hvilken 
som helst anden tone-karakter, således at den ville fange op
mærksomheden hos enhver, der hørte den.

SOS blev således officielt anerkendt, men CQD forblev I brug 
i nogle år - specielt ombord på engelske skibe.

Det var først efter 1912 - med Titanickatastrofen - at SOS 
blev universelt, og at brugen af CQD gradvis forsvandt.

Titanic-operator Jack Phillips sendte både CQD og SOS for 
at være sikker på, at der ikke kunne være nogen mulighed for 
misforståelse.

(Efter The Radio Amateurs Operating Manuel) 
Oversat af OZ2NU

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

Aktivitetstesten
4. runde i testen gav følgende placeringer:

SSB afdeling
i. OZ1ALF 52 QSO 162 p
2. OZ1ABE 75 QSO 154 p
3. OZ2GM 41 QSO 145 p
4. OZ6IP/a 59 QSO 133 p
5. OZ1BNZ 47 QSO 115 p
6. OZ1AXL 41 QSO 112 p
7. OZ4QA 50 QSO 108 p
8. OZ1AGN 45 QSO 105 p
9. OZ3UN 47 QSO 104 p

10. OZ6HY 34 QSO 100 p
11. OZ2AL 44 QSO 94 p
12. OZ8PI/a 48 QSO 87 p
13. OZ8RY 46 QSO 86 p
14. OZ1BCZ 36 QSO 77 p
15. OZ1ZY 29 QSO 75 p
16. OZ8UY 34 QSO 72 p
17. OZ1BYL/a 50 QSO 71 p
18. OZ2BB 26 QSO 70 p
19. OZ8T 43 QSO 68 p
20. OZ1BPJ 29 QSO 67 p
21. OZ5AB 41 QSO 66 p
22. OZ1BCJ 35 QSO 65 p
23. OZ1BBE 32 QSO 63 p
24. OZ1BEC 31 QSO 60 p
25. OZ6UD 27 QSO 60 p
26. OZ9ZJ 27 QSO 57 p
27. OZ2RC 24 QSO 54 p
28. OZ1QQ/a 23 QSO 51 p
29. OZ9GA 25 QSO 44 p
30. OZ4EX 19 QSO 34 p
31. OZ1AYI 17 QSO 33 p
32. OZ1BGQ 16 QSO 33 p
33. OZ8LG 19 QSO 30 p
34. OZ1AMB 13 QSO 30 p
35. OZ1CBD 16 QSO 29 p
36. OZ9HBO 14 QSO 22 p
37. OZ8DO 11 QSO 21 p
38. OZ1AGR 20 QSO 20 p
39. OZ1APA 17 QSO 18 p
40. OZ1AOJ 9 QSO 17 p
41. OZ4HAM 6 QSO 13 p
42. OZ1OQ 5 QSO 5 p
FM afdeling 

1. OZ1ASP 20 QSO 23 p
2. OZ1AAY 17 QSO 19 p
3. OZ5GI 14 QSO 18 p
4. OZ4HAM 13 QSO 15 p
5. OZ1AZG 11 QSO 13 p
6. OZ1ARX 10 QSO 11 p
7. OZ6BL 7 QSO 8 p
8. OZ1AAP 5 QSO 6 P
9. OZ1VZ 4 QSO 5 p

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

Logs sendestil undertegnede inden d. 15. i respektive måned.
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Testresultat
Hermed følger resultatet af EDR’s VHF martstest 1976.

Plac.: Call: Antal QSO: Points:
1. OZ1OF 161 52.128
2. SM7WT 134 48.729
3. OZ1ALF/a 193 47.743
4. OZ1OZ 119 30.278
5. OZ1UKW 100 26.009
6. OH1AD 71 23.100
7. OZ5DX 100 20.855
8. SM6FBQ 56 19.215
9. OZ5VO 112 18.960

10. SM5CÜI 64 18.902
11. OZ1 FF/a 66 17.244
12. SM3AKW 43 17.158
13. OZ1ARV 88 15.825
14. OH5NM 26 14.961
15. SM3UL 47 12.195
16. OZ1RSD 79 11.835
17. OZ6HY 76 11.809
18. SM6CYZ 49 11.784
19. SK3BR/3 52 10.918
20. LA2PT 34 10.550
21. SM3DXC 30 10.420
22. OH1ZP 37 9.843
23. OZ9SW 47 9.090
24. OZ1AGN 61 8.965
25. SM7CBA 59 8.883
26. OZ8QD 66 8.633
27. OH3TE 18 8.060
28. OZ2BB 34 7.019
29. SM5FND 35 6.927
30. OZ9ZJ 42 6.514
31. OZ1BOD 47 5.655
32. OH0NB 21 5.330
33. SM3FSK 23 5.262
34. OZ9HBO 42 4.867
35. SM3BCZ 21 4.788
36. OH3AZS 12 4.738
37. OZ2AGR 51 4.605
38. OZ1WQ 38 4.445
39. LA3BQ 17 4.355
40. OZ2AL 37 4.127
41. OZ6HR 42 3.917
42. SM6FYU 19 3.593
43. OZ6ZW 21 3.074
44. OZ1BYJ 18 2.665
45. OZ8UX 31 2.643
46. OZ8T 46 2.542
47. SM3FGL 9 2.082
48. OZ9HN 16 1.885
49. SM3GHD 6 1.562
50. OZ7BR 18 1.305
51. OZ8RZ 34 1.236
52. OH3HE 7 1.002
53. OZ1AXL 11 775
54. OZ1APA 15 383
55. OH3XU 1 193

Checklogs: OZ1BGL, OZ1ASZ, OZ8JD, OZ8RY og OZ6PU.
EDR ønsker vinderne tillykke, og de 3 bedst placerede vil 

modtage EDR's contestdiplom.
Oscar 7 nyt

OZ3GW skriver:
Efter dagens sidste runde med Oscar 7 på 432/145 MHz har 

jeg passeret QSO nr. 1000 via denne satellit på mode B. Jeg 
har været QRV i godt 10 mdr., kørt på 349 orbits, haft QSO 
med ca. 220 forskellige stationer fra 34 lande, herunder 4 kon
tinenter. Selv om det næsten hver gang er de samme stationer 
man møder, (Tordenskjolds soldater) har disse forbindelser 
givet mig megen fornøjelse.

Som det før har været nævnt i OZ, er det jo ikke det store 
udstyr der skal til for at køre Oscar 7, selvom det selvfølgelig 
vil give bedre rapporter. Jeg kører med en 2C39 med ca. 
20 W output til en 16 el. vandret antenne. Modtagerantennen 
er min almindelige 10 el til 2 m. Jeg bruger også af og til en 
24 el. gruppeantenne fra 5 HF til 70 cm, det giver bedre 
Europarapporter, men ikke til DX, når Oscar 7 befinder sig i 
horisonten.

Hpe to QSO once via Oscar 7, Hans OZ3GW.
OZ9SW

QTH-lokatorer . . .  fortsat
På baggrund af min artikel om QTH-lokatorer i OZ marts, 

har jeg fået en del henvendelser. En anseelig mængde spørger 
om deres QTH-lokatorforhold, om afstandsberegning og om 
kortmateriale. Da min fritid er begrænset, beder jeg alle disse 
venlige mennesker have Ildt tålmodighed med at afvente min 
besvarelse af deres henvendelser. Da en del af spørgsmålene 
er gennemgående, vil jeg hvis tiden tillader det søge at afklare 
dem i en efterfølgende artikel.

En korrektion til artiklen vil jeg dog gerne straks bringe. Jeg 
har konsekvent i artiklen skrevet median i stedet for meridian, 
hvilket jeg naturligvis beklager. Samtidigt skal det bemærkes, 
at 0° meridianen er den som går gennem Greenwich ved 
London, England, og ikke som mange åbenbart tror »dato
linien«.

OZ6IP Jan Erik Kjær

MM

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

Aurora på 432 MHz
OZ7IS skriver:
Efter det sidste årstid at have forsøgt med og forespurgt om 

aurora på 70 cm, fik jeg d. 26. marts vished for, at det kan 
lade sig gøre.

Ved 16-tiden, just hjemkommen fra dagens hårde slid, kon
staterede jeg kraftig aurora på 10 m. Derpå begyndte jeg at 
kalde CQA-70, som sædvanlig uden svar. Pludselig under af
søgning af båndet hørte jeg SM5LE (55A) kalde, men han 
kunne tilsyneladende ikke høre mit signal (10 W). Senere 
samme resultat med G3LQR (51A). Ligeledes hørte jeg SM7BAE. 
Endelig kl. 17.00 kom der svar på mit opkald fra SK6AB 
(55A) og han sendte 52A. Dette var min første og hidtil eneste 
Aurora QSO på 70 cm. Det kan hertil bemærkes, at beam- 
retningen tilsyneladende var mere kritisk på 70, og ikke nød
vendigvis den samme som på 2 m. I øvrigt virkede signalerne 
ikke meget mere »diffuse« end på 2 m.

Aktivitetstesten
4. runde i testen gav følgende placeringer.

1. OZ3TZ/a 28 QSO 51 p
2. OZ7IS 27 QSO 50 p
3. OZ1AXL 9 QSO 30 p
4. OZ7LX 15 QSO 29 p
5. OZ4QA 9 QSO 13 p
6. OZ8DO 6 QSO 13 p

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

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive 
måned.
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Testresultat
Hermed følger resultatet af EDR’s UHF martstest 1976.

Plac.: Call: Antal QSO: Points
1. SM3AKW 3 1.083
2. OZ7IS 20 760
3. OZ3TZ/a 4 594
4. OZ1ARV 2 165
5. SM6FBQ 1 103
6. OZ1AXL 1 015
7. OZ9SW 1 015

Testen var præget af meget dårlige forhold, hvilket sand
synligvis har været årsagen til den ringe aktivitet. Vi håber på 
bedre held næste gang.

Ny UHF repeater i Skane
Lunds UHF klub meddeler, at SK7RJL er QRV på RU5, indtil 

videre med reduceret antenne og effekt. Om alt går vel, vil 
repeateren være igang på den ordinære QTH i slutningen af 
april.

RX: Storno
TX: SRA 10 W HF
Antenner: 2 stk. dipoler
Opkald: 1750 Hz
QRG: RU5 (433,125-434,725)
Velkommen på vores repeater boys.

Lunds UHF klub 
Stationsformand SM7EQL

Redaktion: OZ9XM, Karsten Meyer, Slotsvej 9,
2920 Charlottenlund.

Amatørradio
Forleden sad jeg og rodede i nogle gamle radiotidsskrifter, 

der stammede fra det tidspunkt hvor verden endnu ikke var 
helt af lave, men hvor radioteknikken dog var så avanceret, at 
man næsten kunne bygge en såkaldt kortbølgesender med et 
rumfang på under een kubikmeter; fra tiden før man endnu 
havde opdaget, at de korte bølger slet ikke var så korte endda 
(- med andre ord: før det vilde liv på VHF-området)! Den tid 
hvor alvorsfyldte mænd med overskægget snoet den rigtige 
vej betvang æterens bølger siddende foran telegrafnøgle og 
glødelamper. Hvor Ildt held, en portion teknik og en stor del 
praktisk håndelag var afgørende for om stationen kom i luften. 
Litteraturen og udviklingen var ikke mere omfattende end en
hver kunne følge med, hvis han ellers måtte ønske det. De 
skjønne dage hvor man kaldte »CQ 80 meter«, fordi man ville 
præcisere, at man sendte på dette bånd, selv om de harmoni
ske også kunne høres på 40 og 20 meter. Disse dage hvor 
der skulle tilbringes lige så mange timer ved stationen for at 
opnå radiokontakt med de seks kontinenter, som en kanon
konge i et cirkus måtte træne for at slippe heldigt fra sine 
halsbrækkende numre.

Selvfølgelig er det nostalgi for fuld udblæsning - en kort 
aflytning af vore dages amatørbånd kan vække enhver, der 
stadig måtte tro at befinde sig i 1930'erne, på samme brutale 
måde som et koldt styrtebad. Har amatørradioen ikke forlængst 
overstået den epoke, hvor man byggede sit grej selv? Er 
eksperimenternes tid ikke forbi? Udag køber man sit grej 
hos forhandleren, der jo har så mange dejlige plastickasser 
stående; plastickasser med lysende krystalcifre, en afbryder

samt diverse knapper, der blot skal stilles som beskrevet i 
brugsanvisningen - og endelig ikke at forglemme: tilslutning 
til antenne og netspænding. Men ellers virker det hele så- 
mænd, hvis man ikke piller for meget ved kassens ædlere 
dele. Blackboxen forbindes med en mikrofon (- se brugs
anvisningen!) og så kan der »kommunikeres«.

Jeg ved ikke, om man stadig kalder denne hobby for ama
tørradio eller måske »kommunikationsradio«? Men det fore
kommer mig, at der ikke er megen lighed med det begreb, 
man benævnte med ordet amatørradio i de ikke så fjerne 
tider, hvorfra de i indledningen nævnte radiomagasiner stam
mede.

Nu om stunder er det nok mere folks magelighed og ikke så 
meget post- og telegrafvæsenets krav, der sætter en grænse 
for radioamatørens udfoldelsesmuligheder. Bevares, der er da 
en licensprøve, som må krydses rigtigt af (- og det kan måske 
være svært nok) samt bestemmelser, som skal overholdes. Og 
vel kan man næppe selv bygge en kortbølgesender så avance
ret og billig som dem, man kan få for en håndfuld tusind
lapper hos »Greydog ElectroniX« eller andre steder. Men jeg 
forstår dog stadig ikke, at mange såkaldte amatører sidder 
ganske tryllebundet af deres masseproducerede plastlc-elek- 
tronikkasse og helt ukritisk lader stemmebåndets svingninger 
overføre til radiobølger via vidunderkassens indhold. Og drejer 
talen sig om kassens evne til at smække effekt ud i æteren, ja 
så bliver stemmen patetisk og med et fnis forkyndes det, at 
man har et input på så og så mange hundrede watt.

Jammen, kære venner - er det ikke en del af sandheden om 
amatørradioen i dag? Eller er det bare noget, der kun findes 
på andre frekvenser end dem de llcenserede radioamatører 
benytter?

Ingen af os kan og ønsker sikkert heller ikke at stoppe ud
viklingen, men det er ligesom om, mange kommer helt forkert 
ind i den hobby, der kaldes amatørradio. Radioamatør bliver 
man ikke bare ved at bestå en prøve hos P&T og så købe sig 
en færdig station, der blot skal forbindes til en af husets 
stikkontakter for at fungere. Begrebet radioamatør dækker no
get mere. Kun de ca. 40 år (— og dermed den enorme ud
vikling indenfor elektroteknikken) bør skille radioamatøren 
fra 1930’erne og radioamatøren i dag. Bestræbelserne må 
stadig være de samme: Hele tiden at forøge sin indsigt i 
radioteknikken og ved hjælp af denne tekniske viden samt 
gennem eksperimenter udbygge og forbedre sin station. Ved 
brug af stationen, som naturligvis betjenes i overensstemmelse 
med de skrevne og uskrevne love for trafikken på amatørbån
dene, kunne udveksle informationer af teknisk eller personlig 
art med andre licenserede amatører over hele verden.

En af de vigtigste grunde til at starte som DR-amatør, før 
man går i krig med licensprøven, er bl.a. at få den enkelte til 
selv at arbejde med problemerne: »Organisere« en kortbølge
modtager, der ombygges, forbedres osv. efterhånden som den 
tekniske indsigt opnås. Samtidig læres evt. telegrafi ved at af
lytte »slow morse«-udsendelser på kortbølgebåndene. De af
lyttede stationer noteres i stationens logbog og rapportering 
sker til en del af stationerne ved hjælp af QSL-kort. Det er 
selvfølgelig ikke let som begynder straks at kaste sig ud i 
disse aktiviteter. Man fristes uvilkårligt til at vælge den noget 
lettere udvej ved bare at følge et licenskursus. Men de, der 
starter deres løbebane som lytteramatør, vil opdage at en stor 
del af glæden ved vores hobby består I selv at løse proble
merne med de tekniske og økonomiske midler, som den en
kelte har til rådighed. Og de fleste vil også lære, at der Ikke er 
nogen grund til at stoppe op, når den første sendetilladelse 
opnås. Den kan næsten altid byttes med en tilladelse i en 
højere kategori; D-licensen bliver til en C-licens efter aflæg
gelse af en prøve i telegrafi. C-amatøren vil opleve, at 10 
Watt CW kan være lige så effektivt som flere hundrede watt 
telefoni - og selv om han næppe får QSO med Australien ved 
hvert CQ-opkald, så har han sandsynligvis mere glæde ved sin 
hobby end mange andre. Skulle man alligevel foretrække at 
forblive i de høje frekvensområder, er det ingen undskyldning
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for at sidde og tilbede den guddommelige plastickasse. Den 
amatør, der som lytteramatør er »opdraget« til at arbejde med 
sin station, vil vide, at plastickassen altid kan forbedres og 
udbygges til andre modulationsarter som f.eks. SSB, CW, RTTY 
m.fl.

Såfremt alle medlemmer i EDR aktivt søger at dygtiggøre 
sig i radioteknik og stationsbetjening (herunder altså også tele
grafi), ville ikke blot teknisk redaktør få mere stof, der kunne 
animere andre til at gå i gang med konstruktioner, men de 
fleste af os, ville nok få øjnene op for hidtil ukendte mulighe
der og glæder ved vores hobby.

Amerikas forenede Stater fejrer i år sin 200 års fødselsdag 
under mottoet: »In the Spirit of '76«. Lad os håbe at EDR lige
ledes kan tale »om ånden fra -27«, når foreningen næste år 
fejrer sin runde fødselsdag - og ikke i mellemtiden er blevet 
til en sammenslutning for forbrugere af plastickasseradioer.

NB: Du kan blive DR-amatør ved at henvende dig til for
eningens bogholderske: Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens. Opgiv medlemsnummer, navn og adresse hvor
efter du får tilsendt et certifikat, der giver dig ret til at benytte 
det nævnte DR-nummerved rapportering m.v.

Ansøgninger om »EDR’sSWL-aktivitetsdiplom«, rapportertil 
»DX-Marathon«, spørgsmål og forslag m.v. sendes som sæd
vanlig til: OZ9XM Karsten Meyer, Slotsvej 9, 2920 Charlotten- 
lund. OZ9XM

MOLBOJAGT nr. 1 1976
Så har ÅRHUSRÆVEN »MIKKEL MOLBO« igen gemt sig på 

det skønne Mols, og vi inviterer alle rævejægere til at komme 
med os for at finde ham. Den store begivenhed finder sted 
lørdag den 22. maj. Kortet vi løber efter er det sædvanlige: 
A 2216 KALØ 1:40.000.

Mødested og tidspunkt er heller ikke ændret, vi mødes 
fortsat ved parkeringspladsen ved Kalø Slotsruin kl. 19.00 
præcis.

Sendetider
Ræv A sender første gang: 19.30-19.31, sidste gang: 22.00-22.01 
RævU sender første gang: 19.31-19.32, sidste gang: 22.01-22.02 
Ræv V sender første gang: 19.32-19.33, sidstegang: 22.02-22.03

Rævene modtager startkort til kl. 22.09.
Startgebyret, der ubeskåret går til præmier, er pr. hold 

20,00 kr. De tre bedste hold præmieres, og det vindende hold 
får endvidere navn indgraveret i vandrepokalen »MIKKEL 
MOLBO«.

I øvrigt afvikles jagten efter EDR’s rævereglement.
Vi håber på stort fremmøde.

»ÅRHUSRÆVENE«
OZ3ZU/Viggo 

tlf. (06) 24 08 60

STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT
»Århusrævene« under EDR - Århus afd. afholder STORE 

ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1976 i weekenden den 12.-13. juni 
1976.

Modested og evt. overnatning 
Birkhede Campingplads v/Ry st., tlf. (06) 89 13 55.
For overnatning på campingpladsen skal lejrlederen advi

seres senest en uge i forvejen. Dette kan ske enten direkte til 
campingpladsens telefon, eller igennem undertegnede.

Endvidere skal understreges, at for rævejægere der ikke 
overnatter på campingpladsen gælder, at de skal betale gæl
dende takster som besøgende på campingpladsen.

Kort
Kort A2610 Ry danner grundlaget for udlægning af rævene. 

Startkort
Sæt à 25,00 kr. sælges på mødestedet fra kl, 19.00 om 

lørdagen, og gælder for begge jagter.

Sendetider
Lørdag: ræv A kl. 21.00, derefter hver 10. min. til kl. 00.00
Lørdag: ræv U kl. 21.01, derefter hver 10. min. til kl. 00.01
Lørdag: ræv V kl. 21.02, derefter hver 10. min. til kl. 00.02
Søndag: ræv A kl. 09.00, derefter hver 10. min. til kl. 12.00
Søndag: ræv U kl. 09.01, derefter hver 10. min. til kl. 02.01
Søndag: ræv V kl. 09.02, derefter hver 10. min. til kl. 12.02

Hver ræv sender 1 min.
Check in. Indtil 5 min. efter hver rævs sidste udsendelse. 

Tilmelding
Af hensyn til præmiekøb ønskes tilmelding snarest mulig 

og helst senest 8. juni til:
OZ3ZU, Viggo Dahm 
Skarøvænget 44, True 
8381 Mundelstrup 
tlf. (06) 24 08 60

RÆVEJAGT I ROSTOCK
Igen i år foreligger der en indbydelse fra DDR til den inter

nationale rævejagt, der afvikles i dagene 9. til 14. juli 1976 
omkring Rostock i forbindelse med »Østersøugen 1976«. Med 
hensyn til afvikling af arrangementet henvises til OZ nr. 9/71, 
side 381.

Deltagelse i denne rævejagt, samt kost og logi, er gratis, 
kun rejseomkostningerne for hen og hjemrejse må deltagerne 
selv betale. Kort sagt en rigtig ferierejse!

Bindende tilmelding bedes foretaget hurtigst muligt, og se
nest den 20. maj 1976 til undertegnede, eller den nye redaktør 
af rævespalten, der også står til rådighed med alle oplysninger 
vedrørende arrangementet.

OZ5WK
Store Fynske Rævejagt 1976

De fynske afdelinger indbyder herved til årets jagt »Store 
Fynske« som afholdes i week-enden den 29. og 30. maj. 
Camping: Holms Camping, Odensevej 54, 5600 Fåborg 

(Hytter udlejes).
Kort: A 4014 Fåborg (1:40.000).
Sendetider: Lørdag kl. 21.00-00.02, søndag kl. 9.00-12.02. 
Startkort: Købes på pladsen fra kl. 18.00.
Instruktion: Tvungen fremmøde kl. 20.00 og kl. 8.00 på cam

pingpladsen.
Præmier: Jæger + observatør fra de 3 bedste hold præmieres. 
Tilmelding: Af hensyn til præmiekøb og hyttebestilling skal 

tilmelding foretages til OZ1LD, tlf. (09) 31 31 18 senest den
25. maj.

På gensyn 
Fynborævene, OZ2YC, OZ1LD, OZ8HV

Husk:

Vendelbojagten den 12. juni. Se under Frederikshavn.
OZ5UO

190 OZ MAJ 1976



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

KREDS

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (02) 73 29 97.

Den 18. marts holdt vi ordinær generalforsamling. Bestyrel
sen blev genvalgt. Desuden havde vi nogle gode diskussioner 
om arbejdet i fremtiden. Der kom mange forslag på bordet, så 
det skulle være muligt at gøre vort program endnu mere In
teressant i fremtiden. Hvorfor er der i øvrigt aldrig noget i vor 
forslagkasse når der på generalforsamlingen kan komme så 
mange forslag på bordet?

Program:
20. maj: EDR's formand OZ5RO kommer og fortæller om sit 

syn på EDR og EDR’s fremtid. Vi anbringer ekstra stole og 
borde i lokalet, da dette emne vist må interessere alle, 
hvad enten de kører to meter, HF eller blot tænker på at 
komme i gang.

27. maj: Intet møde. Kr. Himmelfartsdag.
3. juni: Vi forsøger noget nyt. Vi sætter dampen op på HF. Vel 

at bemærke ikke på den kedelige måde, at en kører med 
stationen og de andre lytter bare på. Næh, vi forsøger at 
løse de problemer, som I kommer med, enten tekniske 
eller betjenlngsmæssige. De ting vi herved kommer til at 
tale om, kan jo så gennemprøves i praksis på stationen. 
Af den der har problemet, selvfølgelig.

10. juni: Klubaften.
17. juni: Ferieafslutning. Der serveres kaffe og blødt brød samt 

hvad man i øvrigt selv medbringer. Tag YL/XYL med. Det 
skal være en hyggeaften og vi snakker ikke radio. Ret me
get da.

Rævejagter:
Den 21. maj, den 4. juni og den 18. juni kører vi atter jagt 

ved Køge. Vi betragter disse jagter som træningsjagter, og efter 
sommerferien kører vi en konkurrence på nogle jagter. Vi mø
des ved Yderholm Kro kl. 19.30 og kører på kortet A3426 Giese- 
gaard. Alle er velkomne.

l/y 73 de OZ9JB, Jørgen

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

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Studiekredslokalet, Hvidovre rådhus. Indgang fra 
Claus Petersens allé.
Møde: Tirsdag kl. 20.00-23.00.
Fmd.: OZ1AEO, Henning Gregersen, Damsholtevej 7,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 83 90.
Sekr.: OZ6PK, P. F. Knudsen, Ørumvej 36, Avedøre,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 01 36.
Kass.: Esther Griis, Krogsten Allé 52 a, 2650 Hvidovre, 
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Program:
1. juni: Instrumentaften III - Oscilloskop.
8. juni: Klubaften.

15. juni: Afslutning for 1. halvår’s mødeaftener.
Vores klubaktiviteter i Studiekredslokalet på Rådhuset ind

stilles for sommerferieperioden indtil den 17.8.1976, hvor vi 
starter efterårshalvåret med en klubaften.

I øvrigt henvises til vore månedlige »Medlemsmeddelelser«.
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.
Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21.
OZ2WK, tlf. (02) 97 47 65 modtager stof hertil.

Kassereren minder om indbetaling af kontingentet. Vi ser 
også gerne nye medlemmer. Kontingentet er 60 kr. halvårligt 
(1. april/1. oktober), og afdelingens giro er: 5 05 97 55. 
Program:
17. maj: Mobilrævejagt på 2 meter. Start kl. 19.45 fra Radio

amatørernes Hus, hvor startkort udleveres. OZ9TM har som 
sædvanligt tilrettelagt.

24. maj: Klubaften.
31. maj: Klubaften.
14. juni: Klubaften. Og hermed ønsker vore medlemmer en 

rigtig god sommerferie.
73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

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

KREDS

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.

DER SKER NOGET I HILLERØD DEN 18. MAJ. Det kan du 
læse mere om under HILLERØD.

OZ1AVN
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HILLERØD KALUNDBORG
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.
Best.medl.: OZ5ON, Søren Andreasen, tlf. (03) 26 68 78. 
Afdelingsnyt via OZ9REH (Ramløse) hver mandag kl. 21.00. 
Ansvarshavende for afdelingsnyt: OZ5JR.
Girokonto: 2 26 78 96, EDR, Hillerød.

Tirsdag den 18. maj kl. 19.30 vil OZ5GF samt OZ5RO være 
til stede ved vor medlemsaften i Fritidshuset. Aftenens emne vil 
være EDR. OZ5RO er som de fleste nok ved formand for EDR 
og OZ5GF er kreds 2’s hovedbestyrelsesmedlem.

Hillerød afdelingen opstiller nu med 4 kandidater til repræ- 
sentantskabsvalget, OZ5JR, OZ6BL, OZ9RT og OZ1AVN.

Husk at indsende stemmesedlen.
Oplysninger om afdelingens yderligere arrangementer vil 

blive tilsendt medlemmerne direkte, samt blive udsendt via af
delingens amatørnyhedsudsendelse.

På gensyn, OZ1AVN, Ole

Rævejagter:
21. april: Gåjagt, kl. 19.30-21.30.

2. maj: Gåjagt, kl. 9.00-11.00.
12. maj: Kørejagt, kl. 19.30-21.30.
23. maj: Kørejagt, kl. 9.00-11.00.

2. juni: Gåjagt, kl. 19.30-21.30.
13. juni: Gåjagt, kl. 9.00-11.00.
23. juni: Kørejagt, kl. 19.30-21.30.

4. juli: Kørejagt, kl. 9.00-11.00.
Der udlægges 2 automatiske ubemandede ræve, der sender 

hvert 10. min. I forlængelse af hinanden OZ7RÆV/A/U.
Mødested: Gåjagt og kørejagt starter begge fra 2. P-plads 

på højre side af Kongevejen efter Overdrevsvejen.
Jagtområde: Gåjagt: St. Dyrehave. Kørejagt: Kort A2828 eller 

1514 II Hillerød (2 cm).
Startafgift: 2 kr. pr. hold.

Efter onsdagsjagterne mødes vi hos OZ6AN, Carl, Jagtvejen
13, Hillerød.

Vy 73 de
OZ9SF, Andreas Frandsen, Parkvej 4, Slangerup, (03) 33 37 01 

OZ1IQ, Ole Danekilde, Sophienborgvej 1, Hillerød

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.

I løbet af kort tid vil du modtage et girokort til indbetaling 
af kontingent. Kontingentet skal betales inden generalforsam
lingen den 31. maj idet regnskabet skal revideres hurtigst mu
ligt. Morsekurset summer for fuld kraft for der er jo ikke ret 
meget mere end en uge tilbage.

DER SKER NOGET I HILLERØD DEN 18. MAJ. Det kan du 
læse mere om under HILLERØD.
Program:
17. maj: Morsetræning. Alle der skal til prøve skal mode.
14. maj: Morseprøve.
31. maj: Generalforsamling.

Alle møder er i klublokalet kl. 19.30.
Vy 73 de OZ3YY, Lars

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, Age 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.
Der sker noget i Hillerød den 18. maj. Det kan du læse mere 

om under HILLERØD.

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 Nykobing Fl.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

Mødeaften: Mandag d. 24. maj kl. 19.30.
Generalforsamling.
Ved en beklagelig fejltagelse var den årlige generalforsam

ling annonceret til at være i april, hvor der istedet var møde 
med Næstvedafdelingen.

Generalforsamling mandag d. 24. maj kl. 19.30.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
Meddelelse om hvem der på valg m.v. er skriftlig tilgået de 

enkelte medlemmer.
Efter generalforsamlingen forhandling om hvorledes Saxkø- 

bingrepeateren, OZ3REP's genåbning og drift bedst kan 
arrangeres.

Vy 73 de OZ2QF, Jørgen
NAKSKOV

Call: OZ1NAK.
Lokale: Llenlund, 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.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5LI, Robert Leldecker, 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.

Der er ingen specielle arrangementer i sommertiden, men
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der er altid åbent hus i klublokalerne hver tirsdag aften, og 
der plejer at være godt besøgt.

Generalforsamlingen den 13. april gav ikke de store foran
dringer i bestyrelsen. (Nyt hoved udbedes. Red.).

OZ9QF blev genvalgt til bestyrelsen og da OZ5VO ikke øn
skede genvalgt som kasserer, valgte man i stedet OZ1BUZ. 
OZ8DV ønskede heller ikke genvalg og blev afløst af OZ8NU. 
Som suppleant genvalgtes OZ8BO og de to revisorer, OZ1WF 
og OZ7YX fortsætter også.

Ræveudvalget består nu af OZ8NU og OZ5IQ.
Efter megen debat og flere afstemninger blev kontingentet 

fastsat til 40 kr. pr. halvår eller 20 kr. pr. kvartal.
OZ5VO’s hovedregner beregnede, at 51,4% af medlemmer

ne var til stede på generalforsamlingen - »og det var i øvrigt 
ikke så galt«.

Vy 73 de OZ8DV, Jørgen

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen Kristoffersen, Granvej 6,
3650 Ølstykke, tlf. (03) 17 94 79.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.

Der sker noget i Hillerød den 18. maj. Det kan du læse mere 
om under HILLERØD.

Program:
20. maj: Klubaften.
27. maj: Kr. Himmelfartsdag - intet møde.

3. juni: Mekanisk arbejde.
10. juni: Klubaften.
17. juni: Sidste mødeaften før ferien. Valgene i juli omtales og 

ønsker for næste sæson efterlyses.
Vy 73 de OZ8JK, Jørgen

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

★

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg, 
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Rene Ploug. Sprogtoften 232, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto: 5 04 87 53.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 902, 5000 Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn Hetebrugge, Skjoldsvej 32,
5200 Odense vest.

Til generalforsamlingen den 12. april 1976 i afd. lokalerne 
Vesterbro 90 var mødt 21 medlemmer. Kassereren kontrolle
rede at alle havde betalt kontingentet, hvorefter vi gik over til 
første punkt på dagsordenen.

OZ7CA valgtes enstemmigt til dirigent. Derefter aflagde for
manden OZ3IC beretning og omtalte afmatningen i medlems- 
fremmødet i årets løb. OZ1W havde savnet OZ3FYN i jule
testen og OZ7CA sagde at stationen vanskeligt kunne køre 
andet end 20 meter. OZ9OZ spurgte til medlemstallet, og kas
sereren meddelte at 87 er medlemmer. Herefter blev forman
dens beretning godtaget enstemmigt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som ballan- 
cerede med kr. 13.093,51, 20 stemte for, 1 stemte hverken for 
eller imod.

OZ1AMB valgtes til ny formand efter OZ3IC som ikke øn
skede genvalg. Til bestyrelsen valgtes OZ7VS med 16 stemmer 
medens OZ1BGQ og OZ7HJ fik 15 stemmer hver. Valget måtte 
derefter afgøres på prioritet, og her sejrede OZ1BGQ, hvor
efter han var valgt til bestyrelsen, medens OZ7HJ blev sup
pleant.

Afdelingens 2 revisorer OZ1W og OZ7HJ genvalgtes. Der var 
ingen forslag ang. kontingentet som fastsattes uændret med 
2x50 kr. årligt, og der var i øvrigt ingen indkomne forslag. 
Punkt 9 som tog mest tid af dem alle konkluderede i at der 
ikke fandtes nogen kandidat til EDR's HB. Byggefondens regn
skab som ballancerede med kr. 8.518,43 fremlagdes af revi
sorerne OZ7HJ og OZ1W, blev godkendt med 17 stemmer 
medens 4 stemte hverken for eller imod. Herefter gik vi over 
til sidste punkt på dagsordenen og aftalte mødested for ud
flugten den 3. maj.

Vor nye formand OZ1AMB takkede for valget, og OZ1W tak
kede de afgåede for god og tro tjeneste, derefter udråbte vi et 
trefoldigt leve for Odense afdelingen.

Program:
17. maj: Besøg på Odense universitet, på biologisk institut, vi 

mødes på den runde plads umiddelbart før pavillonerne 
klokken 19.30.

24. maj: Den sidste klubaften før sommerferien.
Vy 73 de OZ8GA, Preben

NB. NB.
Store Fynske Rævejagt afholdes i år lørdag-søndag 
den 29. og 30. maj. Se under rævejægeren.

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.

Den årlige generalforsamling i.h.t. vedtægterne vil blive af
holdt lørdag den 29. maj. Nærmere om tidspunkt m.v. vil blive 
meddelt medlemmerne senere i afdelingen.

Afdelingen har atter i år været medvirkende og deltagende 
ved EDR's weekendkursus i Svendborg.

Den 28. april var afdelingen på besøg ved Sdr. Højrup
senderen.

Vy 73 de OZ9EG, Eli



KREDS
Hovedbestyrelses medl 
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.: OZ1MC, Morris Christiansen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

Rævejagt
Lørdag den 22. maj kl. 14.30-16.00: Kørejagt. Start ved klub

huset.
Onsdag den 2. juni kl. 19.30-21.00: Gåjagt. Start ved OZ5UO, 

Søndergade 191, Frederikshavn.
Lørdag den 12. juni kl. 15.00-17.00: Kørejagt, »Vendelbo

jagten«.
Vendelbojagten køres som afslutning på forårsturneringen. 

Breafing kl. 14.30 i klubhuset Elling gl. kommunekontor, Ska- 
gensvej. Startkort kr. 5,00. Der anvendes kort nr. 1318 II, 
Frederikshavn og der køres efter 2 ræve.

Efter jagten uddeles 1. og 2. præmie i klubhuset hvor der 
ligeledes er mulighed for en kop kaffe. Ved samme lejlighed 
overrækkes en præmie til det hold, der har opnået flest point 
i forårsturneringen.

Vi håber på stor tilslutning, også fra de øvrige afdelinger i 
Vendsyssel.

Vy 73 de Ræveudvalget V/OZ5UO

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

Program:
17. maj: Foredrag, OZ7CH fortæller om antenner og udbre

delsesforhold.
24. maj: Afpudsning inden prøven.
31. maj: Film. Vi mødes på skolen kl. 19.00.

7. juni: Generalforsamling.
14. juni: Klubaften.

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.

*

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.

Af nyt kan det nævnes, at vi er kommet igang med telegrafi. 
Her er der fremmødt 18 nye amatører, som vil forsøge at er
hverve C-licensen. De kommer langvejs fra, såsom Struer, 
Skive, Lemvig og lokal Holstebro.

Ræveafdelingen har lavet 4 nye ræve modtagere, samt en 
rævesender. Her mangler vi endnu en rævesender, som gerne 
skulle være færdig snarest muligt, så at den forestående sam
arbejde mellem Herning, Viborg og Skive kan blive en realitet, 
men vi mangler et stk. X-tal til rævesender nr. 2. Skulle der 
være nogen, der kan afse et X-tal på 1.825 MHz, er Holstebro 
afd. interesseret.

Vy 73 de OZ4PY, Roger

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. ¥

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer. 
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidemann, Ydunsvej 5, 7620 Lemvig. 
Kass.: OZ5EX, Børge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive. 

Ordinær generalforsamling i klublokalet torsdag den 20. maj 
kl. 20.00. Dagsorden iflg. lovene.

Vy 73 de OZ3ZJ
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.

Program:
19. maj kl. 20: Foredrag ved OZ6SM om printfremstilling.
25. maj kl. 19: Rævejagt, kort 1316 IV Hals.

8. juni kl. 19: Rævejagt, kort 1216 I Nibe.
16. juni kl. 20: Sidste klubaften før sommerferien. Nærmere 

herom i repeaternyt.
22. juni kl. 19: Rævejagt, kort 1316 IV Hals.
Husk tilmelding til rævejagterne.

Kassereren beretter, at vl ved sidste optælling var 93 med
lemmer i afdelingen. En revideret medlemsliste er under ud
arbejdelse.

Til slut: husk der er stadig brug for din hjælp ved ombygning 
af klublokalerne.

Vy 73 de OZ3MV, Dion

194 OZ MAJ 1976



KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
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, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
26. maj: Møde.

2. juni: Auktion.
9. juni: Møde.

16. juni: Møde.
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, Fællevej 6 B, 7000 Fredericia.

Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen, H. C. Andersensvej
24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.

Program:
Torsdag den 19. maj.
Torsdag den 3. juni.
Torsdag den 17. juni.
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.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give. ★

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de lige uger.
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 25 50. ★

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. ★

HORSENS
Call: OZ6HR.

Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20.00.

Fmd.: OZ8FQ, Frank Pedersen, Lillevej 17, Sejet,
8700 Horsens, tlf. (05) 68 23 75.

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.

Manedens arrangement:
Torsdag den 20. maj 1976 kl. 20.00 i klubhuset vil Jørgen 

OZ6JI komme og tale om antenner.
Vy 73 bestyrelsen V/OZ1BME

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

Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22, 6000 Kolding.

Næste møde afholdes torsdag den 20. maj kl. 20 på semina
riet. Det er en klubaften, hvor vi skal overveje, hvad vi vil 
tage på programmet i næste sæson. Alle ønsker og ideer be
des medbragt.

Der bliver for resten også - da det er sidste møde inden 
sommerferien - en mindre konkurrence med en øl som præ
mie.

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.

Kun 11 personer incl. bestyrelsen deltog i afdelingens årlige 
generalforsamling, hvor formandens beretning samt regn
skabet godkendtes enstemmigt.

OZ6YO blev valgt til bestyrelsen i.s.f. OZ8YR, der afgik efter 
tur. Til revisorer blev valgt OZ8YR og OZ5PE.

Det blev vedtaget at bestyrelsen skal udgive et klubblad. 
Det blev endvidere vedtaget (principbeslutning) at om mu
ligt finde et nyt klublokale med mulighed for toilet og køkken. 
Det nedsatte ræveudvalg består af OZ8YR, OZ1IS og OZ1AGJ. 
Festudvalg, OZ7BU og Dørr.

OZ4WS er opstillet til EDR's repræsentantskab så her er 
muligheden for en lokal repræsentant i EDR's ledelse, hvis 
du husker at indsende din stemmeseddel.

Vy 73 de OZ7YO, Ole

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. *
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Herningafdelingens 30 års jubilæumsfest

Når uldjyderne fra Herning og omegn fester går det lystigt til. Ca. 80 personer fejrede af
delingens jubilæum med stort »Tag selv« koldt bord, taler og dans til den lyse morgen.
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SILKEBORG ÅRHUS
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
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.

Den 27. april blev »Lunden« taget i brug, nemlig ved afhol
delse af generalforsamling, og der vil i næste OZ være et kort 
referat heraf.

Bestyrelsen vil herigennem rette en tak til alle de, der har 
deltaget i ombygningsarbejdet, og håber at lokalerne må 
blive anvendt flittigt.

l/y 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. Tlf. (05) 83 38 89.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.

Program:
Mødeaften tirsdag kl. 20.00.
Sidste mødeaften inden sommerferien bliver omkring 1. juni. 

Hold dig orienteret i afd.
73 OZ8XW, Flemming

VIBORG
Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, GI. Arhusvej 109, tlf. 62 76 34. 
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvej 3.

Efter generalforsamlingen den 8. april, ser bestyrelsen m.m. 
således ud: Fmd. OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, kass. OZ4EU, Egon 
Andersen, sekr. OZ5LD, Leo Dam, rev. OZ4JE, Kai Jensen, 
sup. OZ7OT, Ole Rahn.

Ræveudvalg: OZ8XU, OZ6WE, OZ3MC.
Der var fremmødt 14 til generalforsamlingen.

Rævejagter
onsdag den 26. maj: Fællesjagt kl. 19.30, 2 ræve. 
onsdag den 9. juni: Fællesjagt kl. 19.00, 3 ræve. 
onsdag den 23. juni: Lokaljagt kl. 19.30, kort Viborg.

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. *

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:
17. maj kl. 20.00: Byggeaften.
18. maj kl. 20.00: Kørejagt.
20. maj kl. 20.00: Firmabesøg. Vi besøger BP’s tankanlæg på 

havnen for at se hvorfra vi får vore olieprodukter.
22. maj kl. 19.00: Molbojagt. Se under rævejægeren.
24. maj kl. 20.00: Byggeaften.
25. maj kl. 20.00: Gåjagt.
31. maj kl. 20.00: Byggeaften.

1. juni kl. 20.00: Korejagt. Århusjagt nr. 3.
3. juni kl. 20.00: Klubaften.
8. juni kl. 20.00: Gåjagt.

10. juni kl. 20.00: Klubaften.
12. og 13. juni: Store østjydske Rævejagt. Se under Ræve

jægeren.
14. juni kl. 20.00: Byggeaften:
15. juni kl. 20.00: Kørejagt.
17. juni kl. 20.00: Se X-QTC.
21. juni kl. 20.00: Byggeaften.
22. juni kl. 20.00: Gåjagt. Århusjagt nr. 3.
24. juni kl. 20.00: Se X-QTC.

På gensyn OZ7VP

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, 
Rinkenæs, 6300 Gråsten. Tlf. (04) 65 00 23.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Mode: 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. *

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

★
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SØNDERBORG ØSTBORNHOLM
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.

Ordinær generalforsamling d. 13. april 1976.
Der var mødt en halv snes medlemmer. OZ6BS valgtes som 

ordstyrer. Formanden OZ8DS aflagde beretning, i årets lob har 
der været 19 møder heraf 12 foredrag. Der har været 10 ræve
jagter.

Medlemstallet er nu 29. På morsekursus under OZ4LS og 
OZ1IM deltager 7 mand. Konstitueret kasserer, OZ4MN aflagde 
regnskab, der godkendtes.

OZ7YG og OZ2VZ var på valg. OZ7YG, OZ4LS og OZ6GS ind
valgtes til bestyrelsen. Under indkomne forslag var et ønske 
om en klubstation. Bestyrelsen undersøger mulighederne for 
antenner + placering i en forsøgsperiode til ultimo septem
ber køres der med lånt station. Herefter tages evt. køb op til 
ny overvejelse. Under eventuelt foreslog OZ1BMWat2 m-sta
tlonen gøres klar. OZ4LS køber nye X-tal’s.

Generalforsamlingen sender en hilsen til æresmedlemmet 
OZ7AG.

Vy 73 de OZ3GY, Karl-Aage

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenlokke 14, Klplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ6MU, John Blåbjerg, Blomstervænget 10,
Hjordkær, 6230 Rodekro, tlf. (04) 66 64 77.

Generalforsamlingen er nu afsluttet, der blev valgt et nyt 
bestyrelsesmedlem. OZ5VM. som vi byder velkommen I arbej
det. Følgende er nu I bestyrelsen. OZ1VW, OZ5VM, OZ6MU, 
OZ6TG, OZ6IC.

VI takker medlemmerne for den gode kritik om vort arbejde 
I det forløbne år.

Torsdag den 8. april 1976 kl. 20.00 blev der afholdt kreds
møde her i klubhuset, opstilling af repræsentanter kom til at 
se således ud. Genvalgt blev OZ5WK.

NyopstiIIet blev følgende: OZ1ALF, OZ1ALI, OZ1VW og 
OZ3ER.

VI holder sommerferie næste mødeaften bliver torsdag den
20. maj 1976 kl. 19.30.

Vy 73 de OZ1VW, Hans

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

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19: Klubaften. Søndage 10-12: Drop in. 
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ4IH. Finn Bødtger, Brovangen 35,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 41 34.
Kass.: OZ4PM, Poul Mørch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarle, tlf. (03) 97 01 18. *

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.

Program:
Onsdag d. 19. maj: Vi har fået OZ2FT til at komme og for

tælle os om hvordan man anvender et oscilloscop, således at 
man får størst muligt glæde deraf.

Flemming er specialist på området, så her bliver noget at 
hente for de videbegærlige.

Onsdag d. 26. maj: Denne aften holder vi afslutningsaften 
for de der har gået på vinterens kurser.

Nu har I vel husket at få betalt kontingentet. Det er stadig 
kun 30,- kr. og Gironummeret: 3 80 85 80, Frede Larsen.

Vi skal også gøre opmærksom på de bornholmske ræve
jagter:
søndag d. 30/5: 2. mobiljagt. Startsted, CQ I Østermarie, 
søndag d. 13/6: 2. fodjagt. Startsted Robbedale grusgrav.

VI vil gerne på dette sted opfordre alle, der skal på ferie 
herovre om at medbringe rævemodtager (se jagt-tabellen I 
forrige OZ) samt til at aflægge os et besøg i klubhuset. Har 
man sin 2-meter-spille med er det formålstjenligt at have kanal 
R2 (Bornholmerrepeateren) bestykket.

Husk for øvrigt at »Bornholmer-news« udsendes hver man
dag kl. 18.30 på repeateren. Stof hertil sendes til OZ1VZ, Pre
ben (tlf. 03-95 32 23).

Vy 73 de OZ4CG, Carsten

EDR og 27 MHz
Der er sikkert mange der har læst polemikken i OZ omhand

lende dette emne, og læserbrevene i april nr. animerede mig 
til dette indlæg.

Det er mit indtryk, at man ligesom er kommet lidt skævt ind 
på tingene, i hvert fald er det min opfattelse, ved drøftelser, 
både på lokalt plan og på kredsmedlemsmøder i EDR ang. 
avis og bladartikler om såvel 27 MHz amatører som license- 
rede amatørers virke, at det ikke så meget er et spørgsmål om, 
hvorvidt den ene eller den anden er amatør eller ej - derimod 
falder det den licenserede amatør for brystet at PRESSEN - til
syneladende altid - blander begreberne sammen, i almindelig
hed efter nogenlunde denne recept:

Når det drejer sig om, at nu er der ydet hjælp til nødstedte 
lystfiskere eller sejlsportsfolk - såvel som når der har været 
lejlighed til at fortælle offentligheden om den glæde de gamle 
eller den ensomme kan have af medborgerbåndet - så er det 
altid Privatradio eller Walkie Talkie der nævnes og fremhæves 
- og det er jo ifølge sagens natur også rigtigt - idet vi licen
serede amatører ifølge vore licensbestemmelser ikke må be
væge os på disse områder.
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Når der derimod er tale om at fremhæve at der har været 
forstyrrelser af den ene eller anden art, tager PRESSEN af 
den anden pose til blandingen - for nu er det sandelig RA
DIOAMATØRERNE der har været på spil, og forstyrret dette 
eller hint - og det er jo ikke rigtigt, idet forstyrrelserne, og 
det ved vi jo alle. udmærket kan stamme fra en 27 MHz amatør, 
såvel som fra en licenseret amatør.

Det er min opfattelse at det er her sagens kerne ligger - og 
ikke i et spørgsmål om hvorvidt den ene eller anden er amatør 
eller ej, og det er mit håb at dette Indlæg har klaret begreberne 
lidt, og måske skrevet regningen lidt ned.

Må det være mig tilladt at give 27 MHz amatørerne et råd 
med på vejen? Gør som vl licenserede amatører, når vi starter 
op med ny antenne, andet grej, flyttet QTH eller af andre 
grunde, mener et eller andet kunne ske — nævn navn og adres
se evt. tlf. nr. og bed de, der evt. bliver forstyrret henvende sig, 
så i sammen kan se på problemerne, løft sløret for anonymite
ten, det letter på velkomsten allevegne, 27 MHz amatøren har 
sit område og sine betingelser, og vi licenserede amatører har 
vore vilkår og bestemmelser at arbejde under.

Vy 73 de OZ4EV, Orla

Svar til flere ang. 27Mc.
Telefonister contra Radioamatører!

Det synes med de sidste indlæg i OZ under Læserne skriver 
som om man søger at lave et helt »Oberstkup« imod vor Fore
ning, lad da mig som den anden part søge at forklare lidt om 
hvad sagen drejer sig om og om hvorledes den evt. kan løses, 
forhåbentlig til glæde for begge parter, nemlig den minoritet 
af CB-Folk der er inden for vore rækker samt Radioamatører
ne!

Lad mig først møde med 2 eksempler, autentiske, men vi 
kan jo kalde dem lignelser!

En ung mand I den nærmeste omegn som ikke var gammel 
nok til at køre knallert skulle med pokkers vold og magt køre
resultat: et brækket ben som det tog 9 mdr. at hele, hvorefter 
den unge mand skulle lære at gå igen, hvilket antagelig vil 
tage ham 3-4 mdr. altså et helt spildt år!

Et andet tilfælde: Jeg blev en aftenstund ringet op af en 
ven og medamatør, der spurgte om jeg lige havde tid til at 
høre en båndoptagelse, hvad jeg selvfølgelig havde - den var 
fra 27Mc og jeg vil sige at det sprog jeg hørte der fik mig til 
at korse sig, aldrig har jeg hort så beskidte gloser!

Da jeg nu er bundet af den tavshedspligt som jeg har skre
vet under på da jeg i sin tid blev lic. Radioamatør skal jeg 
pointere at jeg ikke har nævnt nogle navne, ejheller hvad der 
blev sagt, ligesom jeg bad min medamatør slette hvad han 
havde optaget, hvad denne lovede!

Men så kommer det: Eventuelle uvidende som hører sådan 
et sprog siger til sig selv, det er disse hersens Radioamatø
rer, og dermed bliver vi ikke alene slået I hartkorn med CB-fol- 
kene. men tillige får Radioamatørerne et dårligt ry, alt på 
grund af CB-folkenes optræden!

Men så kan man sige: Hvad er der gjort for at lette forhol
dene?

Jo, der er skam gjort meget, I sin tid var der kun kl. A og B 
og der var ingen kære Mor, tingene skulle kunnes - nu der
imod er der lavet klasserne A, B, C og D. Den sidste prøve 
endda uden Morseattest og så med et færdigt skema til ud
fyldning oven i købet med 3 alternative svar hvor det blot 
drejer sig om at afkrydse det rigtige, en såkaldt tipsseddel, 
nuvel kan du dine ting så er der vist ikke så meget tips i dem, 
så består du også!

Men sålænge man ikke vil lære det grundlæggende, nemlig 
ohms lov, og kan man ikke den, så kan man lige så godt op
give at lege med Radio, for jeg kan fortælle div. CB-folk at 
ohms lov er ikke alene grundlæggende om den hedder R eller 
Z. for I virkeligheden består en modtager af bar modstande, 
det kan være sig almindelige modstande, det kan være sig 
Induktanser, Capacitanser, andre tanser, det kan være sig 
spærringer imellem vekselstrøm og jævnstrøm, osv. så hvis

man ikke kan ohms lov så kan man lige så godt lægge det 
hele på hylden, og hvis den berømte »tipsseddel« kun er lagt 
an på ohms lov så skulle det jo ikke volde nogen vordende 
amatør nogen særlige vanskeligheder at bestå, og skulle man 
endelig dumpe, ja så kan man jo gå op igen, dette gælder jo 
også til kørekortet!

Her kommer den første lignelse Ind I billedet, idet det kan 
ikke nytte bare at lade en (for) ung mand sætte sig op på en 
knallert som han ikke ved noget om og så bare lade stå til - 
ejheller kan man forære en ung mand en sendetilladelse og 
så sige: Gå bare hjem og klamhug, smadr sikringerne, sæt 
dine børns liv og lemmer i fare ved skødesløse opstillinger 
osv. Endelig, og det er sandt, idet jeg har erfaret det den ene 
gang efter den anden mange amatører, det lyder lidt grimt at 
kalde dem nybagte, rrren nuvel skal vi sige nyuddannede er 
f.eks. kommet til mig med et kæmpediagram af en modtager 
og har fortalt mig, at den er de ved at bygge, dette er de kom
met med uden at vide at selv med mine evner vil det kræve 
al min tekniske snilde (og måske lidt til!) at bygge en sådan 
kæmpekonstruktion. - Lad mig her indskyde at jeg byggede 
min første modtager på en aften, jeg byggede min sender 
den næste aften, og trediedagen korte det, og det kørte godt, 
men det var også simple lette konstruktioner. - Siden har jeg 
så bygget mange og større ting, man vokser jo almindeligvis 
med opgaverne!

Dette gælder også dig!
Og så kommer EDR ind i billedet, jeg skal da indrømme at 

sidste VTS er bedre end første, jeg skal da også indrømme at 
vi mangler en håndbog som vl i sin tid fik hvert tiende år. - 
Hvorfor der ikke er kommet een ved jeg Ikke, måske har det 
økonomiske grunde, måske har man ikke haft folk nok til at 
skrive en sådan (den sidste krævede vistnok et sted mellem 
20-30 veluddannede amatører!) men her ville en løsning som 
jeg har luftet for mange år siden atter være aktuel, nemlig at 
lave midtersiderne i OZ med begynderstof således at disse 
var lige til at rive ud og derudaf kunne amatøren igennem året 
få den viden han har behov for, og her skulle det selvfølgeligt 
være skåret ud i pap, så enhver kunne fatte det!

Endelig må jeg give CB-folkene endnu et lille hak i tuden 
(undskyld udtrykket!) idet vi jo har en DR-spalte, hvor redak
tøren af samme forgæves har bedt om medamatørernes med
virken, hvorfor gør i CB-folk, medlemmer af EDR ikke jeres 
medvirken her???

Yderligere har vi jo en Brevkasse (TR), hvorfor gør i Ikke 
brug af den når I har nogle problemer, I behøver ikke være 
bange for manglende diskretion, den diskretion og det tekni
ske svar I har brug for vil I få, men det kræver jo altså at I 
skriver til rette vedkommende!

Tillige skal jeg Ikke undlade at nævne at der er en hel del 
amatører der gør et virkeligt stort arbejde indenfor vor for
ening, jeg tænker her ikke alene på den forfatter der sætter sig 
ned og laver en god teknisk artikel for det er i sig selv et 
krævende arbejde, men jeg tænker også på alle disse med
amatører der påtager sig lederopgaver i afdelingerne, hvor de 
må ofre det meste af deres måske meget tilmålte fritid for at 
hjælpe her og der så det hele kommer op og stå, eller på 
foredragsholderne der sætter både rejse og al deres viden til 
for amatørerne, endelig medamatører der er villige til hjælp 
både I form af diagram såvel som hjælp ved rejsning af ant. 
m.v.

Dertil har HB såvel som red. et stort arbejde, førstnævnte 
med det foreningsmæssige, sidstnævnte med OZ, og at være 
redaktør er et krævende arbejde, derfor synes jeg CB-folkene 
skulle give ham arbejdsro så han kan få mulighed for at lave 
et virkeligt godt OZ, henvend jer hellere til den samlede HB, 
der nok skal give jer et forenlngsmæssigt svar!

Man laver et virkeligt godt OZ som vel kan måle sig med 
nogle af de bedste i verdenen - alligevel vil jeg dog endnu 
engang foreslå at man tager begynderens problemer op som 
af mig foreslået foranstående!

Jeg vil dog også pointere at jeg under ingen omstændighe
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der vil betragte CB-folk som værende Radioamatører, at de 
kalder sig så og at de oven i købet beder om at få lov at be
holde denne-titel, står vist ikke for en nærmere prøvelse. - 
Personligt tror jeg heller ikke på en tilslutning eller associe
ring til EDR af div. CB-klubber!

Men derfor kan CB-folk dog godt blive gode Radioamatø
rer, ved f.eks. at melde sig ind i EDR, gennemgå nogle af 
disses kurser eller følge nogle af EDR’s foredrag, dertil læse 
OZ, måske varer det lidt inden tiøren falder, men nuvel, det er 
vist sket for mange, men så læs artiklen igen og igen, så skal 
du se, så sidder den der lige på een gang! og ved du hvad der 
så er sket? Jo så er den grimme ælling blevet til en svane!

Man opnår nemlig intet ved at harcelere i OZ's spalter, som 
sket i april OZ.

Best 73, også til Dem der ikke vil sende 73.
Jeg skal lige bemærke at jeg ikke går med slips, men føler 

mig som en lige så god Radioamatør for det!
OZ5NU, Niels Mortensen, 

Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

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

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

Efterlysning: Efter indbrud er følgende grej forsvundet: Trio 
TS 520, nr. 25018, Trio TS 700 nr. 220425, Sommerkamp FL 
2000 B nr. 5070316.

OZ6KM, tlf. (02) 91 26 31.

Sælges: 1 stk. 18 AVT, kr. 500,- og 1 stk. 12 AVQ, kr. 225,-, 
begge antenner er Vi år gamle.

OZ9LH, tlf. (02) 85 48 42.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med spiral, pr. stk................................  8,00 kr.
10 stk........................................................................................  75,00 kr.

Contest Log, format A4 med heftning, pr. stk..........................  5,50 kr.
10 stk................................................. ......................................  50,00 kr.

The Radio Amateur’s World Map 
(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i 
Azimutalprojektion

pr. stk................................................................. ..................  26,50 kr.
10 stk........................................................................................  230,00 kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra

Midteuropa, format 61x61 cm..............................................  16,75 kr.
10 stk........................................................................................  150,00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rød bund, 

sort emblem og m. hvid inskription.
Format 15x30 cm pr. stk......................................................  5,00 kr.

10 stk........................................................................................ 40,00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, - 
sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.

Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk................................................................  5,00 kr.

10 stk........................................................................................  40,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave ....................................... 27,50 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave ....................................... 46,00 kr.

(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.

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!
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Sælges: VHF model Storno 69-50 med alt tilbehør også 
manual, kr. 450,-. SSB filter 9 MHz med LSB og USB oscilator, 
kr. 220,-. 2 meter PA med nyt QQE 06/40, diverse transfor
mere og lytter, kr. 250,-. Altsom nyt og 100% i orden. HF mod
tager kan også indgå i handelen.

OZ7IJ, tlf. (02) 84 16 14, kl. 8-18 og 49 47 89 efter kl. 17.

Sælges: Modtager fra Drakeline. SSB, CW, AM, 10 - 15 - 20 - 
40 - 80 meter + 10 ekstra områder å 500 kHz. Selektivitet: 0,4, 
1,2, 2,4, 4,8 kHz. indbygget kalibrator og noisebianker. Der 
medfølger højttaler og 5 bånds antenne. Alt som nyt, prisidé 
kr. 2.800,-.

OZ4AV, Axel Thomsen, Zastrow, Lange Hede 71, 5471 Søn
dersø.

Sælges: Til PA-trin, nye Phillips TB 2,5/300 å kr. 35,-. Sokler 
for samme å kr. 15,-. Brugte 805 trioder å kr. 5,-. Brugte 6146 
å kr. 20,-. Nye 6159 å kr. 30,-. Keramiske drekondendensatorer 
6-100 pf. å kr. 20,-. Transformer med ensretter, ca. 2,5 kV og 
0,7 A kan afhentes for kr. 25,-.

OZ4AV, Axel Thomsen, Zastrow, Lange Hede 71, 5471 Søn
dersø.

Søges: Kan nogle hjælpe mig med en tegning til en 2 elm. 
Hy Galn Quard. Kontant venligst.

OZ1ABA, Bo Sigsgaard, Skelmosen 1, 2670 Greve Strand, 
tlf. (02) 90 20 15.

Sælges: Fuidtransistoriseret 2 meter FM station forberedt 
for VFO, flot kabinet, kr. 1.000,-. OZ4HZ Tx monteret på print, 
bare alle tiders, kr. 225,-. Phillips TV-FM sweepgenerator, GM 
2889, kr. 400,-.

Købes: Målesender AF god kvalitet, samt AP eller Storno
udstyr.

OZ5GT, tlf. (02) 99 67 33.

Sælges: HF-station Drake 4 A, T-4X + MS 4 højttalerenhed, 
dækkende 80 - 40 - 20 - 15 - 10 meter, CW, SSB og AM. 
Krystalfilter fra 400 Hz til 4,6 kHz, notchfilter, noisebianker og 
VOX, effekt op til 200 W. Stationen kan køre split, separat eller 
transceive, kan krystal- eller VFO styres fra modtager og sender. 
Original højttalerenhed, indeholdende strømforsyning, LP 1000 
filter og standbølgemeter. Stationen er afprøvet og trimmet af 
aut. værksted, manuel medfølger. HF station. Argonaut 505, 
SSB og CW med LP filter, se test OZ okt. 1973.

OZ1AFY, tlf. (04) 54 72 29.

Sælges: HF station sælges p.g.a. manglende aktivitet, 65 
QSL’s de sidste 2 år. FR 500 S, RX 160, 80. 40, 20, 15, 4x10, 
WWV samt 2 meter, 0,5 /iV/10 dB, CW, SSB, AM og FM, 
100/25 kHz kalibrator, Squelsch, notch m.v. FL500 B: Tx, samme 
bånd H- 160 m og WWV, 240 W PEP, SSB. AM og CW, sælges 
samlet for bedste bud over 4.000,-. Alle stik og mellemkabler, 
HT, mikrofon samt komplet sæt reserverør h- PA medfølger.

OZ7IS. Ivan Stauning, tlf. (01) 74 33 74 mellem 16 og 18.

Sælges: Sommerkamp FT 277B, 5 bånds transceiver for 220 
V AC eller 13,5 V DC.

Tlf. (02) 81 47 69.

Sælges: På grund af ophør, sælges følgende, der er meget 
lidt brugt og i god stand. 1 stk. transceiver TRIO 520 med ori
ginal højttaler, kr. 3750,-. 1 stk. REACE SWR-meter (2 instr.), 
kr. 95,-. 1 stk. 5 el. HY-GAIN antenne, kr. 900,-. 1 stk. antenne
rotor type CDE HAM-II med kontrolboks og 25 meter kabel, 
kr. 850,-. 25 meter RG8, kr. 85,-. 1 stk. antenneomskifter, kr. 
40,-. 1 stk. teleskopmast, 20 meter lang I kraftig udførelse, kr. 
1450,-. Henvendelse til:

OZ9PX, tlf. (08) 63 17 11.
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