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NR. 6 48. ÅRGANG JUNI 1976

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

Valg fra sofa
Åh nej, nu igen. Jeg kender jo ikke nogen af dem. Jeg er 

ligeglad. Kender I situationen? Hvis man sammenligner 
antallet af indkomne stemmesedler med antallet af medlem
mer i de forrige år, må flertallet af jer kende den. Nogle 
tilføjer måske: Vi kan jo altid brokke os bagefter, hvis »de« 
ikke gør det godt nok. Det er jo en demokratisk forening, 
hvor alle har indflydelse på den ene eller den anden måde!

Jeg så lige et TV-interview med Patti Smith. Hun snakkede 
noget om at forføre folk på afstand. Det var noget om 
Frankenstein, noget med elektricitet. Det samme kan vel 
siges at overgå sofavælgerne; Og med elektricitet! Det er 
ikke sagen.

Alle os repræsentantskabsmedlemmer kan faktisk gøre, 
hvad vi selv vil, og hvad en lille del af medlemmerne vil. Det 
er selvfølgelig meget rart på en måde, men alligevel, det er 
nu bedre at kende det mål, man skal arbejde hen imod, 
hvilket også må tjene medlemmerne bedst.

Ved aktivt at være medbestemmende om hvem der skal 
vælges til repræsentantskabet, er også Du med til at be
stemme EDR's politik. Vælg de medlemmer ind, som vil 
arbejde for dine meninger, eller nogle af dem i det mindste. 
Ellers bliver I taget på sofaen. Af en henrivende åndsvag 
beslutning, som kun de store nulløsninger i repræsentant
skabet og hovedbestyrelsen kan foretage. Til næste år skal 
vi nok stemme! OK, i år er vel næste år i forhold til sidste år. 
Altså få nu sendt den stemmeseddel inden den 1. juli og 
vær med til at bestemme.

Ellers vil jeg betragte dig som en stor skvattet, sløv padde, 
som passivt ser på at tingene sker. Hvis du bliver gal i hovedet 
over det, er målet nået, for så skal du nok stemme på en 
anden end undertegnede.

OZ9JB

EDR’s bogholderi (Grethe) holder ferie fra den 28. juni 
til 21. juli. Begge dage incl.
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Antenne-attenuator for ekstra 
mottaker ved telegrafi-sending
Innsendt av Jan Martin Nøding, LA8AK/G5BFV

Denne attenuator inngår i et større opplegg for 
test kjøring. En bruker en transceiver og en 
ekstra mottaker med egen antenne. Det viser seg 
at signalene ofte kommer forskjellig inn på de to 
mottakerne. Når en har »pile-ups«, kan en hjel- 
pe-operatør lytte på frekvensen og svare de 
stasjonene som den andre operatøren har pro
blemer med.

Hvis en hadde tilkoplet mottageren direkte til 
antennen, ville den bli kraftig overstyret og 
AGC’en ville trenge lang tid på å lade ut etter 
sending. Med den viste attenuator har man end
og mulighet for å lytte mellom tegnene, samtidig 
som den demper signalet ned slik at det kommer 
ned på et nivå som er avlesbart på S-meteret. 
En måling viste at den gav 65 dB dempning på 
80 m og 60 dB på 40 m. I mottakerstilling var 
dempningen 4 dB. En kopler inngangen merket 
»K/L« til nøkkelen (gitter-bloknøkling), med de 
viste dioder tåler en 60-80 V negativ spenning. 
Normalt vil Q3 og Q4 lede, og diodene D4-D5 vil 
være forspent i lederetning. Når en nøkler, vil 
C2 lades opp og holde spenningen en tid etter 
tegnet slutter. Fordi det er en seriekoplet mod

stand, vil Q1 få full spenning med en gang på 
»gate«, Q1 og Q2 trekker strøm, og sperrer for 
Q3 og Q4. Diodene D4-D5 vil nå forspennes i 
sperreretning og Diodene D6-D7-D9 forspennes 
i lederetning og en får maksimal dempning. Når 
transistoren Q4 sperrer, muter mottakeren, det 
er vist kopling for positiv spenning i mutekret- 
sen. Hvis en har negativ spenning, må Q4 byttes 
ut med en PNP-type og Q11 tiIkoples kollektor 
på Q2 i stedet for Q3.

Oppbygningen synes ikke å være kritisk, det 
ble opprinnelig brukt et print, men efter hvert 
blev det et krågerede. Spendingsforsyningen er 
ukritisk, det ble brukt en dårlig transformator og 
spenningen varierte mellom 8 og 10 V. For å 
gjøre konstruksjonen så enkel som mulig, bruker 
en omskifter på mottakeren til å velge om en 
ønsker muting. Når en ikke ønsker attenuatoren 
brukt, trekkes nøkkeltilkopling ut.

Attenuatoren ble prøvd med meget godt resul
tat i den norske »Fylkestesten« ved LA1B. motta
ker var Drake 2-B, og det ble anvendt opp til 
30 speed CW (150 tegn pr. minutt). »Hangtiden 
kan varieres med C2 og R4).
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En TV-skrivemaskine
Oversat, bearbejdet og efterbygget af OZ5LP, Mogens Pelle, 
Birkhøjterrasserne 416 C, 3520 Farum

Originalen beskrevet af Don Lancaster i Radio-Electronics september 1973

Mange amatører arbejder med digitale kreds
løb, men det er som om disse kredsløb i virke
ligheden ikke er særlig amatørvenlige. Det kan i 
alle tilfælde være svært at finde nye projekter, 
når den obligate frekvenstæller er blevet forsy
net med en voltmeterforsats. Her er imidlertid 
en opstilling, der må have interesse blandt disse 
amatører.

Jeg har bygget den for at benytte den sammen 
med en mikrocomputer jeg også har bygget, 
men den har mange andre anvendelser. Blandt 
amatører er den mest iøjnefaldende nok som 
RTTY-maskine i stedet for de stærkt støjende 
mekaniske enheder man i dag ser rundt om
kring. Den kan også tilkobles en kalkulator, så 
man kan udføre beregninger og få resultatet 
vist i stor størrelse. Med få ændringer kan den 
benyttes sammen med en videobåndoptager, 
så billederne kan tekstes og den kan forbindes 
til et fællesantenneanlæg så fælles meddelelser 
kan sendes til alle tilsluttede. Prisen? Ja den er 
ikke billig, men da den anvender dit gamle fjern
syn som skærm, er den overkommelig - små 
1000 kr.

Lidt grundlæggende
Før vi går i gang med kredsløbene er det nok 

nødvendigt med lidt teori om, hvad et tegn (på 
engelsk character) er og hvordan vi kan få det 
vist på en fjernsynsskærm.

Har vi 6 binære bit, der hver er et 0 eller 1-tal, 
har vi 64 mulige kombinationer fra 00 00 00,
00 00 01, 00 00 10, ... til 11 11 10 og 11 11 11. 
Hver af disse 64 kombinationer kan vi tillægge 
en betydning. Præcis hvilken kombination vi til
lægger hvad er underordnet, når blot de øvrige 
kredsløb er indrettet på det valgte.

For at forhindre vild forvirring er der forskel
lige standarder på området. Ved at anvende en 
af disse bliver opgaven simplere idet en fabriks
fremstillet tegngenerator kan anvendes.

I det foreliggende er valgt den nok mest popu
lære nemlig ASCII. Denne kode består egentlig 
af 8 bit, men bit 7 og 8 har speciel anvendelse. 
Nummer 8 er fejlkontrollerende og er uden in
teresse, da den kun gavner når meddelelser sen
des fra en maskine til en anden. Den er ikke i 
stand til at forhindre fejlslag. Bit nummer 7 der
imod har vi brug for i visse tilfælde, da den for-
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Fig. 1. Skematisk tegning af, hvorledes TV-skrivemaskinen 
samles.

tæller, om der er tale om en Intern kommando 
(skift linie) eller om et tegn.

De 6 resterende bit skal på en gang tilføres 
(være i parallel form) for at vi kan få et bogstav 
på skærmen.

Selve fremstillingen af karaktererne kan fore
gå på forskellige måder.

De pæneste fås ved at lade billedrorets elek
tronstråle forme dem et for et. Dette kræver 
imidlertid en kompliceret styring. Det er derfor 
normalt at anvende en metode hvor billedet op
står som en kombination af lysende prikker (ma- 
trix-metoden).

Fremgangsmåden er, at skærmen opdeles i et 
antal firkanter, der hver kan vise et tegn. Hver 
af disse firkanter opdeles igen i et antal punkter, 
der kan bringes til at lyse uafhængigt af hin
anden. Disse punkter er i lodret og vandret 
anbragt på rette linier.

Elektronstrålen bevæger sig fra den ene fir
kant til den anden og får, efterhånden som den 
kommer forbi, et passende udvalg af punkter 
til at lyse.

Dette betyder, at elektronstrålen først frem
stiller en lille del aftegnet i første firkant, derefter 
lidt af tegnet i næste osv. indtil den efter en pas
sende antal gennemløb har lavet en linie af tegn.

Denne metode, med de stadige skift mellem 
tegnene lyder indviklet, men er betydelig nem
mere at styre end den tidligere nævnte.

Tilslutning til et TV
En billig skærm (og en skærm som næsten 

alle har adgang til) er et almindeligt fjernsyn.
Dette er på den ene side velegnet, da det frem

stiller sit billed ved hjælp af et stort antal lys
prikker, der bringes til at lyse af en elektron
stråle der bevæger sig i rette linier. På den an
den side stiller det en række ekstra krav.

Det første problem her er, om apparatet stadig 
skal være i stand til at vise produkterne fra 
Gyngemosen.

Ved at anvende den normale antenneindgang 
på et uændret TV bliver dette muligt, men det
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betyder at det tilforte signal skal ligne et nor
malt fjernsynssignal temmelig meget.

Hertil kommer, at skærmen har en kort efter- 
glødstid for at kunne vise billeder i bevægelse. 
Elektronstrålen lober derfor ret hurtigt og vi er 
nodt til at løbe med.

En anden ulempe er, at et normalt TV har en 
ret begrænset båndbredde. Dette begrænser, 
hvor mange tegn vi kan vise.

Ovennævnte krav plus en hel del mere er det 
nødvendigt at tage hensyn til, hvis et godt billed 
onskes på skærmen. Interesserede (engelsk
kyndige) kan læse nærmere herom i den manual

der er udgivet over den følgende konstruktion. 
Denne fås ved henvendelse til: Radio-Electronics 
TV typewriter, 45 E. 17 St., New York, NY 10003, 
USA« og medsend 3 dollars som betaling.

Den foreliggende konstruktion
Nu er det vist på tide at se nærmere på selve 

apparatet.
Det er opbygget som et moderprint med 3 

døtre og er i stand til at fremvise op til 512 
tegn. Disse er ordnet som 16 linier med hver 32 
tegn.

Hvert tegn fremstilles som en matrix be

Fig. 3. Hovedkortets diagram. D8 og D9 vender forkert. R11 
og R12 skal fjernes. NCLR ben 25 skal også gå til tastatur 
indgang B og dioderne D10-14. Forbindelsen mellem D10-14 
og C skal fjernes. Cursor on-off skal være S7.
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stående af 5x7 prikker og der er 64 forskellige 
tegn.

Der benyttes TTL kredse og MOS dynamiske 
hukommelser. De sidste skal behandles med 
forsigtighed!

Apparatet er forberedt for et stort antal mulige 
anvendelser, men indeholder selv alt, hvad der 
er nødvendigt for at arbejde.

Konstruktionen opfylder ikke helt de ruropæ- 
iske normer. Dette skyldes de ret komplicerede 
print, der næsten kun kan fremstilles fotogra
fisk, hvorfor mange amatører vil få problemer 
her. Det er derfor valgt at benytte de originale 
amerikanske print, der kan købes for US-dol- 
lars 27,00 hos: Southwest Technical Products, 
219 West Rhapsody, San Antonio, Texas 78216, 
USA.

Moderkortet
Dets diagram er vist på fig. 3, det trykte kreds

løb på fig. 10 og komponentplaceringen på fig. 
11.

Kortet indeholder strømforsyning, HF oscilla
tor og alle in- og output.

Strømforsyningen leverer +5 volt reguleret af 
IC 1 som må forsynes med køleribber. Desuden 
leveres +12, -^5 og -M2 volt. Disse er zenerdio- 
dereguleret. +5 volt forsyningen er kortslut- 
ningssikker. Det er de andre ikke.

Kontrolomskifterne anbringes som vist. Deres 
funktion forklares nærmere i tabel 5.

HF oscillatoren bruger Q1 som oscillator og 
D10 som modulator. Hvis man ønsker et rent 
video-output kan den udelades eller R3 kan fjer
nes.

Det er vigtigt for et godt billed at oscillatoren 
opbygges meget stabilt.

L1 består af 6 vindinger 2 mm 0 tråd trukket 
ud til en længde af 20 mm. Udtaget er efter 1 vin
ding. Dette giver et område på 55-80 MHz. Ca.

Strømmen gennem R7 bestemmer HF-mod- 
standen i dioden og dermed modulationsgraden. 
Ingen strøm giver hvidt, moderat strøm giver 
sort og høj strøm giver synkpulserne. Synkpul- 
serne skal være 25-35% højere i amplitude end 
sort.

Signalet over R8 er outputtet, men det er lidt 
for kraftigt til at drive et TV.

Fig. 4. Side A eller B hukommelsesdiagram.

206 OZ JUNI 1976



Moderkortet gjort klar til afprøvning. Nederst de forskellige 
funktionsomskiftere. Til venstre omskifterne til indgangssig- 
nalerne.

Timingkortet.
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Char A6 A5 A4 A3 A2 Al Char A6 A5 A4 A3

C
M

<

A1

@ 0 0 0 0 0 0 blank 1 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
B 0 0 0 0 1 0 " 1 0 0 0 1 0
C 0 0 0 0 1 1 # 1 0 0 0 1 1
D 0 0 0 1 0 0 $ 1 0 0 1 0 0
E 0 0 0 1 0 1 % 1 0 0 1 0 1
F 0 0 0 1 1 0 & 1 0 0 1 1 0
G 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1

H 0 0 1 0 0 0 ( 1 0 1 0 0 0
I 0 0 1 0 0 1 ) 1 0 1 0 0 1
J 0 0 1 0 1 0 * 1 0 1 0 1 0
K 0 0 1 0 1 1 + 1 0 1 0 1 1
L 0 0 1 1 0 0 comma 1 0 1 1 0 0
M 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
N 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 / 1 0 1 1 1 1

P 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Q 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
R 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0
S 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1
T 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0
U 0 1 0 1 0 1 5 1 1 0 1 0 1
V 0 1 0 1 1 0 6 1 1 0 1 1 0
w 0 1 0 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1

X 0 1 1 0 0 0 8 1 1 1 0 0 0
Y 0 1 1 0 0 1 9 1 1 1 0 0 1
z 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
[ 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
/ 0 1 1 1 0 0 < 1 1 1 1 0 0
] 0 1 1 1 0 1 = 1 1 1 1 0 1
A 0 1 1 1 1 0 > 1 1 1 1 1 0
und. 0 1 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1

Tabel 2. Den benyttede ASCII kode.

Stykliste til moderkortet.
C1 5000 /J.F 10 volt
C2, C3 1000 (U.F 25 volt
C4 100 fj.F 6 volt
C5, C7 470 pF disc
C6 3-30 pF trimmer
C8 27 pF Mica
C9 47 pF Mica
C10 Se tekst
D1-D6 1N4148
D7 12 volt Zener 1N4742
D8 6,8 volt Zener 1N4736
D9 5,1 volt Zener 1N4734
Alle Zenerdioder 1W
D10-D14 1N5062
IC1 Spændingsregulator 7805 

(Fairchild eller Motorola)
L1 Se tekst
Q1 2N918 i metalhus
R1, R2 47 ohm
R3 22 ohm
R4, R9, R10 2200 ohm
R5, R6 1000 ohm
R7 4700 ohm
R8 470 ohm

S1, S2, S3, S4, S7, S8 dobbeltpolede omskiftere 
S5, S6 Enkeltpolede trykknapper
S01-S06 Kantkonnektorer Molex 09-52-3103 
T1 Transformator 24 volt med udtag

for 6, 12 og 18 volt, 1,5 A.

Derfor påsættes 20 cm twin-lead. Over de 
yderste 5 cm påsættes et andet stykke twin- 
lead med tape. Dette giver tilpasning af signalet 
med kapacativ kobling. Men det er en lille sen
der. Der skal derfor udvises en del forsigtighed 
for ikke at forstyrre andre. Således skal fjern
synets normale antenne fjernes når man arbej
der.

1. datter. Hukommelsen
Der er 2 slags hukommelsesprint. En side A 

hukommelse som indbefatter linieregister, tegn
generator og video-output. Dette er minimum 
for TV-skrivemaskinen, og giver op til 512 tegn 
på skærmen. Ønsker man mere kan der tilføjes 
en side B hukommelse som rummer endnu 512 
tegn. Hvis det ønskes kan der tilføjes flere side 
B, men det er ret dyrt.

Fig. 4 viser den del der er fælles for side A og
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Tegngeneratoren. Hukommelsen er de seks små kredse til 
venstre.

Cursorprintet. Læg mærke til hvordan kantkonnektorerne er 
vendt i forhold til hinanden, så kortene ikke kan samles for
kert.
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Fig. 5. Side A tegngeneratordiagrammet.

B, medens fig. 8 viser den del der kun findes 
på side A. Fig. 12 og 13 viser print og kompo
nentplacering.

Hvert hukommelsesprint kan opbevare 512 
tegn i form af en 6 bit ASCII kode. Hukommelsen 
består af IC1-IC6 som er 512 bit recirkulerende 
MOS skifteregistre, drevet af den tofasede klok- 
driver IC7 og Q1 og Q2. Disse transistorer om
sætter TTL niveauet til MOS niveau, hvorfor vi

får +5 og +12 volt på kloklinierne. IC7 virker 
som buffer så kurveformerne ikke ødelægges.

Læg mærke til at IC7 har en usædvanlig strøm
forsyning.

Recirkulation kontrolleres af ben nr. 5 på IC1-6. 
Hvis ben 5 jordes recirkuleres. Hvis ben 5 er po
sitivt kan nye data indsættes.

Hukommelsesoutput kontrolleres af ben nr. 3
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Fig. 6. Hovedtiming.

på IC1-6. Hvis ben 3 jordes er der ikke noget 
output. Hvis ben 3 gøres positiv forbindes ud
gangene til fælleslinierne B1-6.

Lus anbragt på printpladen, gør det muligt, når 
man bruger begge sider, at beskytte den side 
der ikke arbejdes på, så utilsigtet sletning und
gås.

Dioderne sikrer mod forkert polaritet, idet MOS 
enhederne kan ødelægges, hvis dette sker. 
Men vær alligevel forsigtig.

Fig. 4 er alt hvad der skal bruges til en side B. 
For en side A skal der yderligere benyttes en 
tegngenerator, som vist på fig. 5. IC7 er linie
registeret, der på første linie af hver tegnlinie 
henter besked fra hovedhukommelsen om hvilke 
tegn der ønskes og derefter udsender denne 
information 7 gange.

OZ JUNI 1976

Selve tegngenerationen sker i IC8. Denne får 
fra linieregisteret besked om, hvilket tegn der 
ønskes og får fra L1, L2 og L4 at vide hvor langt 
man lodret er nået på tegnlinien. Udfra disse 
informationer afgør den hvad der skal vises på 
skærmen.

Ben nr. 11 (enable) giver hvidt output hvis den 
er positiv og normal operation hvis den jordes. 
Dette benyttes til at vise en blinkende bjælke, 
hvor næste tegn vil blive anbragt. Dette styres 
fra et selvstændigt print.

IC8 overfører sine informationer til IC9, hvor 
de konverteres til serieform. Dette styres af en 
output load kommando, som er så meget forsin
ket, at tegngeneratorens udgange får tid til at 
blive stabile.

IC9's output består af det rå videosignal, sort
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IC7 IC8 IC9
7432 7432 7402

TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW

7410 7410 7402
TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW

# INTERNAL TEST POINT
Fig. 7. Den afledte tidsstyring.

hvor der ikke skal være noget og hvidt hvor 
der skal være en prik. På ben nr. 7 kan det mod
satte fås, men det giver normalt et dårligt bille
de.

Videosignalet sammensættes med selvtesten 
og synkpulserne i video-combineren, der får 
synkpulserne fra timer-printet.

For specielle anvendelser kan blinkeren for
bindes til flash-terminalen og få dele af skærmen 
til at blinke. Dette kræver dog noget ekstraud
styr, men kan f.eks. benyttes til at få negative 
tal til at blinke.

Selvtesten tvinger sig selv ind på videosigna
let med positiv-sort. Den kan benyttes til at un
dersøge alle TTL-kredsløb ved fejlfinding. Jeg 
har ikke selv erfaring med dette, da jeg foretræk
ker at bruge oscilloskop, men ifølge de ameri
kanske opgivelser skulle den være nok til en 
fuldstændig fejlfinding sammen med et voltme
ter.

Sammensat video føres ud på kantkonnektor 
nr. 20 og er indrettet så synk = jord, sort = ca.
2 volt og hvidt = ca. 5 volt. En ekstern driver er 
nødvendig, hvis dette signal ønskes benyttet på

et længere kabel. Signalet er her egentlig det 
bedste til at drive en skærm, men kræver ind
greb i et normalt TV. Har du imidlertid et gam
melt apparat der kun skal bruges til dette formål, 
så er det nok værd at prøve. Fjern tuner og lyd
del og tilpas til mellemfrekvensen.

Stykliste til hukommelsen.
Hvert apparat skal have en side A hukommel

se. Side B er ekstra og kan tilknyttes hvis det 
ønskes.

Nedenstående dele skal benyttes på både side 
A og B:
C1.C3, C5, C7 100 /xF 15 volt
C2, C4, C6, C8, C9, C10, C11 0,1 fiF disc
D1, D4, D5, D6 1N4148
D2, D3, D7 1N5062
IC1-6 2524 MOS recirkulerende skiftere

gister (Signetics)
IC7 7406 Hex driver
P1-60 Molex 09-64-1101
Q1,Q2 2N5139 
R1-6, R25 2200 ohm 
R7, R8, R15 2,7 ohm
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R9, R23 10 kohm
R10, R12 22 ohm
R11, R13 4700 ohm
R14, R18, R19, R20 150ohm
R16, R17 100 ohm
R21, R22 1000 ohm
R24 330 ohm
R26 470 ohm

Nedenstående dele skal kun benyttes på side A:
C12 680 pF mica
C13 100 pF mica
C14 0,1 F disc
IC8 2518 MOS hex 32 bit recirkulerende

register (Signetics)
IC9 2513 tegngenerator MOS (Signe

tics)
IC10 74165 8 bit PISO register
IC11 7401 open collector NAND gate
R34 220 ohm
R33, R35, R38, R40 til R42, R44 2200 ohm
R27 til R32, R45 til R50 6800 ohm
R36 470 ohm
R37 47 kohm
R51 330 ohm

2. datter. Tidsstyringen
Dette print består i virkeligheden af 2 dele. Ho

vedstyringen, som blot er en delerkæde spændt 
efter en krystaloscillator, og den afledte styring, 
der udfra signalerne fra hovedstyringen danner 
de ret komplicerede styringssignaler. Diagram
merne er vist på fig. 6 og 7, medens print og 
komponentplacering er vist på fig. 14 og 15.

Lad os starte med hoveddeleren. Den er i vir
keligheden ikke andet end en del med 2 og del 
med 6 kobling, der modtager et signal på 4,5 
MHz fra oscillatoren og ender med 60 Hz som 
er billedfrekvensen.

IC1 er en dobbelt oscillator. Halvdelen af den 
arbejder på 4 Hz. Dette benyttes til den blinken
de bjælke og til gentageknappen når man øn
sker at indsætte flere ens tegn efter hinanden. 
Den kan også benyttes når man ønsker at få dele 
af skærmen til at blinke, hvilket f.eks. kan benyt
tes til at vise negative tal.

Den anden halvdel af IC1 er en krystalstyret 
4,5 MHz oscillator. Dette er systemets reference
frekvens, som benyttes til clockfrekvens for out
putregisteret IC10 i hukommelsen. Dette er også 
prikfrekvensen for videosignalet.

For mere avancerede anvendelser (tekstning af 
videobåndoptagelser etc.) erstattes krystallet af 
en kondensator og ben 2 løftes fra jord. Dette 
ben bliver nu styreindgang for oscillatoren kø-v

rende som VCO og ved hjælp af ydre kredsløb 
bliver det muligt at faselåse systemet, så et sta
bilt billede opnås.

Næste kreds IC2 er en 6-deler som giver et 
output på 750 kHz. Dette er vores grundlæggen
de tegnfrekvens hvor mellemliggende frekvenser 
benyttes i den afledte tidsstyring til at give klok- 
pulsertil registrene. 750 kHz er også den frekvens 
med hvilken tegn indføres i outputregisteret IC10 
i hukommelsen.

Herfra går vi ind i en 48-deler opkoblet af IC3 
og dele af IC2 og IC4. Denne deler fremstiller 
de 48 mulige tegnpositioner på en tegnlinie, men 
heraf anvender vi kun de 32. Outputtet fradeleren 
er 15625 Hz hvilket er vores liniefrekvens.

IC4 og IC5 er koblet som 12-deler. De holder 
styr på, hvilken af en tegnlinies 12 linier vi i et
hvert øjeblik er på. Dette tilføres tegngeneratoren 
og styrer overføringen af tegn fra hukommelsen 
til outputregisteret.

Til slut danner IC5 og IC6 en 22-deler hvilket 
giver 22 mulige tegnlinier på skærmen. Heraf 
anvender vi dog kun de 16. Tilbagekobling via 
IC10 i den afledte tidsstyring ændrer, hvad der 
normalt er en del med 12 til en del med 11. Til 
sidst ender vi med en billedfrekvens omkring 60 
Hz. Dette er noget højere end sædvanligt hvilket 
i praksis er uden betydning. De på diagrammet 
viste frekvenser er de amerikanske.

Alle signalerne i hovedtidsstyringen er ført ud 
på testpunkter, af hvilke U er den langsomste og 
A den hurtigste.

Den afledte tidsstyring
Dette kredsløb er på samme print som hoved

styringen. Det modtager de kontinuerte signaler 
fra denne og omsætter disse til gruppevis ord
nede signaler (tone burst) som krævet.

Halvdelen af IC7 AND'er (negativ logik) N og 
S signalerne, hvorved vi får 9-12 BLANK-signa- 
let. Dette signal forhindrer lys når linierne 9-12 
i tegnlinien fremstilles. Dette benyttes til at give 
den lodrette afstand mellem tegnene. Kreds
løbet arbejder ved at stoppe klokpulser til IC10 
i hukommelsen.

IC7 AND’er også K, L, M og N signalerne (ne
gativ logik) for at give os et signal, der er lav på 
hver tegnlinies første linie. Dette signal benyttes 
som overføringssignal mellem hukommelsen og 
outputregisteret, således at tegnene til næste 
tegnlinie overføres medens denne linie gennem
løbes.

IC8 fremstiller vores linieklokpulser ved at 
AND’e J og D signalerne (negativ logik). Dette 
giver 32 klokpulser pr. linie, hvilket flytter teg
nene gennem linieregisteret. IC9 giver tidsfor

OZ JUNI 1976 213



sinkelse efter hver registerklokpuls og giver 
output load kommando til outputregisteret. 
Tidsforsinkelsen er vigtig da der går lidt tid fra 
linieregisteret modtager klokpulserne til udgan
gene er stabile. Disse udgange styrer tegngene
ratoren, hvor det igen tager lidt tid for udgangene 
er stabile. Dette må vi vente på, før vi fylder 
outputregisteret.

Klokpulserne til hukommelsen kaldes 01 og
02. Disse fremstilles af IC10, som kombinerer 
B og C signalerne med linie 1 signalet, de 32 
pulser pr. linie og nogle andre signaler. Resul
tatet heraf er 32 pulser på første linie af hver 
tegnlinie. Dette benyttes som klokpulser til hu
kommelsen. Læg mærke til at alt her er TTL 
niveau. Transistorer og invertere på hukommel- 
sesprintet ændrer dette til MOS-niveau.

Den sidste trediedel af IC10 benyttes af ho
vedstyringen til at ændre IC6 fra en del med 12 
til en del med 11.

IC11 og det meste af IC12 fremstiller vores ho
rizontale og vertikale synkpulser og forener dem 
til det sammensatte synksignal. De horizontale 
pulser er omkring 5 mikrosekunder lange og 
fremkommer for hver linie. De vertikale pulser 
er ca. 1,5 millisekunder og kommer en gang for 
hvert billede. Positionen af disse pulser kan æn
dres ved at flytte nogle lus på printpladen. Dette 
giver 4 mulige horizontale positioner og 3 mu
lige vertikale hvorved der i alt bliver 12 mulige 
placeringer på skærmen. Dette er nødvendigt for 
at skrivemaskinen kan benyttes på alle typer 
fjernsyn.

Stykliste for timing.
C1-C4 0,1 /¿F disc
C5, C6 160 pF mica
C7 0,001 fiF disc
C8 100 joiF 6 volt
C9 33 /xF 6 volt
IC1 MC4024 dobbelt astabil (Motorola)
IC2, IC3, IC5 8288 12-deler(Signetics)
IC4 7473 dobbelt J-K flip flop
IC6 8288
IC7, IC8 7432 firdobbelt OR gate
IC9, IC12 7402 firdobbelt NOR gate
IC10, IC11 7410
P1-60 Molex 09-64-1101 forbindelsesstif-

ter
R1 330 ohm
R2, R3 220 ohm
R4 2200 ohm
S01-6 Molex 09-52-3103
X-tal 4500 kHz serieresonans krystal

3. datter. Den blinkende bjælke (cursor)
Denne blinkende bjælke har til formål at vise 

på skærmen hvor næste tegn anbringes. Den 
vises på øverste linie af tegnlinien og blinker 
ca. 4 gange i sekundet.

Desuden sørger dette print for tilpasning af 
nogle af signalerne fra tastaturet så næsten alle 
typer kan anvendes.

Det er lettest at se på printet opdelt i 2 dele. 
Inputtilpasningen er vist på fig. 8, medens tegn- 
positionstælleren er vist på fig. 9. De 2 kredsløb 
er internt forbundet sammen via testpunkt A til D.

Inputtilpasningen er der gjort en del ud af, 
for at sikre at så mange typer tastaturer som 
muligt kan anvendes. Det fjerner kontaktprel og 
giver tidsforsinkelse, til tastaturets udgange er 
blevet stabile. Desuden giver det besked til tegn- 
positionstælleren om, at et nyt tegn er indlæst.

Signal for kontakt nedtrykket fremkommer ved 
at KP-inputtet (22) tvinges til jord. Dette input 
filtreres af R21 og C16 for at fjerne det værste 
kontaktprel, specielt den del der opstår når et 
langsomt tastatur bryder kontakten. Q1 aflader 
filteret og driver en Schmittrigger i IC8, hvorved 
støjsikkerheden forøges.

Outputpulsen fra IC8 driver en »en og kun en 
gang« synkronisering i IC7. Denne består af en 
set-reset flip-flop der driver en synkron type D 
flip-flop som giver et output der varer nøjagtigt 
et vertikalt interval.

IC9 giver ca. 10 ms forsinkelse for at sikre at 
tegnkoden på indgangene er stabil før den føres 
videre.

Outputtet fra IC7 føres til retningskontrollen, 
der bestemmer hvilken vej den blinkende bjælke 
skal bevæge sig. Dette omtales nærmere under 
tegnpositionstælleren senere. Til slut føres IC7’s 
output til en kontroldetektor (CTRL), som under
søger om et linieskift, en vognretur eller en kon
trolkommando modtages. Hvis dette er tilfældet, 
dannes et kontroloutput som forhindrer tegnet 
i at komme ind i hukommelsen. Samtidig afle
veres en »gå op en linie« eller »gå ned en linie« 
til IC5.

Som ekstranummer kan IC7 »tvangsfodres« 
via linieskan inputtet. Dette betyder at vi bevæ
ger os et tegn pr. billede. Dette kan være rart 
når skærmen benyttes som ur eller til at vise 
resultater udregnet af en kalkulator, men an* 
vendes ikke i normal drift. Selv har jeg blokeret 
denne omskifter på moderkortet.

Kredsløbene er udformet så enhver kontrol
kommando giver linieskift for at gøre dem 
simple. Dette kan selvfølgelig ændres med ekstra
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Fig. 8. Cursor input kredsløb. En inverter formet af ben 11 
og 12 i IC8 skal anbringes mellem IC6 ben 1 og A. Prikken til 
venstre for C14 skal ikke have forbindelse (se fig. 7).

kredse, så maskinkommandoer kan føres uaf
hængigt ud.

Et »nøgle nedtrykket« signal er i forhold til 
billedet på skærmen tilfældig i tid. Fra signalet 
kommer og til en-og-kun-en-gang flip-floppen 
starter næste billede kan der derfor gå en tid, 
der kan variere fra 0 til den tid det tager at 
danne et nyt billede. Denne tidsdifference absor
beres af S-R flip-floppen i IC7. Op til hele det 
næste billede kan være nødvendigt til tegnets 
indføring, afhængig af, hvor tegnet skal placeres. 
Derfor tager det i værste tilfælde samme tid at 
få et tegn indført som at vise 2 hele billeder. 
Dette giver 33 ms eller 30 tegn i sekundet som 
største arbejdshastighed. De normale computer
skærme arbejder med 10 tegn i sekundet, så 
skærmen kan let følge med disse.

Læg mærke til, at for at spare er datalinierne

A1-A7 ført lige ind uden at signalerne på disse 
behandles nærmere. Dette betyder at et valgt 
tegn må være tilstede når nøgle nedtrykket 
signalet i IC9 ender og må vedblive med at være 
stabilt i mindst de næste 33 ms. For de fleste 
tastaturer er dette ikke noget problem, men for 
nogle få hurtige typer kan det være ønskeligt 
med hukommelser tilknyttet datalinierne. Det er 
muligt at indføre 512tegn underet enkelt billede, 
men det kræver mere komplicerede kredsløb 
end her anvendt.

Med de her angivne hastigheder tager det 
omkring 17 sekunder at fylde skærmen med 30 
tegn i sekundet og omkring 51 sekunder ved
10 tegn i sekundet. Hvis der benyttes 2 sider i 
hukommelsen kan man ved at ombytte sidebe
skyttelsen, vise den ene på skærmen og fylde 
den anden.

Fortsættes i næste nr.
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Nemme GP’er igen
Af OZ4VW, Arne Fast Hansen, Drammelstrupvej 296, 8355 Ny-Solbjerg

I stedet for den i OZ marts 1976 viste GP var 
det da lettere at tage et stk. SO-239 og lave an
tennen af. Når man har gjort det, se tegning, 
tager man et rør, 1” eller lign. til antennerør og 
sætter en rørlukker på med et hul i, der lige pas
ser til gevindsiden på SO-239. Mål på radialer 
som OZ marts.

Endvidere hvis det en dag skal gå stærkt med 
en antenne evt. på /A, tager man 3 sammenhæn
gende kronemuffer. I de to yderste sætter man 
radialerne nedad og i den midterste pisken. Fiks 
og færdig og klar til brug.

IC-testprint
Mange konstruktioner med digitale IC’ere be

gynder ofte med en opstilling med løse lednin
ger og »dillenæb« direkte monteret på den brik
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der skal undersøges. Mange stygge ord er blevet 
til, når en kortslutning har været årsagen til, at 
kredsløbet ikke har virket.

Dette lille print løser måske ikke alle proble
mer, men det er en stor hjælp ved opbygning 
af den endelige konstruktion. Printet fremstilles 
af en stump glasfiberprint, der renses godt med 
ståluld (polér begge veje) og derefter anvendes 
Alfac overføringsfiduser. Printet ætses, bores og 
en 16-benet IC-sokkel monteres i midten. De 16 
store øer forsynes med store loddespyd, der 
helst bør bukkes på kobbersiden før pålodnin- 
gen og ikke afklippes af hensyn til holdbarhe
den ved mange af- og pålodninger af ledninger. 
I stedet for loddespyd kunne man også anvende 
nogle 2 mm skruer med møtrik og loddeflige, 
så er det garanteret umuligt at ødelægge prin
tet ved gentagne af- og pålodninger af kompo
nenter.

OZ6PN
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IC 210 
TS 700 
SR C828M
Af OZ6I/6IA, Biens Alle 16, 2300 Kbh. S.

Tidligere måleresultater for 2-m stationer er 
bragt i OZ nov. 74, febr., april og dec. 75.

IC 210
IC 210 er en udpræget hjemmestation med 

netdel, VFO, regulerbar sendeeffekt og andre 
behageligheder. Blokdiagrammet er næsten som 
for IC 225 (OZ nov. 74) og HF-egenskaberne er 
også meget nær de samme. Fire stationer er 
prøvet, den ene dog så hastigt, at nummeret 
blev væk.

Uønsket senderstråling:
Nr. XXXX 2956 2966 2991

F -i- 10,7 MHz 10 mV _ 4,5 mV _
F + 10,7 MHz 5 mV - - _

290 MHz 12 mV 20 mV 1 mV 1 mV
435 MHz 3,3 mV 9 mV 2 mV 5 mV
580 MHz 1 mV - _ 5 mV
720 MHz 2,5 mV - - -

Modtagerfølsomheder var 0,15 - 0,22 - 0,25 og
0,3 mikrovolt klemspænding; selektiviteten for 
25 kHz nabokanal var omkring 65 dB.

Det har været typisk for IC 210, at den fik 
brum på modulationen, når sendeeffekten blev 
øget op over 7 til 8 watt. Fejlen kan rettes ved 
ombygning i netdelen og det må frarådes at

klare sagen med en omkobling til 210 volt; 
trafoen bliver alt for varm. Fuld effekt er ellers 
13 til 15 watt.

Desuden vil jeg anbefale, at nye ejere af IC 210 
tager kontrol på svinget. Nr. 2966 kunne snakkes 
ud til + 12, H- 8 kHz og 2956 helt ud til + 25, 
-r 19 kHz ved leveringen. Hvid støj fra senderen 
ligger på samme niveau som fra IC 225 på kana
lerne lige omkring sendefrekvensen, men 3 å 4 
dB bedre 1 MHz borte.

Om man vil kalde IC 210 for en syntesestation, 
kan kun blive en strid om ord; sendefrekvensen 
er i alt fald skaffet ved blanding og fabrikanten 
har gjort det rigtigt, så senderen ikke findes 
flere steder i båndet, som det kan ske for sta
tioner med løs VFO (og desværre også for visse 
syntesesendere).

TS 700
TS 700 er prøvet i fire eksemplarer, 061510 - 

061642 - 161059 og 220347; og med et andet 
fabrikat i erindring blev de også prøvet ved 
batterispænding ned til 9 volt - det gav ingen 
selvsving eller andre unoder.

Ved nominel batterispænding eller ved netdrift 
gav de fire stationer 13 til 16 watt i 50 ohm, 
men man skal huske at stemme efter - både 
styring og udgangstrin - ikke bare for at hente
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den sidste watt, men også for at holde den 
uønskede stråling lav og holde fuld følsomhed 
på modtageren. Senderens mellemkredse og 
modtagerens HF-kredse efterstemmes alle med 
kapacitetsdioder, som styres fra knappen »drive« 
og modtageren kan miste ni tiendedele af sin 
følsomhed, hvis den knap er stillet i modsat 
ende af båndet.

Indstillet til FM havde de 4 stationer følsom
heder på 0,25 - 0,25 - 0,28 og 0,3 mikrovolt 
klemspænding (0,5 - 0,5 - 0,56 og 0,6 EMK). 
25 kHz naboselektiviteten var 80/75 - 80/80 - 
81/79 og 83/83 dB og dermed en del bedre end 
mange andre udenlandske 2-m stationer (og 
bedre end Trio selv lover).

I en af modtagerne noteredes »fantomsigna
ler« på 144,6. Den fejl var ikke observeret på

nogen anden TS 700 og er heller ikke set på de 
to, der er målt senere.

For at få en forklaring på sagen, blev der 
indstillet til CW og konstateret, at »fantomsig
nalet« forandrede beattone godt 10 gange så 
hurtigt, som et »rigtigt« signal - for en bestemt 
drejning af afstemningsknappen.

VFO’en i TS 700 går fra 8,2 til 9,2 MHz og 
blandes med 125,1 eller 126,1 (til repeater 125,5) 
for at komme 10,7 MHz under arbejdsfrekven- 
sen. Ved indstilling til 144,6 har vi derfor VFO'en 
på 8,8 MHz og dens 14. harmoniske på 123,2, 
hvilket præcis er spejlfrekvensen 144,6-2x10,7.

I det sidste af apparaterne bemærkedes en 
uønsket følsomhed på 142,7 MHz (indstilling 
145,9) kun 56 dB over det ønskede signal, men 
ellers har intermodulation og spurious været 
70-75 dB dæmpet.
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I indledningen er nævnt den betydning, der 
ligger i en omhyggelig afstemning, og det be
tyder at stille til bedste udslag på instrumentet. 
Tallene 144 - 145 - 146 må slet ikke tages for en 
gradering, kun et udgangspunkt at starte fra; 
de uønskede senderstrålinger kan uden varsel 
forværres 15-18 dB, hvis man flytter frekvensen
1 MHz uden at stemme efter.

De følgende tal er nået efter korrekt afstem
ning, men er ellers taget det sted i båndet, de 
var værst (de er desuden en tand værre ved 
ESB end ved FM).

061510 061642 161059 220347 
13 mV 70 mV 5,5 mV 92 mV 

±1,5 MHz ± 1,5 MHz + 10,7 MHz -r- 2 MHz

De harmoniske bliver ikke så tydeligt påvirket 
af tuning og ligger i øvrigt rigtig pænt:

290 MHz 1 mV 1 mV 2 mV 1 mV
435 MHz 1 mV 1 mV 7 mV 4,5 mV
580 MHz 1 mV 1 mV 1 mV -

720 MHz 4 mV 4 mV 11 mV —

870 MHz 9 mV 12 mV 1 mV -

1010 MHz 2 mV 1 mV 5 mV 3 mV
1160 MHz 27 mV 25 mV 10 mV 3 mV
1300 MHz - - 8 mV -

Om det nu er den selektive sender eller de
24 volt kollektorspænding, der betyder mest, er 
ikke klarlagt, men den hvide støj over båndet 
ligger ret gunstigt. Ved sending 50 kHz fra måle
kanalen skulle bærebølgerne fra TS 700 holdes 
hhv. 8, 12 og 20 dB under 50 mV referencen.

Den nødvendige dæmpning for 3 stk. FT 220 
var til sammenligning 10, 12 og 17 dB. Men ved

sending på 144,0 skal FT 220 stadig holdes ca.
23 dB dæmpet, hvorimod TS 700 kan hæves i 
niveau til -M, + 3 og + 7 dB; et nydeligt resultat.

SR C828M
Standard SR C828M er der målt 3 stk. af, 

numrene 411327 - 411403 og 411540 og de til
hørende VFO’er 311086 - 400110 og 406116.

På blokdiagrammet ses, hvordan eet krystal 
eller een VFO giver både sende- og modtage
frekvensen. Den høje mellemfrekvens 22 MHz 
hjælper først til en meget fin spejldæmpning, 
og ved sending kan de 123 MHz skilles bedre 
fra 145 end de 134 MHz, der forekommer i an
læg med 10,7 MHz mellemfrekvens.

De harmoniske er også rimeligt dæmpet:

411327 411403 411540
290 MHz 25 mV 25 mV 12 mV
435 MHz 8 mV 4 mV 2,5 mV
580 MHz 12 mV - 1 mV
720 MHz — - 1 mV
870 MHz 4 mV 1 mV 3 mV

1015 MHz 3 mV 3 mV 3 mV
1160 MHz 3 mV 3 mV 5 mV
1300 MHz 5 mV 3 mV 5 mV

Sendeeffekterne var 13,5 - 14 og 14,5 watt.
Lokalfrekvensen 123 fandtes i nr. 411403 at 

være 4 mV - i de to andre endnu mindre - og 
blandingsproduktet 145 + 22 = 167 MHz var i 
samme sender 6 mV. Tæt ved sendefrekvensen, 
+ og + 900 kHz, havde 411327 to kraftigt stø
jende sidebånd; ved kold tast var de 130 mV,
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men efter nogle minutters tast var de vokset til 
en kvart volt. Samme sender - med VFO 311086
- havde den svaghed, at den ikke ville arbejde 
med VFO, hvis den var blevet afkølet, fejlen har 
muligvis sammenhæng med støjen, og stationen 
skulle byttes, når der kom nogen på lager.

411403 havde fire blandingsprodukter nær 
arbejdsfrekvensen, to over og to under; den ind
byrdes afstand varierede efter senderens plads
i båndet, men styrken holdt sig på 25 mV eller 
lavere og dermed 60 dB under sendeeffekten.

411540 havde lidt kraftigere blandingsproduk
ter, + og h- 6,6 MHz var de 30 mV, men + og 

1,2 MHz var de 48 mV = 55 dB under 14,5 watt. 
Med VFO-styring fandtes en tydelig hvid støj 

over hele båndet. 22 dB 1 MHz borte, og 30 dB 
under 50 mV var på nabokanaler den nødven
dige dæmpning. I modsætning til Standards ty
per 806 - 816 og 826 var her en meget stor 
forbedring ved at gå til krystalstyring. Kun et 
par krystaller var til rådighed, men resultatet var
11 dB på nabokanalen og 7 dB tre kanaler væk. 
Den defekte VFO 311086 deltog ikke i hvid-støj 
målingen.

Følsomhederne var 0,2 til 0,25 mikrovolt klem
spænding (0,4 til 0,5 EMK) og 25 kHz naboselek
tiviteten 75 dB (med VFO dog kun 65 dB). Blo- 
keringsgrænsen ligger nede mellem 75 og 80 dB 
og kraftige signaler vil altså trykke svage, selv 
om der er flere kanaler imellem.

På en sådan lille og fiks station bliver der ikke 
plads til nogen stor VFO-skala. Ved prøven af 
411403 og 411540 bad jeg ejerne om at stille ind 
på 145,000 så omhyggeligt som muligt, men den 
ene ramte 27 kHz og den anden 78 kHz for højt. 
Det er sikkert et spørgsmål om tilvænning, og 
hvis man har modtaget den rigtige frekvens 
først, er der ikke flere problemer.

Efter praktisk brug er det ejernes erfaring, at 
VFO'en ligger fast under de rystelser, mobildrift 
medfører, og det er egentlig godt klaret af en 
VFO, der multipliceres i stedet for at adderes.

Alt i alt har Standard gjort et godt fremskridt.
Til slut en tak til stationernes ejere OZ5DH, 

OZ1AUK, OZ7VZ, OZ1BGL, OZ2EV, OZ5BP, 
OZ9DV, OZ1AXK, OZ1BAX og OZ1AKP for inter
esse og medvirken.

Fastgørelse af printplader
Af OZ-DR 1856, Henning Andresen, Lavgade 23 tv., 6100 Haderslev

Opsætning af printplader i indbygningskasser. 
Ja, der er jo mange muligheder. Man kan bore 
huller og skrue skruer i, som jo nok de fleste 
gør, men der er bare det, at som regel er huller
ne de forkerte steder, eller også er de for store 
til de skruer, man lige har i skuffen, og hvis man 
endelig har fundet nogle skruer der passer, er 
der ingen møtrikker til dem. Græd ikke endnu, 
venner, der er råd!

Man tager lillemors den bedste strikkepind 
(helst no. 3) og går derefter hen til sparebøssen, 
hvor man lirker5 stk. en-kronerfrem. Derefterta- 
ger man sit overtøj på (det er jo stadig vinter) og 
går hen til den nærmeste isenkræmmer, hvor man 
køber 1 m glasliste, 2 mm bred, helst gennem
sigtig (det er pænest) og 1 tube lim, det skal 
være en lim som både kan binde på plastik og 
metal, og ikke mere. Der skulle nu ca. være 35 
øre tilbage, som man jo nok skulle putte i spare
bøssen, men jeg kom tilfældigvis forbi en slik
butik, og der blev de på mystisk vis borte.

Nå, til det mere alvorlige, vi slæber det hele 
hjem og ind i arbejdsrummet, hvor vi begynder 
arbejdet, der er pærenemt, når man først har 
prøvet sig frem. Vi skærer først de længder af,

som vi skal bruge, og helst lidt mere, det skal 
være lige så langt som printets kant (se tegning).

Fig. 1.

Derefter kommer vi lim på i passende mængde, 
ikke for meget, og sætter den fast på pladen, der 
hvor printet skal sidde. Det vil altså sige, at prin
tet skal sidde på højkant.

Hvis printet er for kort, kan det også sidde der 
(se tegning 2).

Det kan laves meget professionelt, med f.eks. 
kantkonnektorer. Så er de lige til at tage ud igen 
og reparere, hvis det skulle være nødvendigt. 
Det er meget let at lave, uden skruer og huller.

Fig. 2.
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Lidt amatørmekanik
Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Hulvejen, Stokkebjerg mark, 4450 Jyderup

Man kan være radioamatør på mange måder. 
En af de mere ualmindelige måder er, at man 
laver det hele selv, hi! Retfærdigvis må det dog 
siges, at der findes ikke så helt få amatører, som 
holder mest af at køre med det grej, som de selv 
har strikket sammen, og det er altid hyggeligt at 
sludre med en selvbyggerkollega på båndet. Men 
når man nu har gjort sig umage med den elek
troniske side af sagen - med print-lay-out og 
montage, så viger de fleste tilbage for det afslut
tende mekaniske arbejde, nemlig at bygge det 
chassis og det kabinet, som vil være prikken over 
i'et, fordi det er skræddersyet til opgaven.

Jeg har i tidens løb lavet utallige chassiser og 
kabinetter, men et par stykker har vist overle
velsesevne, fordi konstruktionsprincippet er en
kelt og tilpasningsmulighederne utallige. Den 
ene konstruktion vistes i OZ, oktober 1975 i for
bindelse med min artikel »Om strømforsyninger, 
III«, og den anden følger her.

Ideen med konstruktionen er naturligvis, at 
målene kan ændres i overensstemmelse med de 
aktuelle krav, så her er der frit slag, - jeg har 
blot anført de mål, som svarer til det formål,

som jeg havde med kassen. Fremstillingsproces
sen er så enkel, at det næppe vil kunne skræm
me en eksperimenterende radioamatør. Det er 
en tilfredsstillende følelse at have lavet alt selv,
- selvgjort er velgjort!
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Fremstilling af chassiset
I sin enkleste form består chassiset af tre dele: 

en forplade, en bagplade og enten en bundpla
de - eller som her- et mellemdæk. Materialet er
2 mm aluminiumsplade. Opbygningen ses i fig.
1. Opdelingen i sektioner kan foretages ad libi
tum. På tegningen findes et langsgående, to 
små tværgående samt et sideskillerum foroven, 
mens den underste sektion ikke indeholder skil
lerum.

Alle skillerum i den overste sektion er fastgjort 
til mellemdækket med patentnitter, men kan na
turligvis også skrues på. For- og bagpladen er 
skruet på mellemdækkets 90°-vinkelbøjede en
der med halvforsænkede messingskruer. Det 
lille rum bagest, til venstre kan f.eks. rumme en 
lille nettrafo med diodebro og filterlyt.

|<- -33-*------------------------------125---------------------------^..-32- H
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Fremstilling af kabinettet
Kabinettet, som ses i fig. 2, er fremstillet af 0,7 

mm jernplade (den almindeligst anvendte på 
karrosseriværksteder) og er bukket »efter mål«, 
- dvs. efter at chassiset var færdigt. Husk at 
lægge ca. 1 mm til de indvendige mål for at få 
lidt frigang. Bundpladen klippes til og punkt
svejses på. Af hensyn til den endelige finish klip
pes to strimler plade til, som punktsvejses på 
tværs foran og bagtil på bundpladen, for at ud
fylde den revne, som ellers ville opstå mellem 
bundpladen og for- og bagpladens underkant 
(ikke vist på tegningen).



!
I

Fremstilling af skuffer
Til mit formål var der behov for udskiftelige 

skuffer (derfor sideskillerummet yderst til ven
stre), hvilket naturligvis gjorde arbejdet lidt mere 
omstændeligt. Skufferne kan f.eks. bruges til 
convertere og er bagtil forsynet med et 5-polet 
han-dinstik til chassismontage. Tilsvarende hun
stik findes på det lille tværskillerum overst i 
venstre side. Fremstillingen af skufferne fremgår 
af fig. 3. Hver skuffe har en lille forplade, som 
udskæres så den passer nøjagtigt ind i hullet i 
forpladen. Når skuffen er på plads, vil den der
for flugte med den rigtige forplade.

Hvis sådanne hjemmelavede kasser skal have 
et rimeligt professionelt tilsnit, så vil det være en 
stor fordel at have adgang til et karrosseri- eller 
blikkenslagerværksted. Hvis man tager et par 
bajere i lommen og ellers er besjælet af den

nødvendige ildhu, så vil ingen håndværksmester 
kunne nænne at afvise een, hvis man beder om 
at måtte lave lidt fusk ved pladesaksen og bukke
maskinen. Jeg hjemsøger regelmæssigt vore lo
kale værksteder og er altid blevet venligt mod
taget. Håndværkere er rare folk, og som alle an
dre mennesker bliver de glade, hvis man interes
serer sig for deres fag.

Når det mekaniske arbejde er tilendebragt, så 
skal vidunderet males. Hvis man - som jeg - er 
blevet træt af grå hammerlak, så prøv et tofarvet 
design, f.eks. mørkeblåt kabinet og en lysere 
blå nuance på for- og bagplade. Også lysebrunt/ 
beigefarvet eller orange/solgul vil friske op i ra
diorummet. Tag evt. XYL med på råd, - det giver 
hende et vist medansvar, som den kloge strateg 
vil vide at udnytte senere!

God fornøjelse!

TIPS
Har man prøvet at trimme f.eks. et balanceret 

trin op med en almindelig skruetrækker, vel at 
mærke et trin hvor trimmestiften er »varm« - 
så ved man også at dette, om end ikke er umu
ligt, så i hvert tilfælde er en opgave der kan 
tage al for lang tid og volde mange kvaler. I stedet 
for at forsøge dette, kunne man tage en stump 
glasfiberprint og skære ud som vist på tegningen, 
fjerne kobberet ved hjælp af en kniv, eller ved 
ætsning og til sidst kunne man file den ene ende 
af glasfiberstumpen til, som ligeledes vist på teg
ningen. Kort sagt man laver sig en skruetrækker
klinge af glasfiber.
OZ JUNI 1976

Drejer det sig om f.eks. Philips rørtrimmere, 
kan man lave sig en udmærket trimmenøgle ved 
at lime en gummimuffe eller to (den type der i 
ældre fjernsyn m.v. bliver brugt når et bundt led
ninger skal føres igennem en plade) på en lille 
stump plexiglasrør, der f.eks. kan være et gam
melt hylster til kuglepenspatroner.

OZ7IU
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Nye ferritringe

En af Europasførendefabrikkerinden forfrem
stilling af formdele i ferritmateriale har for nyligt 
udviklet en ny type ringkerne, der byder på store 
muligheder.

Ringkernen er tænkt anvendt i konvertere og 
skulle afhjælpe alle de problemer, der hidtil har 
været i forbindelse med konvertering af indre 
harmoniske svingninger til ydre harmoniske og 
vise versa. Fabrikken søger for tiden efter et 
firma, der er rede til at lagerføre.

(Fra X-QTC)

INFORMATION
Referat af HB-møde den 13. marts 1976 i Ny

borg. Alle HB-medlemmer var mødt.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretninger:

a. FU V/OZ5RO.
b. P&T V/OZ5RO.
c. OZ V/OZ6PN.
d. Regnskab V/OZ6PN.
e. Diverse udvalg.

4. Sager til behandling:
a. QSL-manager v/OZ5GF.
b. Diplom- og Contestmanager v/OZ5RO.
c. Ny brochure V/OZ5GF.
d. Jubilæumsfrimærke v/OZ5GF.
e. Rejseudgift ved konstituerende 

ræveudvalgsmøde.
f. Forsendelse af OZ til udlandet V/OZ9JB.

g. Walkie Talkie ctr. Amatørradio V/OZ5RO.
h. EDR’s arkiv af gamle OZ v/OZ5RO.
i. Diverse v/OZ5RO.
j. Antenneproblemer v/OZ5RO. 
k. Brev fra OX3WE V/OZ9JB.
I. Diplomer til aktivitetstesten v/OZ9JB. 
m. Vedtægter for EDR Bornholm afdeling, 
n. Vedtægter for EDR Julianehåb afdeling, 
o. Vedtægter for EDR Hjørring afdeling, 
p. Blå nål til OZ2XU.

5. Eventuelt. 
ad.1. Godkendt, 
ad.2. Godkendt.
ad.3a. HB’s reviderede forretningsorden ud

sendes til HB inden næste møde. OZ5GF an
moder om, at beretninger under pkt. 3 udsendes 
inden møderne.

ad.3b. Specielle call tildeles ikke mere efter 
ansøgning fra enkeltpersoner. P&T meddeler, 
at der p.g.a. stort arbejdspres er nogen ekspe
ditionstid for sagerne p.t. og beklager endvidere, 
at man ikke melder afbud, hvis man er forhindret
i at deltage i licensprøverne.

ad.3c. P.g.a. en bortkommen avispostpakke 
med OZ til Hvidovre postdistrikt har det været 
nødvendigt at genoptrykke et antal OZ.

ad.3d. Regnskabsberetningen blev gennem
gået og HB fandt ingen anledning til bemærk
ninger.

ad.3e. Fra forskellig side rykkes der for en 
QTH-liste. Formanden tager sagen op. 

ad.4a og 4b. Se April nr. af OZ. 
ad.4c. OZ5GF har forhandlet med P&T, men 

det må anses for næsten umuligt at gennemføre 
udgivelsen af et jubilæumsfrimærke p.g.a. det 
fremskredne tidspunkt.

ad.4e. HB bevilger refusion af udgifterne i for
bindelse med det konstituerende ræveudvalgs
møde.

ad.4f. En klage over for sen udsendelse af OZ 
til udlandet tilbagevises af Grethe.

ad.4g. I forbindelse med pressens fejlagtige 
holdning til radioamatører udarbejdes et antal 
artikler, der kan tilsendes dagblade og bureauer.

ad.4h. Godkendelse af købesum for et antal 
gamle OZ.

ad.4i. Model af OSCAR 7 forefindes i Schweiz 
til brug ved udstillinger o.l. Filmen »The Hams 
Wide World« er videresendt til DL. P&T har med
delt, at det er tilladt at anvende lommeregnere, 
dæmpningstabeller, log-tabel og andet hjælpe
materiale, dog ikke undervisningsmateriale 
(f.eks. VTS) ved A-prøven. Der arbejdes videre 
med etablering af en ny OZ7IGY.

ad.4j. EDR indhenter juridisk bistand i en sag 
vedr. antennemast, idet sagen anses af principiel 
karakter.
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ad.4k. 0X3WE anmoder om ændring af ordet 
»Syddanmark« i vedtægterne.

ad.41. Diplomer for aktivitetstesten udarbejdes
i samarbejde med OZ1LO.

ad.4m, n, o. Gennemgang af lovene. Tilbage
sendes med godkendelse og/eller bemærkninger 
om mangler.

ad.4p. HB følger Amagerafdelingens indstil
ling.

ad.5. En Intruder Watch forespørgsel ekspe
deres. RM finder i år sted på Park Hotel i Odense 
den 3. oktober. EDR’s adremomaskine er slidt 
op, hvorfor HB bevilger en ny. OZ4EV overtager 
OZ4ME’s kurser i Jylland, idet OZ7EM har med
delt, at OZ4ME ikke kan klare disse i år.

Udførligt referat kan læses i afdelingerne eller 
tilsendes ved indsendelse af frankeret kuvert til 
Grethe.

OZ6IC

Valg 1976
Indlagt i dette nr. af OZ finder du stemme

sedlen for valg af formand, HB-medlemmer i 
kredsene 2, 4 og 6 samt repræsentantskabs
medlemmer.

Hvor du må sætte kryds-og hvormange-frem- 
går af stemmesedlen.

BEMÆRK AT STEMMESEDLEN SKAL VÆRE 
STEMMEUDVALGET I HÆNDE INDEN DEN 1. 
JULI 1976.

Følgende kandidater er opstillet:

Formand:
3.887 OZ4EV, Orla Petersen, Ny-Solbjerg.
4.545 OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Charlottenlund.

HB-medlemmer:
Kreds 2:
7.530 OZ5GF, Leif Olsen, Nykøbing F.

Kreds 4:
7.434 OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen, 

Hirtshals.

Kreds 6:
Ingen opstilling.

Repræsentantskabsmedlemmer:
Kreds 1:

2.957 OZ6PK, Paul Friiberg Knudsen, Hvidovre. 
4.392 OZ4AO, Svend Aage Olsen, København F. 
4.545 OZ5RO, Ove E. Blavnsfeldt, 

Charlottenlund.
7.004 OZ9NP, Niels Pedersen, Hvidovre.
7.500 OZ9JB, Jørgen Badstue, Brøndby Strand. 
7.784 OZ5IH, Iwan Wahlgren, Herlev.

8.163 OZ5IR, Ivan Helsinghoff, København S. 
8.473 OZ6MK, Mogens Jørgensen, Lyngby. 
9.084 OZ9BD, Bjarne Jensen, København S.

11.765 OZ1XO, Knud Knudsen, Kastrup.
13.724 OZ1AJL, John Brask Sørensen, 

København 0.
12.964 OZ9XE, Jørn Klüver, Kastrup.

Kreds 2:
2.436 OZ3PO, Poul Schnak Nielsen, Roskilde. 
6.188 OZ6BL, Bent Bagger, Birkerød.
7.530 OZ5GF, Leif Olsen, Nykøbing F.
9.773 OZ5JR, Jan Lind Christensen, Hillerød. 
9.779 OZ9RT, Søren Riis Hansen, Hillerød. 

13.668 OZ1AVN, Ole Rafn Petersen, Hillerød.

Kreds 3:
4.337 OZ1WL, Tage Eilmann, Odense.
7.303 OZ1LD, Leon Johannessen, Nyborg. 

13.632 OZ1AMB, Finn Hetebrügge, Odense.

Kreds 4:
6.211 OZ9JE, Peder Jeppesen, Hjørring.
7.434 OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen, 

Hirtshals.
11.579 OZ3MV, Dion Nielsen, Aalborg.
12.662 OZ2VE, Erik Biel, Skalborg.
13.238 OZ5UO, Ole Anderson, Frederikshavn. 
13.321 OZ2TM, Torben Selmer Petersen, 

Hjørring.
Kreds 5:
3.900 OZ3VB, Viggo Berland, Horsens.
5.829 OZ4GS, Svend Sigersted, Horsens.
7.060 OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerby. 
7.155 OZ6KV, Keld Kirkeby, Silkeborg.
7.445 OZ1LN, Hans Kjærbro, Esbjerg.

10.069 OZ1GX, G. Krüger, Herning.
12.634 OZ1BBE, Bent C. Jahn, Horsens.
12.645 OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, 

Randers.

Kreds 6:
1.334 OZ3ER, Hans Schütt, Aabenrå.
5.322 OZ5WK, Karl Wagner, Aabenrå.

12.987 OZ1VW, Hans Petersen, Kiplev.
13.355 OZ1ALI, Uffe Madsen, Haderslev.

Kreds 7:
2.249 OZ5ZH, Kaj Hansen, Rønne.
8.607 OZ4CG, Carsten Gjessing, Svaneke. 

13.043 OZ5ZK, Per Søgaard Hansen,
Øster Marie.

14.263 OZ1ASP, Knud Vølund, Aakirkeby.

Grønland:
6.365 OZ5WQ, Peter Westergaard.

OZ9JB/Sekretær
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Ølgodlejren
Vi kan nu melde alt klar til sommer

lejren. Angående priser etc. henvises til 
OZ marts 1976. Hvad angår konkurrencer 
vil programmet stort set være som sidste 
år, og udflugter til Vesterhavet og til Es
bjerg vil heller ikke mangle.

Vi skal endnu en gang fremhæve, at 
lejren åbnes lørdag den 3. juli kl. 14.00 og 
slutter søndag den 11. om eftermiddagen 
med fælles kaffebord.

Lørdag den 10. kl. 14.00 er der rævejagt 
-ØLGODJAGTEN-hvortil alle rævejægere 
indbydes. Denne jagt tæller ikke med i lejr
turneringen. Om aftenen fester vi på plad
sen i den udstrækning vejret tillader det.

SpecieltforXYL’erog andet »baggrunds
stof«: Lejren er en familiebegivenhed, som 
også byder på oplevelser for dem der ikke 
interesserer sig for radio!

Er du i tvivl om noget, så ring til:
OZ1OQ - tlf. 05-15 17 20 
OZ2ZJ — tlf. 05-14 16 79 
OZ6SB - tlf. 05-27 17 56 
alle er telefon-QRV efter kl. 17.00.

73 de lejrudvalget 
EDR Esbjerg Afdeling

Advarsel!
»Kriminalbadet« i OZ1 AM’s artikel om fotoprint 

er foruden at være den hurtigste ætsemetode 
også den mest livsfarlige der kan tænkes, hvis 
opskriften ikke følges nøje og specielt række
følgen ikke følges, hvilket OZ1AM også kraftigt 
fremhæver i sin velskrevne og morsomme artikel.

Skulle man uforvarende komme til at blande

brintoverilte og saltsyre sammen, inden det hæl
des i vandet dannes der, selv med de beskedne 
mængder der foreskrives i opskriften, 6,35 Itr. 
fri klor. Ved indånding af klor går kloret i for
bindelse med fugtigheden i lungerne og danner 
saltsyre!

Den kemiske reaktion er følgende:
2 HCI + H2O2 = 2CI + H2O2 + 2H+

2 Cl + H2O.

Altså 2 dele saltsyre (HCI) og 1 del brintoverilte 
(H2O2) giver 2 dele klor og 1 del vand.

Ikke farligt siger du: Klor kendes overalt: I 
rengøringsmidler, svømmepøler o.s.v. Ja - men 
koncentratet er der under 1:1000.

Vil man endelig lege den lille kemiker, kan 
man speede et normalt ferricloridbad op med 
en skvat saltsyre i forholdet 1 del saltsyre til 
10 dele ferricloridopløsning og saltsyren skal 
her være alm. 5%.

OZ6PN

Hjertelig tak for de mange hilsener og 
gaver i anledning af min 60 års dag.

OZ5RO, Ove Blavnsfeldt

Redaktion: OZ5DX, H. O. Pyndt, Udstolpe, 4990 Sakskøbing.

Begrænsede frekvensområder for contester
På Region 1 modet sidste år i Warszawa blev det henstillet 

til medlemslandene, at man begrænsede frekvensområderne, 
når man afholdt contester. Denne vedtagelse skete for at 
skabe contestfrie frekvenser, hvor almindelig amatørtrafik 
kunne foregå ugeneret. I de contestindbydelser som nogle 
af medlemslandene siden Region 1 mødet har sendt ud, har 
jeg ikke bemærket noget om contestfrie områder; indenfor 
amatørradio er der desværre også langt mellem internationale 
aftalers indgåelse og deres praktiske realisering. PACC-testen 
har været afholdt uden at nævne noget om contestfrie om
råder, og ligeledes SP-contesten; paradoksalt nok hedder 
præsidenten for Region 1 PAØLOU og vicepræsidenten SP5FM. 
Nu skal det blive spændende at se, om vor egen skandina
viske test SAC lever op til Region 1 henstillingen.

Gæstelicens i Østrig
Artiklen i februar OZ af OZ3BX om gæstelicenser i de for

skellige europæiske lande har givet anledning til et brev fra 
Østrig, hvori OE1WN påpeger, at der er en hurtigere vej til 
at opnå gæstelicens i Østrig, nemlig ved direkte at skrive til 
»Post- und Telegrafendirektion« i det pågældende amt. Adres
serne skal ikke gengives her, men interesserede kan få dem 
ved henvendelse til OZ2NU, der stadig varetager gæstelicenser. 
Det er dog værd at bemærke, at det er nødvendigt at have 
en fast adresse i Østrig for at opnå gæstelicens.
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Ny amatororganisation i Portugal
I Portugal er der stiftet en ny amatørorganisation, der 

kalder sig ARP, men da IARU kun anerkender een amatør
organisation i hvert land, henstilles det til medlemslandene 
ikke at optage nogen forbindelse med den nye forening,

ARP har 80 medlemmer, hvorimod REP, den officielle for
ening, har 1230.

VHF-licens i Holland
I sidste udgave af »Internationalt Nyt« fortalte jeg om den 

nye VHF-licens i Holland. De første prøver fandt sted den
24. november, og interessen var overvældende, idet der var 
tilmeldt 1160, og af disse bestod de 760. Dette bringer det 
samlede antal amatører i Holland op på 4000. Foreløbig må 
D-licensindehavere kun anvende typegodkendt materiel, men 
dette håber VERON dog at få ændret.

Amatørstævner
Sommeren er traditionelt tiden for internationale amatør

stævner, og foreløbig har vi meddelelse om to sådanne.
Den 25.-27. juni afholder DARC Bodensee-Treffen. Stævnet 

er flyttet til IBO-udstillingsområdet i Friedrichshafen, der ligger 
på den nordvestlige side af Constance søen. Der vil foregå 
de sædvanlige aktiviteter, auktion, udstilling, mobil contest, 
udflugter osv. Yderligere oplysninger kan fås hos DARC, 
P O Box 1155, D-3507 Baunatal 1, Vesttyskland.

I London afholder RSGB et internationalt amatørstævne 
den 30., 31. juli og 1. august. Abningshøjtideligheden finder 
sted fredag kl. 12.00 og foretages af Lord Wallace of Coslany, 
der netop er valgt til præsident for RSGB for dette år. Ud
stillingen holdes på Hotel Aleksandra, der ligger på Muswell 
Hill i det nordlige London. Nærmere informationer hos RSGB, 
35 Doughty Street, London WC1N 2AE, England.

Hidetsugu Yagi, 1886-1976
I en alder af 89 år afgik professor Yagi ved døden i Tokyo. 

Det var Yagi, der sammen med sine assistenter Uda og Okabe, 
første gang beskrev virkemåden af antenner med parasitiske 
elementer i en artikel i IRE Proceedings i juni 1928. Denne 
artikel er siden blevet en klassiker indenfor antennelitteraturen.

OZ5DX

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

QRP sommertest
Denne test arrangeres af den vesttyske CW-aktivitetsgruppe 

og finder sted 3. juli 15 GMT til 4. juli 15 GMT på 10-80 m CW. 
Single operator stationer under 10 watts input, men også 
åben for QRO-stationer.

15 timers operation tilladt. De 9 timers pause kan højst 
tages i 2 perioder. Kald CQ QRP test. Der udveksles RST og 
QSO-nr./input. Tilsæt x, hvis TX er CO eller VXO-styret. F.eks. 
579005/8X.

QSO med alle stationer tæller. Eget land = 1 point, eget 
kontinent = 2 p. og DX = 3 p. 3 tillægspoints for QSO med 
anden QRP-station.

Handicaps: En station, der anvendes under 3,5 watts input 
eller x-tal-TX = 1 hep (handicappoint) i QSO. 4 heps mulige 
(f.eks. begge stationer 579005/2x). Begge stationers QSO-p. 
x 2 for 1 hep, begges points x 3 for 2 heps, begges points 
x 4 for 3 heps i en QSO.

Multipliers: Eget kontinent = 1 point. DX = 2 p. pr. bånd 
og lande efter DXCC-listen, dog call-areas i JA, PY, VE, VK, 
W og ZS ekstra lande.

QRO-stationer: Samme regler, men brug f.eks. 579005/QRO 
og kun QSO med QRP-stationer tæller.

Logs til DJ7ST, Hartmut Weber, D-3201 Halle, Kleine Ohe 5, 
Vesttyskland, med seneste poststemplingsdato 31. juli.

Columbia WW DX-contest
finder i år sted 17. juli 00 GMT til 18. juli 24 GMT på alle 
bånd CW og phone.

Der udveksles RS/RST + nr. fra 001. Contestcall CQ HK-test. 
Hver station må kun kontaktes een gang pr. bånd enten CW 
eller phone.

QSO med eget land = 1 point, andet land i eget kontinent 
= 2 p., andre kontinenter = 3 p., HK-stationer = 5 p.

Multipliers er hvert land efter DXCC-landslisten. Der findes 
følgende klasser: Single operator-single band, single operator- 
multi band og multi operator single TX-multi band.

Samlet score er summen af QSO-points gange summen 
af lande. Separate logs for hvert bånd og sammentællings- 
blad sendes til LCRA Concurso Independencia, P. O. Box 584, 
Bogota, Columbia med seneste poststemplingsdato 30. sep
tember.

Der er diplomer til vinderne i hver klasse i hvert land. 
Plaketter til kontinentalvinderne og sølvpokal til worldcham- 
plon.

USSR DX contest 1976
Denne test, der var annonceret i april OZ, var desværre 

uden meddelelse til os blevet flyttet til 22.-23. maj.

Contestkalender:
19.-20. juni: All Asia phone.
3.-4. juli: QRP sommertest CW.

17.-18. juli: Columbia WW DX-contest.
24.-25. juli: ARRL Bicentennial Celebration.

7.-8. august: YO-DX test CW.
14.-15. august: WAEDC CW.
28.-29. august: All Asia CW.
11.-12. september: WAEDC phone.
18.-19. september: SAC CW.
25.-26. september: SAC phone.

OZ1LO 

Aktivitetstest
Der er ikke normal a-test I juli måned, men der vil blive 

forsøgt afholdt en test i forbindelse med OZIFDF's deltagelse
I landslejr 2.-11. juli.

Vi vil hver aften være klar for QSO til testen 17.00 til 18.00. 
Første gang kl. 17.00 den 3/7, og slut kl. 18.00 den 10/6. 

Reglerne er følgende.
Kontakter med OZ1FDF giver 10 point, må kontaktes 1 gang 

pr. bånd hver aften. Der vil blive forsøgt 80-40-20-2 meter. 
Kontakt med andre deltagende stationer giver 5 point. 
Multiplier er antal gange OZ1FDF er voorked på samtlige 

bånd.
Raprt: er eks. 5901 derefter fulgt af dato. 5901/3.
Testen vil kun blive afviklet på fone.
Diplomer til alle som opnår en pointsum over 200 point. 
Testen er åben for alle skandinaviske amatører og SWL's. 
Det er et krav, at der bliver sendt et direkte QSL efter 

første QSO med 1 FDF. Vi skal have det for kontrol.
Adr. for QSL er OZ1FDF Julsølejren, Sletten, 8680 Ry.
Logs indsendes inden 15. august til OZ8KU.
Det er muligt der mangler noget i reglerne, men vi er QRV 

det meste af dagen, så det kan lade sig gøre og få kontakt 
med os.

Lejren er også et besøg værd. Vi bliver godt 12000 i alt. 
Kontakt os på 2 m via repeater og du vil få vejledning og 

blive lodset frem til os.
Lejren ligger ved »Himmelbjerget« ca. 2 km vest for dette.

OZIFDF/Charly
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Diplom til aktivitetstest 1976
Er der nogle der har nogle ideer til et nyt diplom til a-test? 
Udkast modtages indtil den 1.9.76.
Udkastet skal laves på A4, og der er frit slag med udførsel. 
VI har nu i tre år kørt med det samme diplom, og vi trænger 

til en fornyelse, (der er jo nogle der har indtil flere af dem).
Forslag indsendes til: Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 

Grenå.

A-test maj 1976
Fone CW:
OZ7XC 1494 p. OZ7HX 250 p.
OZ9ML 1323 p. OZ5DSB 230 p.
OZ1XV 1136 p. OZ8VL 220 p.
OZ4EM 1096 p. OZ1AIK 210 p.
OZ7XE 1024 p. OZ4QX 210 p.
OZ1AVV 1008 p. OZ8XO 200 p.
OZ8KU 1008 p OZ9FZ 120 p.
OZ4XT 992 p Følgende kom ikke
OZ7HX 960 p. med I sidste nr.
OZ5DSB 824 p. OZ4QX F: 1020 p.
OZ4YP 576 p. CW: 144 p.
OZ9FZ 776 p. OZ7OMR F: 144 p.
OZ4HAM 770 p. OZ4YP F: 364 p.
OZ6ARC 704 p. OZ1EDR F: 1320 p.
OZ4QX 560 p. OZ1BBE F: 1176 p.
OZ8LP 497 p. OZ8YO/A F: 1100 p.

OZ4EM F: 1540 p.
Marts.

Det fra min side, at det svigtede i sidste måned, men nu 
skulle det være i orden.

OZ8KU

DIPLOM MANAGER

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

»G 300«
For at få dette diplom skal man have opnået 300 point, og 

her gælder alle forbindelser efter 1. januar 1960. Til diplomet 
tæller alle »G« prefixer f.eks. G 2 = 2 point, G 3 = 3 point osv., 
og alle GB prefix tæller 5 point, f.eks. GB2 = 5 point. GW-GC- 
GM osv. tæller ikke til diplomet. Diplomet koster 5 IRC.

Ansøgningen sendes til mig, eller med GCR liste (se OZ 
maj 1976) til:

Ruth Uwins, G3TNN,
18 Claredon RD.North,
St.Annes, Lancs, England GB.
Et tilsvarende diplom har vi fra Brasilien, her skal man have 

80 point. PY1 = 1 point, PY2 = 2 point, PY3 = 3 point osv., 
PYØ tæller ikke med her. Gebyret er 5 IRC, kan også ansøges 
af SWL.

Ansøgningen sendes til mig, eller med GCR liste til:
Helio Carlota, PY2DBU,
P.O. Box 92, Mococa,
Sao Paulo, Brasilien.

»100 års Bayreuther Festival« (BFD)
Som medlem af DARC, har den stedlige forening indstiftet 

dette diplom I anledning af 100 års Bayreuther Festival for 
Richard Wagner. Alle kontakter med Dok B06 og Z42 mellem 
1. januar 1976 og 31. december 1977 vil blive godkendt, dog 
kræves 1 QSO med Leipzig + 1 QSO med München. Euro
pæiske stationer skal have 10 forskellige kontakter, dog kan 
UKW stationer nøjes med 5 kontakter. Der er ingen bånd eller 
modulationsarts begrænsning. Diplomet koster 5 DM eller
2 US-dollar eller 10 IRC.

Ansøgningen sendes til mig, eller med GCR liste til:
Paul Maisei, DL1ES,
8580 Bayreuth,
Habichtweg 15, Tyskland.

Kun for SWL-amatører
Heard All Continents (H.A.C.)

Til dette diplom skal man have 10 QSL kort fra hver af de 
6 kontinenter, i alt 60 QSL kort.

Nyt fra Region 1
Under ledelse af 3D6AW, Roy Beckerleg, og med initiativ 

af 9J2CL, har man I overværelse af over 20 interesserede, 
etableret »Radio Society of Swaziland«. Efter rundspørge 
og skriftlig afstemning i Region 1, er RSS nu at betragte som 
medlemsland i Region 1.

Efter denne oplysning, skal vi se på erhvervelsen af »IARU 
Region 1 Award«, alle kontakter efter november 1945 tæller 
her.

Klasse 1. Kontakt alle medlemslande.
Klasse 2. Kontakt 20 medlemslande.
Medlemslandene i Region 1 er følgende: Algeriet, Østrig, 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Czekoslovakiet, Danmark, Vest
tyskland, Østtyskland, Færøerne, Finland, Frankrig, Ghana, 
Grækenland, Ungarn. Island, Irland, Israel, Italien, Ivory Coast, 
Kenya, Libanon, Liberia, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mo
naco, Holland, Nigeria, Norge, Polen, Portugal, Rhodesia, Ru
mænien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Tanzania, 
Uganda, United Kingdom, USSR, Zambia, Swaziland.

Ansøgningerne kan sendes til mig eller til:
Mr. C. R. Emary, G5GH,
»Westbury End«,
Flnmere, Buckinghamshire,
England.
I begge tilfælde skal QSL medfølge. Dette diplom koster 

1 dollar eller 8 IRC. Kan også erhverves af SWL.

Heard All States (H.A.S.)
For at opnå diplomet her, skal man have QSL kort fra 

minimum 48 stater i USA, uden KH6 og uden KL7.
Prisen for disse diplomer er 10 IRC eller 1 dollar pr. stk. 
Ansøgningen sendes til mig, eller til (med GCR liste): 
ISWL-Awards Manager 
Clifford A. Tooke,
6 Cheimer Avenue,
Rayleigh, Essex, England.

SWL-DXCC-AWARD
For at opnå dette diplom, skal man have 100 lande efter 

ARRL's landsiiste, altså 100 QSL kort og alle QSL efter 1. januar 
1968 tæller med her. Der fås separate diplomer for CW, SSB 
og Mixed,

Der gives stickers, for hver 10 lande, ud over de 100 der 
kræves til diplomet. Ansøgningsskemaet skal indeholde dato- 
modulationsart samt landets navn, og selvfølgelig kaldesigna- 
let.

Diplomet koster 1 US dollar eller 6 IRC, og ansøgningen, 
med GCR liste, sendes til mig eller til:

H. Mulder, PA-1555,
Plet Heinstraat 33,
BORNE, Holland.

vy 73 og good hunting 
OZ1WL
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Generaldirektoratet for Juli 1976
Post- og telegrafvæsenet Solplettal: 8

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 11,2 12,4 13,2 14,7 15,7 15,8 15,1 13,5 12,8 11,5 12,4 11,4
New Zealand 17.800 54,1 11,1 12,7 13,8 14,8 11,8 10,8 11,3 11,9 10,8 10,5 12,5 11,2
Filipinerne 9.700 66,4 10,9 13,1 14,9 15,4 16,0 16,0 15,2 15,4 15,9 14,5 12,2 11,0
Sydl. Australien 16.000 85,0 10,6 13,6 16,6 16,9 15,9 11,8 10,3 10,8 12,4 12,4 9,3 11,0
Sumatra 9.300 90,0 10,5 13,6 17,0 17,3 17,4 16,5 15,4 16,3 12,7 12,1 11,3 9,9
Indiske Ocean 10.100 115,9 10,7 13,2 18,1 18,3 18,7 18,0 16,6 17,7 15,9 14,1 12,7 9,2
Madagaskar 8.300 146,0 9,6 11,7 16,9 18,4 18,8 19,4 18,5 18,4 20,1 19,4 16,1 13,1
Syd Afrika 10.100 171,3 8,1 6,0 10,2 18,3 18,4 18,8 19,3 19,1 15,4 10,9 8,5 7,7
Middelhavet 2.200 181,0 9,0 8,3 11,1 14,1 15,9 16,8 16,3 14,6 13,8 16,1 14,4 10,9
Antarktis 13.600 202,5 9,2 9,1 7,9 7,8 14,1 17,1 18,6 18,3 18,1 13,1 10,2 9,2
Kanariske Øer 3.500 226,9 12,0 9,9 11,6 15,9 18,0 17,2 17,1 16,4 16,4 20,2 19,1 14,8
Argentina 11,900 232,4 12,3 10,0 11,3 8,8 10,9 17,4 17,4 16,8 16,6 20,3 19,6 15,3
Peru 11.000 264,1 12,3 9,7 10,5 13,0 11,1 14,4 16,4 15,7 15,0 17,4 18,6 15,4
Vestindien 8.100 289,6 12,0 10,2 9,2 7,7 8,1 13,2 15,4 15,3 14,5 15,7 15,7 14,5
New York 6.100 291,4 12,0 10,2 9,4 9,1 11,7 14,5 15,3 15,3 14,5 15,6 16,0 14,4
Vest Grønland 3.600 313,6 11,4 10,8 11,3 12,1 14,0 15,2 15,6 15,3 14,2 14,7 15,2 13,0
San Fransisco 8.800 324,5 11,5 11,3 11,6 10,9 9,1 9,2 11,2 13,5 14,1 14,3 14,5 12,8
Sydl. Stillehav 16.200 328,6 11,5 11,4 11,8 13,3 14,2 11,8 8,9 8,7 14,1 14,1 14,3 12,6
Hawaii 12.000 356,4 11,6 12,0 12,2 13,8 15,1 14,9 12,3 10,6 13,5 13,2 12,8 11,9

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 9000 Aalborg.

Rekonstruktion
Efterhånden som arbejdet med SCAG intensiveres, er det 

blevet klart, at en mere - om man vil kalde det - demokratisk 
styrelsesform måtte etableres, der er derfor til SCAG’s års
mode, der afholdtes den 29. maj i SVARK's klubhus på 
Vissmålen i Jønkøping, indsendt nedenstående forslag.

Det er meningen, at gruppens ledelse skal bestå af en 
»direktør« fra hver af de skandinaviske lande, der vælges 
hvert andet år af de respektive nationale medlemmer. Medlem
mer af arbejdsudvalget - Executivkomlteen - udpeges af di
rektørerne, og består af:

Formand.
General Managers (Sekretær og kasserer).
Redaktør af SCAG News Letter.
Division direktører:
Norsk division (Division I). Valg hvert ulige år.
Finsk division (Division II). Valg hvert lige år.
Dansk division (Division III). Valg hvert ulige år.
Svensk division (Division IV). Valg hvert lige år.
Islandsk division (Division V). Valg hvert ulige år.
Nuværende SCM foreslås at gå direkte overgå til posterne 

som resp. division direktører, og de er LA4BQ - OH2BN - 
OZ2NU - SM7JP.

Formand: SMØIX.
G. Manag.: SM5TK.
Red. NL: Varetages foreløbigt af SM5TK.
Nominering af kandidater til »direktør-posterne« fordrer 

kun forslag underskrevet af mindst 5 eller flere medlemmer

af den pågældende division. Hvis der kun er opstillet en 
kandidat, vil han blive erklæret valgt. Hvis der er flere end 
1 kandidat bliver der skriftlig afstemning pr. post.

/ denne forbindelse anmoder jeg de danske medlemmer af 
SCAG om at tilsende mig deres indforståelse eller det mod
satte med min funktion som ovenfor nævnt til valget i 1977.

Anbefalet trafikrutine
For lettere at kunne finde medlemmerne på amatørbåndene 

er der udarbejdet følgende trafiktekniske detaljer:

SCAG-trafik
For at udbrede kendskabet til, at der foregår SCAG-trafik, 

anfører man ved QSO mellem medlemmer »both SCAG« eller 
»all SCAG« i begyndelsen og slutningen af hver sendeperiode. 
Man skal naturligvis ikke undlade at gå i QSO med ikke med
lemmer. Giv dem information om SCAG, og hvis de er inter
esserede, henviser man dem til sekretærens adresse. I visse 
tilfælde, når det er trafik udelukkende mellem medlemmer 
f.eks. i en SCAG-test eller ved kvalificering til SCAG-diplomer.

SCAG-amatørbånd-segmenter
Ved trafik mellem medlemmer holder man fortrinsvis til 

indenfor bestemte frekvensområder. Disse områder er:
3,555- 3,565 kHz 144,055-144,065 MHz
7,030- 7,040 kHz 432,055-432,065 MHz.

14,055- 14,065 kHz osv.

Kaldefrekvenser 
Den lave ende af frekvensområderne anvendes som op- 

kaldsfrekvens. Efter at en forbindelse er etableret flyttes mindst 
1 kHz højere, men helst ikke højere end at man stadig er 
indenfor det fastsatte båndområde. Mister man modstationen 
i QRM, kan man søge den Igen på kaldefrekvensen.

Det anbefales alle danske CW-amatører at slutte op omkring 
denne gruppe for at bevare og højne telegrafi-interessen og 
dermed også aktiviteten på vore bånd. Alle forespørgsler 
sendes til redaktionen af denne rubrik - vedlæg venligst selv
adresseret og frankeret svarkuvert. OZ2NU
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 
6920 Videbæk.

Aktivitetstesten
5. runde i testen gav følgende placeringer:

SSB afdeling
1. OZ6IP/a 83 QSO 244 p
2. OZ1ALF 57 QSO 187 p
3. OZ9SW 60 QSO 185 p
4. OZ1ABE 77 QSO 180 p
5. OZ8QD 64 QSO 159 p
6. OZ2GM 39 QSO 155 p
7. OZ3UN 63 QSO 150 p
8. OZ1AXL 48 QSO 144 p
9. OZ1AGN 58 QSO 142 p

10. OZ1BNZ 50 QSO 140 p
11. OZ9HBO 39 QSO 116 p
12. OZ2AL 48 QSO 115 p
13. OZ5AB 53 QSO 114 p
14. OZ1 BYL/a 52 QSO 113 p
15. OZ1BPJ 40 QSO 112 p
16. OZ9ZJ 43 QSO 109 p
17. OZ1BBE 42 QSO 102 p
18. OZ8DO 40 QSO 102 p
19. OZ8RY/a 38 QSO 86 p
20. OZ1BEC 44 QSO 85 p
21. OZ4QA 35 QSO 80 p
22. OZ6HY 26 QSO 76 p
23. OZ9AU 42 QSO 75 p
24. OZ6IW 43 QSO 67 p
25. OZ1CCM/a 25 QSO 67 p
26. OZ8LG 27 QSO 58 p
27. OZ1AOJ 25 QSO 58 p
28. OZ1QQ/a 24 QSO 58 p
29. OZ1ALD 26 QSO 46 p
30. OZ1CBD 20 QSO 44 p
31. OZ7XN 18 QSO 41 p
32. OZ2AGR 34 QSO 40 p
33. OZ1AYI 17 QSO 39 p
34. OZ1AMB 16 QSO 37 p
35. OZ5SW 13 QSO 32 p
36. OZ1APA 22 QSO 25 p
37. OZ4HAM 8 QSO 17 P
38. OZ9HN 5 QSO 12 p
39. OZ4EM 5 QSO 8 p
40. OZ4EDR 3 QSO 4 p

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

Pointsberegning til testerne:
Fra 0 til 50 km = 1 points 
Fra 50 til 100 km = 2 points 
Fra 100 til 200 km = 3 points 
Fra 200 til 300 km = 4 points 
Fra 300 til 400 km = 5 points 
Fra 400 til 500 km = 6 points 
Fra 500 til 600 km = 7 points 
Fra 600 til 700 km = 8 points 
Fra 700 til 800 km = 9 points 
Over - km = 10 points

Husk venligst selv at udregne dine logs, før du sender dem. 
Opfordring:

Der deltager normalt langt over hundrede stationer i testerne, 
var det ikke muligt at få flere af jer til at indsende logs? 
Det er ikke et spørgsmål om de mange QSO’er, men mere 
det at være med.

Aktiviteten er efterhånden meget stor i alle dele af landet, 
så brug jeres rotorer flittigt, specielt anmoder amatører på 
»sydhavsøerne« om et par points.

Beaconnyt
Der er startet 3 nye beacons i Italien.

|ØA - 144,147 MHz: 10 W output, turnstile antenne, A1 mod.
Nogling: call, GB12d samt 30 sek. bærebølge.

I2A - 144,139 MHz: 1 W output, 2 el. antenne. Nøgling: Call 
samt 15 sek. bærebølge.

I4A - 144,142 MHz: 7 W output, 2x turnstile antenne. A1 mod. 
Nøgling: Call, FE77h samt 90 sek. bærebølge.

Ny beacon I Monaco.
3A2B - 144,900 MHz: 8 W output, F1 mod. deviation 200 Hz. 

Efter 3 måneder i Monto Carlo, vil den blive monteret på 
Mount Agel (1095 m), 0018j.

Testindbydelse
UK7 Indbyder hermed alle VHF amatører i Danmark, Finland, 

Norge og Sverige til at deltage i julitesten 1976.
Tidspunkt: 3.7.76 kl. 16.00 GMT til 4.7.76 kl. 16.00 GMT. 
Frekvensområde: 144-146 MHz.

Der køres efter Region I båndplanen.
Testkode: RST + QSO nummer samt QTH locator. Eks. 599001 

GQ56b.
Regler: Det er kun tilladt med en QSO pr. station. QSO via 

aktive repeatere er ikke tilladt.
Points: 1 points pr. km.
Logs: De udregnede logs skal sendes senest den 19. juli til: 

Bo Nielsson, SM7FJE,
Kollegiegatan 6B 2tr,
S-214 54 MALMØ,
Sverige.

FM afdeling
1. OZ1ALK 18 QSO 23 p
2. OZ1VZ 13 QSO 13 p

OZ1ASP 13 QSO 13 p
3. OZ5GI 12 QSO 13 p
4. OZ4EDR 12 QSO 12 p
5. OZ6BL 11 QSO 12 p
6. OZ1AAY 11 QSO 11 p

OZ4HAM 11 QSO 11 p
7. OZ4EM 9 QSO 9 p

OZ9JV 9 QSO 9 p
8. OZ4YP 7 QSO 7 P

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

Contestrapport fra FYN
OZ1AMB skriver:
Angående SSA’s nordiske VHF test kan jeg fortælle, at 

undertegnede, OZ1BGQ og OZ1ANA var draget i felten d. 1. 
og 2. maj. Vi havde slået lejr med et telt på Frøbjerg Baunehøj, 
131 m over daglig vande. Vi havde medbragt 7 m støvsugerrør 
med diverse barduner, så vi havde de 2x9 el. antenner i knap 
140 m højde, vi havde 160 m forlængerkabel til nærmeste 
gård. Stationen var en TS700.

Vi kørte 89 QSO fra lørdag kl. 18 til søndag kl. 14, gennem- 
snitsdistancen ca. 210 km. Lørdag aften var forholdene jævnt 
gode, søndag under normalen, derfor det tidlige hjemfarts- 
tidspunkt.

OZ9SW
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Redaktion: OZ9SW, 
6920 Videbæk.

Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15,

Aktivitetstesten
5. runde i testen gav følgende placeringer:

1. OZ7IS 30 QSO 65 p
2. OZ3TZ/a 21 QSO 56 p
3. OZ7LX 23 QSO 52 p
4. OZ8DO 18 QSO 50 p
5. OZ1AXL 14 QSO 48 p
6. OZ9AU 17 QSO 38 p
7. OZ4QA 13 QSO 27 p
8. OZ2KO/a 8 QSO 27 p

Der har deltaget 25 stationer, hvoraf kun 8 har indsendt log? 
OZ7LX: Alle CW og SSB forbindelser er med en ny hjemme

lavet 10 m/70 cm transverter m. BFW16a i udgangen, output 
kun 100 mW. Længste QSO: 242 km.

432 MHz aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 19.00- 
23,59 DNT.

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

Testindbydelse
UK7 indbyder hermed alle UHF amatører i Danmark, Finland, 

Norge og Sverige til at deltage i julitesten 1976.
Tidspunkt: 3.7.76 kl. 16.00 GMT til 4.7.76 kl. 16.00 GMT. 
Frekvensområder: 432 + 1296 MHz.

Der køres efter Region I båndplanen.
Testkode: RST + QSO nummer samt QTH locator. Eks. 599001 

CQ56b.
Regler: Det er kun tilladt med en QSO pr. station og bånd.

Krydsbånds QSO eller QSO via aktive repeatere er ikke tilladt. 
Points: 1 points pr. km på 432 MHz.

5 points pr. km på 1296 MHz.
Logs: De udregnede logs skal sendes senest den 19. juli til: 

Bo Nilsson, SM7FJE,
Kollegiegatan 6B 2tr,
S-214 54 MALMØ,
Sverige.

OZ9SW

SWL- 
spaften

Sommeren har overfaldet os på det grusomste! Selv om 
ingen endnu rigtig ved, hvordan vejret bliver i ferieperioden 
(hvad enten det nu skyldes manglende spådomskundskaber 
eller en regnefejl på Meteorologisk Institut), så er det dog en 
kendsgerning, at det nu er tidspunktet for udendørsaktivite- 
terne og at betjeningen af amatørradiostationen i det mørke 
kælderlokale må komme I anden række.

Men før vi nu drøner afsted mod skov og strand, giver os 
i krig med baghavens og altankassens ukrudt eller hvad vi 
nu fumler med på årets lyse dage, så skal jeg lige gøre 
opmærksom på, at der er sket en del opsigtsvækkende ting 
indenfor DR-området - forskellige ting som vil få indflydelse 
på aktiviteterne i næste vintersæson.

Hvor om alt drejer sig, så har der været afholdt to DR-møder 
i henholdsvis København og Vejle, og det er derfor min

mening i det følgende at berette om de forslag og tanker 
vedrørende DR-arbejdet, som blev luftet på møderne.

Indledningsvis må det nævnes, at der deltog 15 personer i 
mødet i Vejle mens der ved mødet i København (måske på 
grund af unfair konkurrence fra TV) kun kunne mønstres fem 
mand. Hvor diskussionerne i København var præget af et 
mistillidsforhold mellem enkelte af EDR’s medlemmer og 
lokalafdelingen (som i øvrigt blev klaret af vejen ved denne 
lejlighed), så bar modet i Vejle tildels præg af at være en 
orientering om lytteramatørens arbejdsforhold, idet en del 
interesserede nye medlemmer var mødt op.

Og hvad kom der så ud af møderne?
Tjah - rent aktivitetsmæssigt skal man vel ikke vente den 

hel store stigning, for selv om de fremmødte måske blev

Man aflytter også andet end telefoner i Telefonhuset i Vejle.
Her er to lytteramatører i færd med at finkæmme amatør- 

båndene for »godbider«.

inspireret til at deltage i forskellige konkurrencer m.v., så er 
det stadigvæk en forholdsvis lille del af det samlede antal 
lytteramatorer, der er aktive.

Men de forslag, som blev fremsat på moderne, vil der blive 
arbejdet videre med og resultaterne skulle gerne på længere 
sigt skabe større interesse for DR-arbejdet og dermed give en 
øget aktivitet Indenfor dette område i foreningen.

Møderne var jo tildels kommet i stand, fordi jeg som skriver
karl for denne spalte følte det utilfredsstillende at skrive side 
op og side ned uden at vide hvorledes stoffet blev modtaget 
ude blandt læserne, ligesom det i længden er ret trivielt at 
gentage artikler om f.eks. QSL-kort, rapportering, contests 
m.v., uden at vide om der er et reelt behov derfor. Navnlig på 
dette område vil der ske en mærkbar ændring, idet SWL-spal- 
ten i fremtiden kun vil »udkomme«, når den nødvendige stof
mængde foreligger. I stedet vil jeg forsøge at fremskaffe ar
tikler, der f.eks. har relation til de spørgsmål, som indsendes 
fra spaltens læsere. Disse artikler vil blive skrevet i samarbejde 
med redaktører af bladets andre rubrikker og vil sandsynligvis 
kunne findes andre steder i bladet end lige netop under 
SWL-spalten, da disse artikler også vil henvende sig til andre 
end blot lytteramatører. Desuden vil der blive satset mere på 
omtalen af de forskellige aktiviteter, så som: DX-Marathon, 
80 meter-aktivitetscontest, EDR's SWL-aktivitetsdiplomer osv.

Ligeledes vil det blive forsøgt at samle forskelligt grund
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læggende stof indenfor stationsbetjening som ellers må gen
tages med jævne mellemrum, idet der jo hele tiden kommer 
nye medlemmer til. Forhåbentlig kan dette stof komme til at 
udgøre et lille hæfte, der kan blive »QSO-instruktionen«s 
efterfølger og et sidestykke til den amerikanske amatørradio
organisation ARRL's »The Radio Amateur's Operating Manual«. 
Blandt mødedeltagerne var der en overvældende stor tilslut
ning til denne idé, som vil blive forsøgt bragt til udførelse i 
løbet af efteråret.

En lytteramatør ønskede, at der under spalten blev bragt 
mere stof om de radiofonistationer, som sender på kortbølge 
(f.eks. Voice of America, Radio Moscow osv.) samt i mere 
udstrakt grad stof for de DR-amatører hvis primære interesse 
er lytning (og som altså ikke stiler efter at opnå sendetilladelse). 
Til det første skal kun bemærkes, at der herhjemme findes en 
del kortbølgeklubber for radiofonilyttere (BCLs) og at disse 
udgiver udmærkede medlemsblade, hvor man kan finde næsten 
alle oplysninger vedrørende radiofonistationerne på kort-, 
mellem- og langbølge. Det ville være unfair og egentlig også 
umuligt at tage konkurrencen op mod disse klubber, hvorfor 
evt. interesserede blandt spaltens læsere kun kan opfordres 
til at søge ind i en sådan klub. Vedrørende stof for mere 
»erfarne« lytteramatører, så er det faktisk nødvendigt, at de 
»ældre« selv bidrager med forslag, tips og evt. artikler. I øvrigt 
vil en stor del af spaltens nuværende stof sikkert kunne læses 
med udbytte af de erfarne DR-amatører.

Yderligere blev der på mødet stillet forslag om ændringer 
i forbindelse med optagelse i QTH-listen og i forbindelse med 
udstedelsen af DR-certifikaterne. Disse forslag skal gennem
arbejdes yderligere og vil formentlig føre til en »administrativ 
omlægning«, ligesom der vil blive udfærdiget nye skrivelser 
til udsendelse sammen med certifikaterne.

Endelig blev det foreslået, at lade nogle »vandre-mapper« 
cirkulere blandt interesserede lytter- og senderamatører OZ1D 
stillede et lignende forslag i det første nummer af »OZ« i 1929). 
Formålet skulle være, at deltagerne i cirkulationskredsen 
kunne hjælpe hinanden med løsning af problemer, udveksling 
af ideer, tidsskrifter m.v. Interesserede deltagere bedes melde 
sig!

Som nævnt i indledningen blev de lokale forhold diskuteret 
på mødet i København, hvor imod man i Vejle-afdelingen har 
en masse aktiviteter. I øjeblikket er man således i færd med 
at lægge sidste hånd på en modulopbygget HF-modtager, 
der bygges af 8 DR-amatører. (Rygter vil vide, at konstruk
tionsbeskrivelsen ad åre vil finde vej frem til teknisk redaktørs 
brevsprække). København-afdelingensformand OZ5IH udredte 
trådene omkring de københavnske forhold og der er sand
synlighed for - nu hvor det værste flytterod er skaffet af vejen
- at den kommende sæson vil bringe aktiviteter, der i højere 
grad har interesse for lytteramatører og begyndere.

Møderne bragte alt i alt en del forslag frem i lyset og alene 
dette forhold samt den personlige kontakt mellem de tilstede
værende har været så frugtbar, at det nok er værd at gentage 
disse møder - også i andre byer.

Lad mig til sidst bringe endnu en tak til de to afdelinger for 
lån af lokaler samt tak til de medlemmer, som gad møde op.

DX-Marathon contra sommerkonkurrence
Det vil vist være synd at sige, at sidste års sommerkonkur

rence blev en succes, så for at undgå flere pinlige tilfælde, er 
forslaget til dette års sommerkonkurrence straks havnet i 
papirkurven.

Der imod fortsætter DX-Marathon resten af året ud. Fore
løbigt har kun een deltager meldt sig og da deltagerantallet 
vel sagtens kan blive noget større, er reglerne blevet ændret 
med omgående virkning, således at alle QSL-kort, der ikke 
har en løbetid på over to år, kan medregnes. Kort og godt: 
Ønsker du at deltage i konkurrencen, så indsend en liste 
hvor du har opført call og dato (den dato, der er angivet på 
QSL-kortet) over de QSL-kort du har modtaget for lytterrap
porter udsendt i 1974, 1975 og 1976. Points udregnes efter

nedenstående skala (se desuden de fuldstændige regler under 
spalten I decembernummeret 75 eller få reglerne tilsendt):

Pr. DXCC-land: 1 point 
Pr. CQ-Zone: 3 points 
Pr. kontinent: 5 points

I øvrigt behøves du ikke at bekymre dig om beregningen af 
points, indsend blot listen og lad så mig foretage de nødven
dige matematiske manipulationer.

God sommerferie!
Spørgsmål, ansøgninger om EDR's SWL-aktivitetsdiplom 

m.v. indsendes til OZ9XM Karsten Meyer, Slotsvej 9, 2920 
Charlottenlund.

OZ9XM

Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Smedegade 1, 
6270 Tønder, tlf. (04) 72 21 51.

Rævejagtsudvalget
Lørdag den 1. maj holdt det nyvalgte rævejagtsudvalg kon

stituerende møde i Nyborg, hvor der blev valgt ny formand og 
som noget nyt en redaktør.

Som ny formand valgtes OZ5XD Claus Lindholt, Svenstrup- 
vej 45, 9230 Svenstrup J, tlf. (08) 19 10 96 og hermed sendes 
en tak til den afgående formand og stifter af udvalget OZ5WK 
Kalle for det store arbejde, du har udført for rævejægerne.

For at dele det daglige arbejde i udvalget udnævntes en 
redaktør af denne spalte. Alt stof, som ønskes optaget her 
f.eks. annoncering af og resultater fra landsdelsjagter skal 
derfor sendes til redaktøren:

OZ1QF Helmuth Christensen, Smedegade 1, 6270 Tønder, 
tlf. (04) 72 21 51 og PSE, send stoffet så tidligt, at vi kan nå 
at redigere og videresende det til OZ’s redaktør inden den 20. 
i måneden.

Udvalget ønsker hermed landets rævejægere en god sæson 
76.

OZ5XD

Store midtjydske rævejagt:
Tidspunkt: 7.-8. august.
Kort: Holstebro 1115 II 1:50000.
Camping: Mejdal Campingplads v. Holstebro, tlf. (07) 42 20 68. 

Der forefindes strøm og bademuligheder.
Campingpladsen ligger ved Vandkraftsøen (Storeåen). 

Tilmelding: OZ5LD, Leo Dam, tlf. (06) 62 98 03.
OZ9ZZ, J. O. Nielsen, tlf. (06) 62 76 34.
Kort kan bestilles hos OZ9ZZ og OZ5LD. Såfremt de bestilles 

I god tid, kan de fremsendes. Betaling af kort + porto kan 
foregå på campingpladsen.
Sendetider:

Lørdag: ræv A kl. 21.00, derefter hver 10. min. til kl. 00.00 
ræv U kl. 21.01, derefter hver 10. min. til kl. 00.01 
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 
ræv U kl. 09.01, derefter hver 10. min. til kl. 12.01 
ræv V kl. 09.02, derefter hver 10. min. til kl. 12.02 

Hver ræv sender 1 minut.
Check in, indtil 5 minutter efter hver rævs sidste udsendelse. 

Startkort købes på pladsen (25,00 kr.).
Tvunget fremmøde til instruktion. Lørdag kl. 20.15. Søndag 
kl. 08.15.
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Sønderjydsk mesterskab i rævejagt 1976
Nr. Point til DM Jæger Observatør QTH Antal ræve Samlet tid
1 100 Sten Christensen Erik Nielsen Kolding 6 3.10.05
2 96 Birger Sørensen Hans Erik Olsen Tønder 6 3.17.02
3 93 Axel Løkke Borg Egon, Bjarne Tønder 6 3.18.25
4 91 OZ6RJ Hans Tønder 6 3.23.30
5 90 Anders Andersen Søgge Tønder 6 3.23.35
6 89 Per Jørgen Herning 6 3.23.40
7 88 Helmuth Christensen Finn Larsen, K. H. Jensen Tønder 6 3.24.00
8 87 Frederik Jensen Erik Løkkeg., Per Loldrup Tønder 6 3.26.20
9 86 Per Sevelsted Hans Lydiksen Tønder 6 3.31.40

10 85 Mogens Beck Nielsen Viggo, Bjarne Tønder 6 3.40.05
11 84 OZ6YM Henrik Åbenrå 6 3.48.10
12 83 OZ6GV Aage Bürgel Åbenrå 6 3.50.30
13 82 Ejvind Jørn Herning 6 3.56.50
14 81 Jørgen Nielsen Kaj Kolding 6 4.04.15
15 80 Erik Lind Frida Matzen Tønder 6 4.23.00
16 79 Robert Storgård Hans Peter Kolding 6 4.24.00
17 78 OZ8NJ OZ8TU Espergærde 6 4.25.30
18 77 OZ3MJ Monty Kolding 5 3.53.30
19 76 Kurt Poulsen Ingrid Schmidt Tønder 5 4.00.05
20 75 OZ7VV Steen Kolding 5 4.04.00
21 74 Ole Søren Kolding 5 4.04.10
22 73 OZ1WQ OZ4VQ Kolding 5 4.07.00
23 72 Aksel Werner Åbenrå 5 4.25.00
24 71 Anton Klaaby Kjeld, Kaj Tønder 5 4.35.20
25 70 Ingrid Lind Jef Jefsen, Knud Erik Tønder 4 3.05.10
26 69 OZ9DB Chr. Nielsen Kolding 4 3.53.45
27 68 Erik Thyksen Niels Tønder 4 4.10.45
28 67 Niels Ingerlise Herning 4 4.16.45
29 66 OZ1ALF OZ1BRA Åbenrå 4 4.17.25

Tak til Hans Dam & Co. for en god jagt og tak til jægerne også en del nye ansigter.
for talrigt fremmøde, som, synes jeg, tegner til, at vi må få en Med ønsket om mange nedlagte ræve til alle.
god sæson med mange hold i marken. Forhåbentlig ser vi

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

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

Sommerferie. Vi ses igen efter ferien.
Vi starter igen den 12. august: Første møde efter ferien. 

Vi diskuterer sæsonens program. Brug tiden indtil da til at 
tænke over, hvad I kunne tænke jer, vi skal foretage os i den 
kommende tid.

Rævejagter:
Vi holder ferie i hele juli måned. Jagter i august vil blive 

annonceret i juli OZ.
Sidste jagt inden ferien er den 18. juni ved Køge. Se OZ maj. 
I ønskes alle en god ferie.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

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

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

Den 27. april 1976 afholdt afdelingen sin første ordinære 
generalforsamling med OZ3SH som dirigent. Der var stort 
fremmøde. Der blev foretaget enkelte vedtægtsændringer.
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Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, der var på valg, blev begge 
genvalgt.

Som punktum for generalforsamlingen fik vi den glædelige 
meddelelse, at afdelingen nu har fået bevilget (af kommunen) 
egne lokaler i ejendommen Brostykkevej 102.

Derefter afsluttedes aftenen med fælles kaffebord. 
Morsetræningen er slut for i år. De medlemmer, der gik op 

til prøve afholdt af OZ4SJ i maj måned, bestod alle. Tillykke
— og tak til vore to morsetrænere for deres indsats. 

Afdelingens normale mødeaktivitet indstilles nu for sommer
perioden 15. juni til 15. august 1976.

Til gengæld appelleres der til medlemmerne om at være 
behjælpelige med indretning af de nye lokaler, således at vi
- forhåbentlig lige efter sommerferien - kan påbegynde efter
års- og vinterhalvårets mødeaftener i egne lokaler.

Vy 73 de OZ6PK

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 20.00, QSL-udlevering kl. 19.30-20. 
Fmd.: OZ5IH, I. Wahlgren, Septembervej 223, 2730 Herlev, 
tlf. (01) 31 80 13, aften: (02) 91 38 86.
Sekr.: OZ1SZ, E. Schmelling, Æblevej 16, 2400 NV, 
tlf. 0136 (GO) 4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 F, 
tlf. 0136 (GO) 1902 v.
Afd. girokonto: 5 05 97 55.
Amatornyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21.
OZ2WK, tlf. (02) 97 47 65 modtager stof hertil.

Auktionen i den store sal samlede Ikke mindre interesse. 
Der blev budt livligt på de mange ting, indtil alt efter 3-4 timers 
forløb var solgt og et meget betydeligt beløb var omsat.

I hyggerummene gik snakken livligt, og vore to damer i køk
kenet havde travlt til hen på aftenen.

Fra udstillingen.

Mandagsaftnerne i sommertiden
Sidste sommer holdt vi forsøgsvis åbent hver mandag aften 

sommeren igennem, og det viste sig, at der altid kom err del 
medlemmer for at få en sludder. Ovenikøbet kom der også 
amatører fra ind- og udland. Vi holder derfor åbent i sommer
perioden igen. Dog må man ikke regne med kaffeservering, 
men øl, cola m.m. kan købes. Vel mødt!

Og hermed ønsker vi alle vore medlemmer god ferie!
73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Amatørstævne i København, Auktion.

Stævnet
200-300 besøgende havde fundet vej til Radioamatørernes 
Hus den 8. maj. Der var masser af spændende radiogrej at 
se på. De mange udstillere (også Fyn og Jylland var repræ
senteret) lagde beslag på en stor del af vore lokaler med deres 
fristende udstillinger af alt tænkeligt grej til HF, VHF og UHF, 
og af måleinstrumenter, antenner m.m. Fra udstillingen.
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KREDS
Hoved bestyrelsesmed I.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI, Hellebækvej 63'.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Odinsvej 68, 3000 Helsingør, 
tlf. (03) 10 04 09.
Sekr.: OZ8OM, Ole Maymann, Esromvej 133 a, Ny Horserød, 
3000 Helsingør, tlf. (03) 19 91 90.
Kass.: OZ8PI, Erik Christensen, Krb. Ladegårdsvej 59,
3000 Helsingør, tlf. (03) 21 70 81.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Skippermosen 21, 
3400 Hillerød, tlf. (03) 25 09 09.
Sekr.: OZ1AVN, Ole Rafn Petersen, Fredskovhellet 51,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6BL, Bent Bagger, Bregnerødvej 151,
3460 Birkerød, tlf. (02) 81 44 35.
Afdelingsnyt via OZ9REH (Ramløse) hver mandag kl. 21.00. 
Ansvarshavende for afdelingsnyt: OZ5JR.
Girokonto: 2 26 78 96, EDR, Hillerød.

Program for efterårets og vinterens arrangementer udsendes 
direkte til medlemmerne.

God sommerferie og husk nu at indsende din stemmeseddel.
Vy 73 de OZ5JR, Jan

På grund af trykkeriets og redaktionens 
sommerferie skal stof til juli OZ være mig 
i hænde senest den 19. juni. 

OZ6PN

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ2QF, Jørgen Petersen, 4734 Allerslev.
Kass.: OZ1BVU, Mogens Henriksen, Fanøvej 4,
4800 Nykøbing Fl.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

Mødeaften: Mandag den 21. juni kl. 19.30.

Auktion
Her på det sidste møde inden sommerferien holder vi auktion, 

så har du noget, der trænger til et ejerskifte, så mød op med 
det, der skal nok blive noget at byde på.

Endvidere har vedkommende, der skænkede foreningen et 
gitterdykmeter, sendt en kasse med en masse forskellige dele, 
der også bortauktioneres. Overskuddet går til afdelingen.

Trænger du til at få ryddet lidt op inden sommerferien, så 
er der mulighed for at komme af med diverse brugbare ting 
og sager; idet der bliver opsat en stor rodekasse i afdelings- 
lokalet, hvor alle interesserede frit kan afhente og/eller aflevere 
effekter.

P.S. Husk at gøre din indflydelse gældende: Indsend stemme
sedlen, der er indlagt I OZ.

Vel mødt. Vy 73 de OZ2QF, Jørgen

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.

Program: Sommerferie indtil videre.
Vy 73 de OZ3YY, Lars

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

★

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Mode: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: Knud Nielsen, Avneavej 3, 4900 Nakskov, 
tlf. (03) 92 33 67 efter 18.00.
Sekr.: Claude Enoch, Bygaden 99, 4983 Dannemarer, 
tlf. (03) 94 46 16.
Afd. adr.: Post box 111, 4920 Søllested.

Adgang til klublokale kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. 
Afd. udsender sit eget blad 6 gange årligt.

Generalforsamling 
Formanden bød velkommen, og Benny Johansen blev valgt 

til dirigent, hvilket han klarede meget fint.
I formandens beretning for det forløbne år, talte han om 

aktiviteten i klubben, og det store arbejde som alle har gjort. 
QRZ er blevet for dyrt, så det udkommer 6 gange årligt. 
Regnskab. Freddy Christiansen fremlagde regnskabet, som 

blev godkendt, men med en lille næse.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Valg: Fmd. efter OZ1AYY Niels blev Knud Nielsen.
OZ5GE Erling havde ikke tid mere, kun til et nyt skolehold, 

så han blev afløst af OZ3IP.
NB. Al post skal stiles til EDR's afd., Nakskov postbox 111, 

4920 Søllested, og ikke til enkeltperson, tak.
Der er 12 som vil prøve, eller som har prøvet onsdag 19/5 

om de kan få deres licens, held og lykke.
Vy 73 de Claude
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NÆSTVED ODENSE
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5LI, Robert Leidecker, Holbækvej 133,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 51 34, arbejde: (03) 59 49 00 
lokal 88.
Sekr.: OZ8DV, Jørgen Juhne, LI. Røttlngevej 3,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 52 60.
Kass.: OZ5VO, Lars Ole Pedersen, Korsørvej 17,
4250 Fuglebjerg, tlf. (03) 75 30 28.

Åbent hus hver tirsdag kl. 19.00-?
Rævejagt vil blive arrangeret i den udstrækning der er in

teresse og tilslutning.
Vy 73 de OZ8NU, Preben

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.

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

Når dette læses har vi i afdelingen formentlig og forhåbentlig 
5 nye licenser, idet vi har 5 mand til prøve hos P&T i maj 
måned. Det er ikke OZ1AIW, Steen's skyld, hvis de ikke klarer 
skærene.

Der afholdes ordinær generalforsamling i klublokalet, Bane
vej 30, 4180 Sorø den 24. juni 1976. Dagsorden ifølge vedtæg
terne.

Vy 73 de OZ2WN

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. ★

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

Eftersommerferien vil vi prøve at gøre det lidt mere hyggeligt 
for medlemmerne at komme, bl.a. med at indrette en hygge- 
krog i lokalet. Vi har allerede fået et par pænere ældre 
polstermøbler, og det skulle glæde os, om vi kunne finde 
nogle flere lave lænestole, sofa og sofaborde blandt medlem
merne. Vi er indstillet på evt. at betale et beløb for tingene, 
så man er velkommen til at henvende sig til formanden, der 
så vil sørge for transporten.

Vi er også gået igang med at få moderniseret klubstationen 
OZ3FYN på såvel HF som VHF, der bliver forskellige mulig
heder for at eksperimentere med den mere specialiserede 
kommunikations teknik såvel som telefoni (SSB) og morse- 
telegrafi (CW). Vi vil også udvide vores instrumentpark med 
måleinstrumenter som ikke enhver har derhjemme selv, samt 
anskaffe kunstantenne og diverse TVI filtre så vi bedre kan 
hjælpe medlemmerne, hvis de får problemer med forstyrrelser.

For nye medlemmer vil vi afholde kursus i morsetelegrafi 
og teknik for adgangsprøven til erhvervelse af sendetilladelsen 
hos Post- og Telegrafvæsenet.

Siden sidst har vi haft udflugt til Svendborg Navigations
skole og Odense Universitet. Det har været et par hyggelige 
og interessante aftener, som vi gerne vil gentage ved en 
senere lejlighed.

Vy 73 de OZ8GA, Preben

SVENDBORG
Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Simmerbølle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ7XH, Chr. Hansen, Glarmestervej 2,
5700 Svendborg, tlf. (09) 21 41 66. ★

KREDS
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. ^

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mandag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
Sekr.: OZ3RG, Robert Glvskov, Fiskerihavnsvej 4,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 20 74.
Kass.: OZ1BTI, Søren Nørgård, Drosselvej 14, Assens,
9550 Mariager. *
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HJØRRING STRUER
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8NR, Poul Schjødt Jensen, Mursejlervej 4,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 63 45.
Sekr.: OZ1CEX, Jørgen G. Elsborg, Højdedraget 9,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 35 39.
Kass.: OZ9TY, Tage Skjoldager, Hanstedgade 14,
9850 Hirtshals, tlf. (08) 94 31 58.
Afdelingens girokonto: 23 99 27.

Generalforsamling den 27. april 1976
Afdelingen afholdte sin årlige generalforsamling den 27.4.76, 

hvori der inklusive den gamle bestyrelse deltog 11 medlemmer.
Forsamlingen valgte OZ1AT til dirigent, og efter at denne 

havde konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, 
overgav han ordet til formanden OZ9IX.

Efter formandens beretning valgtes den nye bestyrelse, der 
fremover består af følgende: OZ8NR, OZ1CEX, OZ9TY, OZ9JE, 
OZ5DV.

Som suppleanter for bestyrelsen valgtes: OZ6ZX og OZ9IX. 
Revisor blev OZ5AZ og suppleant for denne OZ1BZU.
Under eventuelt foreslog OZ9IX, at afdelingen oprettede et 

ræveudvalg, et foredragsudvalg og et filmudvalg. OZ9JE og 
OZ1CEX indgår i ræveudvalget og OZ9IX i filmudvalget.

I henhold til afdelingens love har bestyrelsen senere kon
stitueret sig som ovenfor anført.

Det er bestyrelsens plan inden sommerferien at sætte sig 
sammen og udarbejde et program for efteråret og vinteren - 
med forhåbentlig oprettelse af CW-kursus, teknisk kursus bl.a.

I øvrigt gøres der opmærksomt på, at der stadigvæk jævnligt 
afholdes rævejagt i Frederikshavnsafdelingen, og at tilslutnin
gen fra vores afdeling kunne være langt bedre! Foreløbigt er 
kun 2 af de i alt 7 rævemodtagere blevet prøvet i praksis!

Slutteligt skal pointeres, at afdelingen holder sommerferie 
fra onsdag, den 16. juni til tirsdag, den 7. september.

Vy 73 de OZ1CEX, Jørgen

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

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

Afdelingen afholdt generalforsamling den 29/4 og besty
relsen består af de ovenfor anførte samt OZ1BTK som næst
formand og OZ1AOH.

Når dette læses skulle de længe savnede 2 meter antenner 
gerne være opsat i en ny mast på klubhuset. Denne forbedring 
af antenneforholdene skulle gerne give anledning til endnu 
mere aktivitet fra klubben.

Sidste modeaften inden ferien bliver den 1. juli og vi begyn
der igen torsdag den 5. august.

God sommerferie. Vy 73 de OZ6ZW, Poul

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, Borge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

★

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, Ålborg.
Mode: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeldtvej 17, 9200 Skalborg, 
tlf. (08) 18 37 90.
Sekr.: OZ3MV, Dlon 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.

Amatornyt via OZ3REN hver mandag kl. 19.00.
Redaktion: OZ2NU, Borge Petersen, tlf. (08) 18 03 50.

Forårets sidste rævejagt afholdes tirsdag 22. juni kl. 19.00, 
kort 1316 IV Hals.

Efterårets jagter
Tirsdag 17. aug. kl. 19.00-21.00 kort 1216 I Nibe.
Tirsdag 31. aug. kl. 19.00-21.00 kort 1316 IV Hals.
Lørdag 11. sept. kl. 14.00- 16.00 kort 1216 I Nibe.
Lørdag 25. sept. kl. 14.00-16.00 kort 1316 IV Hals.
Lørdag 9. okt. kl. 14.00-16.00 kort 1216 I Nibe.
Lørdag 30. okt. kl. 14.00-16.00 kort 1316 IV Hals.

Alle er korejagter med 2 ræve. Husk startkort og tilmelding. 
Til slut skal det oplyses, at store nordjyske rævejagt i år 

arrangeres i weekend'en 21.-22. aug. Nærmere i juli OZ.
Vy 73 de OZ3MV, Dlon

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orta B. Petersen, Onsted, 
8355 Ny-Solbjerg.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sæddlng.
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.
Vi holder åbent hver onsdag sommeren Igennem, mens 

byggeaftenerne indtil videre er indstillet.

obs! RÆVEJAGTER:
31. maj kl. 19.30: Gåjagt Marebæk nord.
14. juni kl. 19.30: Kørejagt kort 1113 III.
21. juni kl. 19.30: Gåjagt Marebæk nord.
28. juni kl. 19.30: Kørejagt kort 1113 III.

Der sendes hvert 10. minut, i 11/2 time med 2 ræve, hver ud
sendelse 1 minut.

Vy 73 de OZ5QH, Ole
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FREDERICIA HORSENS
Call: OZ1FRD.-
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
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 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.
Gmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give.
Sekr.: OZ1BCC, Annette Hansen, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. (05) 32 26 80.
Kass.: OZ5GH, Gunnar Hansen, Hospitalsgade 33,
7323 Give. ^

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

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EW, Niels Ernholt, Ahornvej 13, 7441 Bording, 
tlf. (06) 86 18 17.
Sekr.: OZ1AFC, Gunnar Simonsen, H. C. Ørstedsvej 88, 
7400 Herning, tlf. (07) 22 18 35.
Kass.: OZ1CAF, Ebbe Nielsen, Lind, 7400 Herning.
Afd. postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.
Afd. girokonto: 6 05 41 96.

Program:
16. juni: OZ1EW, Niels fortæller om binære tal og BCD-kodning 

af tællere.
23. juni: Alm. klubaften.
30. juni: Byggeaften.

5. juli: Alm. klubaften.

Herefteralm. klubaften til efter ferien med Lailasom værtinde. 

Siden sidst:
Klubbens 30 års jubilæum blev fejret med maner. Døvehusets 

festsal var fyldt til trængsel, der blev spist, drukket, danset 
og festet til 02 nat. OZ6PN, Henrik repræsenterede HB og 
holdt den ikke højtidelige festtale. Der var hilsener fra OZ5RO 
og Esbjerg afdeling - altså kort sagt en vellykket fest.

Generalforsamling den 5. maj forløb stille og roligt med gen
valg overalt på nær kassereren og klubben sender en stor tak 
til den afgående kasserer OZ8GW.

Den 18. august påtænker vi at arrangere en auktion. Vi har 
endnu nogle HS stumper.

Vi får også brug for al mulig arbejdskraft, når vore nye og 
større lokaler skal indrettes, men herom senere.

Vy 73 de OZ1AFC, Gunnar

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.
Onsdag kl. 20.00: Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Månedens arrangement:
Torsdag den 24. juni 1976 kl. 20.00: Filmaften i klubhuset. 
OZ5WT Bent vil vise nogle film fra Philips skole service, og 

der i blandt er der en film om klystroner.
Vy 73, bestyrelsen v/OZIBME

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.

+

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.

Afdelingens bestyrelses udseende er efter konstitueringen 
følgende: Formand OZ1AGJ, kasserer OZ1IS, sekretær OZ7OY 
og menige medlemmer OZ4WS og OZ6YO.

Afdelingen vil Set. Hansaften onsdag den 23. juni arrangere 
en skægjagt, hvor det ved afslutningen vil være muligt at købe 
pølser, sodavand og P 35. Mødetid ved tårnet er kl. 19.15. 
Husk stole og borde til at sidde ved og på. Nærmere oplysnin
ger om skægjagten vil fremkomme i afdelingen.

Såfremt der ikke er noget, der forhindrer det vil OZ8VO, 
onsdag den 30. juni kl. 19.30 i tårnet, fortælle og vise os, 
hvordan Slow-Scan skal se ud i dag.

Vy 73 de OZ7OY, 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. *

På grund af trykkeriets og redaktionens 
sommerferie skal stof til juli OZ være mig 
i hænde senest den 19. juni. 

OZ6PN
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SILKEBORG VIBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag.
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.
Som nævnt i sidste OZ afholdtes ordinær generalforsamling 

i afd. den 27/5 i foreningens nye lokaler i »Lunden«, - der var 
mødt 18 medlemmer.

Formanden aflagde beretning om det forløbne år og be
grundede de relative få aktiviteter i det forgangne år, med de 
problemer der havde været med at få klarhed om hvorvidt 
ansøgningen til kommunen om nye lokaler samtidig med 
tilladelsen til opsætningen af en gittermast i forbindelse her
med. Herefter overdroges lokalerne til medlemmerne i håb om, 
at de må blive brugt flittigt.

OZ4XT fremlagde regnskabet som blev godkendt med en 
balance påkr. 11.128.23 og en kassebeholdning på kr. 4.736,60, 
hvilket var ca. kr. 1.000,- mindre end året før. - Der blev 
nogen diskussion om forskellige større udgifter, bl.a. porto og 
udgivelse af medlemsinformationen (MT) til samtlige med
lemmer i afd., der var dog enighed om at bibeholde denne 
kontakt.

Der var indkommet et forslag om kontingentforhøjelse til 
kr. 50,- årligt med helårlig opkrævning samt bortfald af ind- 
meldelsesgebyr og disse forslag blev vedtaget.

Der var endvidere et forslag om investering i antennemast 
og klubstation. - Det vedtoges at afsætte kr. 5.000,- på næste 
års budget hertil. Antennemasten er købt, og bestyrelsen fik 
bemyndigelse til at bruge de sidste kr. 3.500,- til en klubstation.

Ifølge foreningens vedtægter er 2 bestyrelsesmedlemmer 
og formanden på valg hvert år, det var i år: OZ7XC, OZ4XT og 
OZ7DH, der alle blev genvalgt. Som suppleant valgtes OZ9RK 
og som ny revisor OZ1AJP.

Under evt. diskuteredes eventuelle fremtidige aktiviteter. 
Det vedtoges bl.a. at holde foreningen åben hver tirsdag.

Et rigtigt lyspunkt: Silkeborg harfået nok en antenneekspert.
- nemlig OZ7CH, Carl, der nu har slået sine teltpæle godt ned 
i Funder Bakke. - Har du antenneproblemer, som alle andre 
har opgivet, skulle du prøve hos Carl, enten pr. LF eller på 
14 MHz.

Vy 73 de OZ7DH
VEJLE

Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmusensvej 4,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1803, Poul Lund, Olgasvej 7, 7100 Vejle.
7100 Vejle. Tlf. (05) 83 38 89.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.

Slap af vi holder ferie i juni, juli og august.
Vi starter igen den 31/8. Se næste OZ.
Generalforsamlingen d. 27/4 er overstået. Fmd. OZ9WN 

aflagde beretning og omtalte de forskellige aktiviteter der 
har været i årets løb, beretningen godkendes. Kass. OZ6DW 
oplæste det reviderede regnskab som godkendes.

Generalfors, bemyndigede bestyrelsen til at indføre rygefor
bud under større møder og lignende.

Vi har haft besøg af DR-lederen OZ9XM Karsten, som for
talte om DR-arbejdet. Det var en god aften, vi havde tak til 
Karsten. Der var mødt en del nye ansigter frem.
God ferie. Vy 73 DR-1803, Poul

Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, GI. Århusvej 109, tlf. 62 7634. 
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvej 3.
Medlemsmøde onsdag den 16. juni kl. 20.00 i Tinghallen 

ved Viborg Bowling Center. Der vil blive indlæg og orientering 
om rævejagtsproblematik.

Ingen medlemsmøder i juli og august.

Rævejagt
Jagten onsdag den 23. juni, er på grund af Skt. Hansaften 

flyttet til onsdag den 30. juni kl. 19.30.
Se også OZ marts side 117.
Husk Midtjydsk mesterskab 7.-8. august.

35 års jubilæum
Når dette skrives, er det endnu ikke afklaret, om der er blevet 

tilslutning nok til jubilæumsfesten lørdag den 19. juni kl. 19.00 
på Salonen.

Såfremt du er i tvivl om festen bliver afholdt, så spørg for
manden eller sekretæren.

Vy 73 de OZ5LD, Leo Dam

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

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Fmd.: OZ5JT, Jens E. Thomsen, Brinken 4, 8460 Viby J, 
tlf. (06) 14 23 53.
Sekr.: OZ7VP, Hans Peter Hansen, Havlundsvej 3, 8250 Egå. 
8000 Århus C.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.

Program:
21. juni kl. 20.00: Byggeaften.
22. juni kl. 20.00: Turneringsgåjagt 3.
24. juni kl. 20.00: 70 cm aften. Vi tager alle vore 70 cm dimser 

med denne aften.
28. juni kl. 20.00: Byggeaften.
29. juni kl. 20.00: Kørejagt.

1. juli kl. 20.00: Auktion. OZ9MJ har en masse fine ting under 
hammeren denne aften. Husk at tage penge og grej med.

5. juli kl. 20.00: Byggeaften.
6. juli kl. 20.00: Gåjagt.
8. juli kl. 20.00: Klubaften.

12. juli kl. 20.00: Byggeaften.
13. juli kl. 20.00: Århusjagt nr. 4.
15. juli kl. 20.00: Hvordan virker en repeater.
19. juli kl. 20.00: Byggeaften.
20. juli kl. 20.00: Turneringsgåjagt nr. 4.
22. juli kl. 20.00: Klubaften.

Siden sidst har vi holdt den fredeligste generalforsamling i 
mands minde og kan trygt se det kommende år i møde.

På gensyn i afdelingen.
OZ7VP, Hans P.
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6IC, Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, 
Rinkenæs, 6300 Gråsten. Tlf. (04) 65 00 23.

KREDS

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: Tirsdag.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 66 89 04.
Kass.: OZ1AJW, Carl Henning Hansen, Galsted Mark,
6541 Bevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf. (04) 57 13 17.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.
Til generalforsamlingen d. 18. maj var mødt 18 medlemmer. 

Det blev besluttet at beholde vores lokaler. Kontingentet blev 
fastsat til 50 kr. pr. halvår. Til bestyrelsen blev valgt OZ8JV- 
formand, OZ1 AJW-kasserer, OZIALI-sekretær, OZ1KA-besty- 
relsesmedlem, kaffekasse + kaffebrygger, OZ7IY-suppleant, 
Sønderjysk bestyrelse, OZ5EZ og OZ4FA genvalgtes til revi
sorer.

Tirsdag d. 15. juni kl. 19.00 Mobil 2-meter rævejagt, 145,500 
MHz anvendes for sidste gang, efter sommerferien starter vi 
jagten på 145,250 MHz.

God ferie! Vy 73 de OZ1ALI, Uffe
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, Kettlng,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 11 88.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.
Program for juni vil blive opslået på tavlen i klubben.
Juli: Sommerferie.
August starter torsdag d. 26. kl. 19.30.

SØNDERBORG V y  73 de OZ9NS Nis

Lokale: Wlnds Radioservice, Sjællandsvej 18, Sønderborg. 
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Frederik Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Sekr.: B. Strandtoft, Møllebakken 27, Guderup,
6430 Nordborg.
Kass.: Leif Schmidt, Stenbjergparken 70,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 60 14.

Program:
22/6 Besøg hos ZODIAC, Gråsten kl. 19.30.
Kørelejlighed fra klubhuset i Sønderborg kl. 19.00. Her bliver 

der lejlighed for at få noget at vide for den teknisk interesse
rede amatør, idet ZODIAC fremstiller kommunikationsudstyr 
for VHF.

------- og så holder vi sommerferie
17/8 Medlemsmøde. Vi vil forsøge at få en HF-station ¡gang, 

og mon vi ikke også har modtaget de manglende x-tal's til 2 m? 
Antennen er ikke noget problem mere, idet en venlig sjæl har 
skænket klubben en glasfiber-GP. Tnx OM.

Tak til OZ1YX for foredraget om rævejagt d. 27/4 - Lad os 
nu komme igang!

Klubben vil også i år holde gang I træningsjagterne især 
for nye rævejægere. Du kan få gode råd om bygning af en 
rævesaks i klubben, så hvad med at komme ud og få rendt lidt 
af dellerne af?

Nærmere oplysninger om tider, sted, kort m.m. fås hos besty
relsen.

I vinterens løb er der afholdt morsekursus under ledelse af 
OZ4LS og OZ1IM. 86% af deltagerne (dvs. allé, der mødte op 
til afslutningsprøven) bestod. Det var OZ1ALF, OZ1BMV, 
OZ1BRA, OZ7DG, OZ7YM og OZ9UD. Vy Congrats es cul! 
Hjertelig tillykke og på genhør på båndene. Og ligeledes tak 
til instruktørerne for udvist dåd.

Vy 73 de OZ6BS, Benny
ÅBENRÅ

Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenløkke 14, Klplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ6MU, John Blåbjerg, Blomstervænget 10,
Hjordkær, 6230 Rødekro, tlf. (04) 66 64 77.
Fredag d. 25. juni kl. 19.00 afholder vi Set. Hans fest i Busk’s 

sommerhus. Der er som sædvanlig pølser og forfriskninger 
til yderst rimelige priser, alle er velkommen, også din YL/XYL.

Søndag d. 22. august er der udflugt til Givskud løvepark. 
Det er en rigtig familieudflugt (også for børnene). Husk at 
medbringe madpakke - grillpølser - øl — sodavand - kaffe. 
Afgang fra parkeringspladsen ved jernbanestationen i Aaben
raa kl. 9.00 - vel mødt.

D. 4.-5. sept. er der field-day contest på Trindbjerg, såfremt 
station og efterbrænder (PA-trin) kan fremskaffes, så har du 
grej der kan bruges så lad høre fra dig. Henvendelse til 
OZ5VM/Mogens.

Til slut vil jeg takke OZ1YX/Hans på foreningens vegne, 
for det store arbejde han har gjort i den tid, han har siddet 
i bestyrelsen, og har haft al bøvlet med at arrangere ræve
jagterne. Vy 73 de OZ6NU/John

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

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

ØSTBORNHQLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Mode: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ4CG, Carsten Gjessing, Nørrevang 2,
3740 Svaneke, tlf. (03) 99 67 86.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Arsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.
Vi er nu nået ind i ferieperioden, og har som følge deraf 

stoppet det ordinære program.
Vi vil dog forsøge at køre videre med klubaftener hver ons

dag, således at der bliver mulighed for at komme op og besøge 
os, hvis man er gæst herovre.

Husk også at lytte til »bornholmer-news« på Bornholms- 
repeateren hver mandag kl. 18.30, hvor eventuelle arrange
menter vil blive publiceret.

Har du stof til bulletinen, så benyt tlf. (03) 95 32 23 (OZ1VZ). 
Nu har du vel husket kontingentet??
God ferie. Vy 73 de OZ4CG, Carsten
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Desuden undrer nogen sig over, hvorfor waikister aldrig 
skriver til brevkassen eller til DR-spalten. Dette skyldes, at vi 
i 27 MHz amatøren har et udmærket klubblad, der bl.a. inde
holder teknik m.m. Det stødte på en del modstand, da jeg i sin 
tid tog en del cb-stof ind i OZ, da jeg ledede DR-spalten for 
et par år siden.

I håb om at både radioamatører og waikister kan køre hver 
for sig uden at nogens ry skal blive skadet — de bedste 73.

NB. Hver mand har sit temperament - pas på ikke at rive alle 
over en kam.

OZ DR 1446, AF 54, Uwe Brodersen

I mange år har waikister og radioamatører kørt hver for sig 
uden større problemer, indtil pressen begyndte at omtale 
nogle walkisters redningsaktioner og forstyrrelser, som om det 
var radioamatørernes bedrifter, så begyndte lavinen at rulle, 
som vi kan se af læserbreve her i OZ. Jeg mener, det må være 
EDR, der skal rette disse misforståelser i pressen. Jeg skrev 
selv i Jydske Tidende en artikel for et års tid siden, og prøvede 
at forklare forskellen. Det er så sandelig ikke walkisterne, 
der kalder sig radioamatører, som det står i et læserbrev, men 
pressen.

Desuden mener jeg heller ikke, man kan sammenligne wai
kister og radioamatører, selvfølgelig går en del videre og får 
licens. De fleste waikister får en hyggelig sludder med sine 
kammerater, kører ræveløb, og er med i bankospil, kort sagt 
er med i en sammenslutning, hvor hele familien kan deltage. 
Selvfølgelig findes der outsider, som der jo også gør i radio
amatørernes rækker, og det er selvfølgelig altid dem, man 
hører om. Da walklen er lettere at komme til og er mere ud
bredt som amatørstationerne, er det mest walkie-forstyrrelser 
vi hører om, selv om amatørforstyrrelser heller ikke er ude
lukket. Grundlaget for at få en walkie er også en anden, end 
at få en amatørstation. Det påstås, at radioamatørerne får et 
dårligt ry, takket være waikister, det er der nu delte meninger 
om. I Sønderjylland er både båndkulturen og walkisternes 
ry i offentligheden meget god, takket være walkisternes hjælp 
ved sportsarrangementer og ved stormfloden og ikke mindst 
walkieklubbernes håndhævelse af båndkulturen.

Fra vor afdeling for læserbreve.

På grund af trykkeriets og redaktionens 
sommerferie skal stof til juli OZ være mig 
i hænde senest den 19. juni. 

OZ6PN

Post- og Telegrafvæsenet meddeler 

Nye tilladelser
D OY1T, Thorkil Macdonald Arnskov, 

Jonas Broncksgøta 3, 3800 Torshavn.
• B OZ1BWZ, Per Mosegård Andersen,

Kirkegyden 4, Avnslev, 5800 Nyborg.
• D OZ1CIW, Poul Christensen,

Havnevejen 112, 5300 Kerteminde.
• D OZ1CIX, Niels Ernholt,

Ahornvej 13, 7441 Bording.
D OZ1CYV, Ove Højlund Simonsen, 

Nyelandsvej 31, 2000 København F.
B OZ1EME, VHF-gruppen af 1976, 

Nordskovvej 8, 4190 Munke-Bjergby.
D OZ1FRD, EDR Fredericia Afd.,

H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia.
B OZ1SBI, Statens Blindeinstitut, 

Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.
• C OZ6ZC, Anny Christensen,

Feldbækvej 23, Korup, 8410 Rønde:

Genudstedelser
D OZ1ARE, Carl Erik Bennesen,

Tietgens Alle 82, 5000 Odense.
« A OZ2BS, Bent Schatter,

Bogfinkevej 30, 2630 Tåstrup.
A OZ3FV, Anders Christian Olesen, 

Nygårdsvej 15, 9700 Brønderslev.
• A OZ4TD, Knud Jørgensen,

Damparken 11, 2610 Rødovre.
B OZ5DL, Ole Bådsgaard Pedersen, 

Gyrstinge Skovhuse 37, 4173 Fjenneslev.
• B OZ5FY, Ib Schouw,

Nielstrup, 4690 Haslev.
• B OZ5HO, Vilhelm Hornemann,

Blåregnvænget 17, 2830 Virum.
A OZ5NE, Peer Rievers Jensen,

Jagtvej 189, 2100 København 0.
B OZ5WG, Tage Andersen,

Solvænget 5, Hou, 9370 Hals.
D OZ8AV, Benny Hermann Sørensen, 

Charlotteager 38', 2640 Hedehusene.
B OZ9RO, Jørgen Carl Hendrik Meyer, 

Grantofteparken 22, 2750 Ballerup.
« : Medlem af EDR.
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