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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

OZ som lærebog?
En del amatører har reageret på min artikel om »Begynde

ren« og nogle har fremsat forskellige forslag - en enkelt har 
indsendt en rigtig begynderartikel - og jeg skal her prøve at 
sammenfatte indtrykkene fra de forskellige breve og telefon
samtaler.

Som der så rigtigt skrives, er en begynder ikke begynder 
ret længe og definitionen af en begynder bliver derfor en ret 
diffus forestilling for ikke at tale om paradokset ny-begynder.

Nu må man vel antage, at ingen begynder at rode med radio 
eller melder sig ind i EDR uden at være inspireret et eller 
andet sted fra, ligesom de fleste har erhvervet sig en eller 
anden baggrundsviden.

Dermed kan man også antage, at niveauet for begynder
artikler ligger ret fast. Der er ingen plan i at gennemgå Ohms 
lov for at beskrive en forstærkeropstilling eller lign. På den 
anden side bør store beregningseksempler også udelades 
og så er vi ved sagens kerne: Diagram, printtegning, kompo- 
nentplaceringsplan og fyldestgørende beskrivelse af de en
kelte komponenter og/eller enheders virkemåde. Artiklen 
bør ligeledes være forsynet med en fejlfindingsprocedure, 
for et er at efterbygge, et andet er at få opstillingen til at virke.

Hovsa - Måleinstrumenter! Man bør i forbindelse med 
artiklen oplyse om spændinger og strømme, evt. påføre disse 
diagrammet - helst målt med et universalinstrument f.eks. 
20 kΏ/V også selv om konstruktøren er i besiddelse af en 
avanceret målepark.

Hvad kommer alt dette om artikler overskriften ved? Jo, 
jeg har fået flere forslag gående ud på, at OZ burde indeholde 
en eller flere faste sider med elementær radioteknik. Tanken 
er ved første øjekast besnærende, men strider egentlig mod 
ideen med et tidsskrift, ligesom det kunne blive vanskeligt 
at fremskaffe de forrige artikler for nye medlemmer.

Men når de første famlende forsøg er overstået, er OZ 
alligevel en fremragende lærebog, fordi bladet stort set af
spejler udviklingen indenfor vor hobby, og har man først 
samlet to-tre årgange af OZ, har man et udmærket opslags
værk med mange nyttige tips og gode konstruktioner.

OZ6PN
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

En af mine årvågne læsere har - for meget 
længe siden - sendt mig et brev og bedt om at 
antennesiderne måtte genopstå, eventuel under 
betegnelsen Månedens antenne. Jeg har for
længst skrevet tilbage, og med ham håbet, at det 
en dag ville lykkes mig »at vende tilbage til OZ- 
spalter« til endnu en skrivende periode. Måske 
vil det lykkes, om ikke andet så benytter jeg 
med glæde denne overskrift til afbildede antenne 
og vil give den teksten: »Stemningsbillede fra 
Lillebælt« eller »Hvordan man forbedrer sin GP- 
antenne«.

Det er OZ3YI, der ganske fortrinligt har løst 
problemet ved at anbringe sin tre-bånds GP på en 
pæl nogle meter ude i Lillebælts bølger ved hans 
sommer-QTH ved Strib. Resultaterne, f.eks. med 
SSB på 14 MHz, er fantastisk fine, i særdeleshed
1 den retning hvor der er »frit sigt« udover vandet. 
Normalt er en sådan antenne udstyret med kun
2 radialer for hvert bånd, hvilket er for lidt. Dette 
er dog også tilfældet her, men radialerne er ned
sænkede i vandet, der er ret lavt og vinklen med 
lodret er tilnærmelsesvist overholdende fabri
kantens anvisning. Men tilstedeværelsen af vand 
medfører et virkelig godt spejlbillede - altså 
også HF-mæssigt - og nyttevirkningen er be- 
tragtelsesværdig øget. En idé jeg nok så stærkt 
kan anbefale.

Idet hele taget vil jeg gerne i en kommende 
artikel vende tilbage til betragtninger om GP, 
lodrette kontra vandrette antenner og forkortede 
antenner. Min flytning til Funder Bakke ved 
Silkeborg har i dobbelt forstand »bragt mig på 
etskråplan«: terrænet omkring huset skråner 45° 
og jeg har minsandten startet igen på 14 MHz! 
Dennegang med en forkortet antenne, 3,5 meter 
total længde og med laveste punkt 25 cm over 
sandjorden mellem høje træer, ophængt i en 
gaffelgren. Det må have været en ønskekvist, 
for den allerførste kontakt var med 4S7PB på 
Sri Lanka!

En af vore flinke antenneleverandører har til
budt mig at låne en QUAD-antenne til lidt forsøg 
med vandret kontra lodret polarisation, men 
grundet min lokation på en skovbevokset skrå
ning bliver det ikke mulig herfra. Mens disse 
linier skrives, venter jeg svar fra Silkeborg-afde- 
lingens sekretær, som jeg har tilskrevet et par 
gange, om muligheden af at der kunne stilles 
en »site« til rådighed. Men det blev OZ1AKD,

Karsten, som i går meddelte mig, at der evt. er 
mulighed ca. 16 km NV herfor. Dette vil blive 
undersøgt - eller et nærmere sted ved min egen 
QTH ville jo nok være en fordel-og så er chancen 
for en tilbagevenden - af og til - til OZ'-spalter 
indenfor rækkevidde. Sandsynligvis under sam
me overskrift som dette indlæg.

Takket være OZ6PN's inspiration til min »fore
drags-turné« land og rige rundt dette vinterhalv
år og hans idelige opfordringer til at fortsætte- 
også med at skrive - og takket være breve og 
flere »midnatssamtaler« på 14 MHz (NB. når 
båndet er lukket for DX!) ser det ud til, at jeg må 
gøre noget ved det. Foreløbig må I nøjes med 
dette og et »Goddaw igjen«.

OZ7CH

OZ3YI's GP i en usædvanlig position.
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Digital skala
OZ6IO, John Larsen, Enghavevej 41, 9900 Frederikshavn

Da jeg for et halvt års tid siden gik ¡gang med 
at planlægge bygningen af en ny 2 meter-station, 
fik jeg den idé, at den skulle forsynes med digi
tal skala, og da det viste sig, at en sådan kunne 
bygges for et rimeligt beløb, mente jeg, at der 
måske var andre, der også kunne være interes
seret, da skalaen jo ofte er et af de ømme punk
ter for en selvbygger.

Jeg har eksperimenteret med to forskellige 
skala typer, en billig, som virker udmærket, hvis 
man bare ikke ønsker at aflæse den givne fre
kvens med større nøjagtighed end 100 Hz, og en 
lidt dyrere, der har en udlæsningsnøjagtighed 
på 10 Hz eller evt. 1 Hz, alt efter ens behov.

Den »billige« digital-skala
I begge skalaer er der benyttet det såkaldte 

multiplexsystem. Det betyder, at kun ét af de 6 
cifre er tændt af gangen. Denne metode er an
vendt, fordi man derved kan spare 5 dekodere, 
dog skal der bruges andre kredse, men de er en 
hel del billigere. En anden fordel ved dette sy
stem er, at der fra hoved-printet kun skal træk
kes 15 ledningsforbindelser, hvorimod det nor
male system ville kræve ca. 47 forbindelser.

Gennemgang af de enkelte sektioner:
Indgangstrinet består af en Schmitt-trigger, 

der omdanner det givne signal til firkanter. Der
efter kommer en enkelt transistor, der forstær
ker firkant-signalet, inden det går ind i »main- 
gaten«, der kun lader signalet slippe igennem i 
et nøje udmålt tidsrum, nemlig 1/ioo sekund. Dette 
1/ioo sek. fremkommer ved, at man deler et 1 
MHz krystalstyret signal ned til 100 Hz. De 100 
Hz bliver sendt ind i kontrolkredsløbet, der bl.a. 
deler det med to, således at man faktisk får 50 
Hz ud af det. Dette skyldes, at main-gaten kun

A B Q
H H L
H L H
L H H
L L H

lader signalet passere, når indgangen er høj (fig. 
2), og da en 100 Hz-svingning kun er høj V200 

sek. og derefter lav V200 sek. og så fremdeles, er 
det jo klart, at hvis man anvender 100 Hz'en di
rekte, vil tælleren kun vise den halve frekvens 
(fig. 3 a og b).
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De impulser, der i løbet af det 1/ioo sek, er 
kommet fra indgangstrinet, (fig. 3 d), vil gå ind 
i første dekadetæller, som tæller til 10 og deref
ter sender en impuls videre til næste dekade
tæller og så fremdeles. Som det fremgår af fig.
3 f, er displayet (udlæsnings-enheden) slukket 
under tælling, det har nemlig vist sig at være 
praktisk, når man ikke anvender de såkaldte lat- 
ches (hukommelser der husker det optalte tal 
og først skifter det ud, når den får besked på 
det, omtales nærmere under den dyre skala), 
da alle cifrene under optællingen ellers ville vise 
8-taller, og hvis man ønsker en lille display time 
(lille tidsrum mellem de enkelte tællinger), er det 
praktisk taget umuligt at aflæse frekvensen, hvis 
ikke cifrene var slukkede.

På udgangen af dekadetælleren vil der efter 
tælling stå et tal i binærkoden (fig. 4), denne bi
nære kode bliver herefter omsat i dekoderen til 
en 7-segment kode. Det er dog lavet således, at 
når det første ciffer i displayet bliver tændt, vil 
binærkoden fra dekadetæller 1 blive dekodet. 
Derefter bliver ciffer 2 tændt, og samtidig vil 
den binære kode fra dekadetæller 2 blive deko
det osv. Det vil sige, at tallene vil være tændt ca.

Decimal
Binær

A = 1
B = 2 
C = 4 
D = 8

Fig. 4.

160 gange pr. sek., og det er så hurtigt, at det 
menneskelige øje ikke kan nå at opfatte, at cif
ret er slukket. De impulser, der bestemmer, hvor
når cifret skal tænde, kommer fra styrekredslø
bet, der består af en dekadetæller, der bliver 
nulstillet (resat) ved syv. Det binære signal fra 
denne dekodes i en binær-til-decimal-dekoder 
(binær kode til tal), således at der faktisk swee

per en impuls hen over de seks udgange fra 
dette kredsløb. Så kommer resetpulsen (fig. 3 e), 
og de seks dekadetællere nulstilles, således at 
de er klar til en ny tælling, og samtidig slukkes 
displayet, da det ellers ville vise seks nuller, og 
det ville forstyrre aflæsningen en hel del. Så 
kan tælling nr. 2 påbegyndes, og det hele be
gynder forfra.

Det vil måske nok være en fordel kort at op
summere gangen af en tælling:

1. Display slukket.
2. Maingate åben (tælling).
3. Display tændt.
4. Reset.
5. Display slukkes, 

osv.

Beskrivelse af de enkelte trin
Indgangstrinet fig. 5:

Indgangstrinet er som før omtalt bestykket 
med en Schmitt-trigger samt en forstærker, som 
det fremgår af diagrammet. Maln-gaten er en 
nand-gate af typen 7400.

Clock'en fig. 6:
Clock’en består af en transistoroscillator, der 

svinger på 1 MHz samt en buffer. Dette kunne 
naturligvis også være lavet med en 7400, men 
denne er ikke helt så stabil som den beskrevne. 
Kapaciteterne bør være silver-mica eller styro- 
flex. Derefter kommeren 10.000-deler, bestående 
af 2 stk. 74490, der hver indeholder 2 stk. 10-de- 
lere. Således bliver 1 MHz signalet delt ned til 
et 100 Hz-signal, desuden skal der bruges en 1 
kHz til kontrolkredsløbet samt styrekredsløbet.

Kontrolkredsløbet fig. 7;
Kontrolkredsløbet er det kredsløb, der sørger 

for, at de rigtige impulser kommer på de rigtige 
tidspunkter. Det virker således: Når den første 
positivtgående flanke på 100 Hz impulserne 
kommer, skifter den første JK-flip-flop la således, 
at Q bliver høj. Det betyder, at Ib også skifter,
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FIG.7

således at Q også her bliver høj og Q bliver 
lav, og når det sker, bliver J på la lav, og derfor 
kan Q godt gå lav ved den næste positive flanke, 
men den kan ikke gå høj igen, før den er blevet 
resat. Den impuls, vi nu har fået på Q, er netop 
1/ioo sek. og kan derfor bruges til at styre main 
gaten med.

Nu er Q på Ib altså høj, det betyder at den før
ste positivtgående flanke af 1 kHz-signalet vil få 
Ila til at skifte, således at Q bliver høj, og Q bli
ver lav. Derved bliver basis på Ti lagt til stel,

denne vil da »lukke«, og C1 vil blive opladt 
gennem Ri og R2, og når spændingen når T2's 
åbnings-spænding, vil den åbne, og både J og 
K vil blive høje på llb. Ilb vil, før T2 åbnede, være 
skiftet, således at Q er høj, og Q er lav, da J i 
dette tilfælde er høj og K er lav, og som følge 
heraf vil J-K flip-floppen være fastlåst. Men da 
nu både J og K bliver høje, vil llb ved den næste 
positive flanke slå over, Q bliver lav, og Q bliver 
høj, men derved vil både la, Ib og Ila blive resat, 
og det hele kan begynde forfra.
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Vi kan nu udnytte den resetpuls, der resetter 
la, Ib og Ila, til at resette den øvrige del af tælle
ren, der skal dog anvendes en transistor, da llb 
ikke alene kan trække det antal kredsløb, der 
skal resettes.

Dekadetæller I, II, III, IV, V & VI fig. 8:
Dekadetælleren er bestykket med en dekade

tæller af typen 7490 samt en 7400, der indehol
der 4 stk. 2-input nand gates. 7490'eren vil tælle 
det signal op, der bliver påtrykt ben 14, og når 
tællingen er færdig, vil der på ben 8, 9, 11, 12 
stå en binær talkode. Denne kode kan kun nå 
frem til udgangene A, B, C, D, hvis indgangen 
mærket med s er høj, dvs. at binærkoden først 
kan nå frem til dekoderen, når S får en impuls 
fra styrekredsløbet. Disse seks dekadetæller- 
kredsløb er opbygget på seks små prints, der 
stilles på højkant på grundprintet og sammen
spændes med to lange skruer. Disse printplader 
forbindes med monteringstråd til de respektive 
terminaler på grundprintet. Her kunne man jo 
godt have anvendt kantkonnektorer, der i nogle 
tilfælde kan være praktiske, men det ville blot 
fordyre tælleren, og det er ikke nødvendigt.

Dekoderen fig. 9:
Dekoderkredsløbet er tilkoblet de 4x6 binære 

udgange fra dekadetællerne således, at en af de

binære får lov at gå fra dekadetælleren til deko
den. I dekoderkredsløbet er der anvendt 4 stk. 
8-input nand gates type 7430, hvori de 24 bi
nære indgange bliver samlet til 4, henholdsvis 
A, B, C og D, der tilføres dekoderen af typen 
7448, der omsætter den binære kode til en 7- 
segmentkode.

Multiplex displayet fig. 10:
Denne sektion består af seks små 7-segmenter
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1 STK 7400

Styrekredsløbet fig. 11:
Styrekredsløbet består af en 7490, der er kob

let således, at den virker som 7-tæller. I forbin
delse hermed er der koblet en 74141, der omsæt
ter den binære kode til det almindelige decimal
system, det vil sige, at der kommer tal ud mel
lem 0 og 6 på de 7 udgange mærket 0-6. De 
seks udgange herfra, nemlig dem, der er mærket 
med 1-6, bliver brugt til at tænde de seks dis
plays og samtidig overføre de binære koder fra 
de seks dekadetællere.

»Display out«, fig. 12:
Display out er det kredsløb, der slukker dis

playet, fra reset-impulsen kommer og til optæl
lingen er slut. Dette er lavet med en såkaldt 
set-reset flip-flop, der skifter, når reset pulsen 
kommer, og resettes, når tællingen starter. Når 
det sammensættes med den impuls, der åbner 
main gaten, vil man få en impuls, der varer fra 
reset-pulsen kommer, og til tællingen er færdig. 
Denne impuls tilføres reset-indgangen på 7490'- 
eren, der er aktiveret, og da denne ikke er for
bundet til displayet, vil dette være slukket.

af typen 52301, der kan erhverves for ca. 11 kr. 
pr. stk. hos Århus Radiolager. Talstørrelsen er 
ca. 0,5x0,25 cm., det lyder jo ikke af meget, 
men da lysstyrken er ganske god, kan de ses 
ganske tydeligt i en afstand på over 2 meter. 
De 7 display-indgange mærket a, b, c, d, e, f og 
g fra de seks displays kobles parallelt, og stel
forbindelserne mærket M, N, O, P, Q og R bru
ges til at tænde de rigtige cifre på de rigtige 
tidspunkter.

Opbygning af den billige skala (tæller):
Denne tæller er opbygget på et grundprint 

samt et antal små prints. Printene er fremstillet 
af dobbeltsidet glasfiberplade. Forbindelserne er 
påtegnet med tusch (på sprit-basis) og lodde- 
fladerne til IC-benene er overført fra et electro- 
graphic ark fra Alfac.

Reproduktion af printen kan ske som følger. 
Først saves printet ud, derefter anbringes det 
under printtegningen (undersiden af printet) ved

i/i 7^00

FIG.13
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FIG.K

hjælp af tape, og alle hullerne gennemmærkes 
med en syl eller en anden spids genstand. Der
efter bores alle mærker op med et 1 mm bor, og 
printet er klart til at tegnes. Når printet er fær
digtegnet og er blevet helt tørt, lægges det i en 
50% jernkloridopløsning, hvor det ikke-malede 
bliver ætset væk. Denne proces tager 15-25 
minutter, så er der blot tilbage at skylle pladen 
af i vand, hvorefter tuschen fjernes med sprit. 
Så er printet klart til montering.

Montering: Efter at alle komponenter er loddet 
på, spændes de seks tællerprints sammen, hvor
efter de anbringes på grundprintet (se kompo- 
nentplaceringsplanen), og stelfladen på det før
ste (mærket 1) fastloddes på grundprintets stel
flade, herefter monteres ledningsforbindelserne 
mellem loddeøjerne på grundprintet og lodde
øerne på dekadetællerprintene. Disse øer er 
mærket: + 5 V, RESET, IN, STYRING, A, B, C 
og D. Det skal bemærkes, at A, B, C, og D fra 
dekadetællerprint nr. 1 skal til A-1, B-1, C-1 og 
D-1 og så fremdeles.

Displayprintet: Dette print er faktisk det van
skeligste at lave, da forbindelsesledningerne 
mellem de enkelte displays af pladsmæssige 
hensyn er lavet af monteringstråd. Dette gøres 
efter min mening nemmest ved at tage et stykke 
monteringstråd på ca. 30 cm og afisolere ca. 5 
cm af det. Derefter kan man med lidt forsigtig
hed trække stykker på godt en halv centimeter 
fra den tilbageblevne isolering ned på det først 
afisolerede stykke. Når man så har fem stykker 
isolering på V2 cm siddende på monteringstrå- 
den, er der blot tilbage at lodde denne fra ben 
til ben på de seks displays, således at de alle 
bliver paralleltforbundne, og man får således 
isolering på ledningsforbindelserne mellem de 
enkelte ben, se fig. 15. Den anvendte monte
ringstråd bør være relativt tynd. Når dette print 
er monteret, loddes ledningerne mærket 1, 2, 3,
4, 5, 6 på grundprintets tilsvarende nummerere
de loddeøjer og a, b, c, d, e, f, g forbindelserne 
monteres på de respektive loddeøjer.

Afprøvning og trimning:
Når alt er monteret, sættes + 5 V på de lodde- 

punkter, der er mærket med + 5 V. Ved hjælp af 
en link på 3-4 vindinger på indgangen af ind
gangstrinet kan man få overført et signal fra
f.eks. et gitterdykmeter, derefter indjusteres 
trimmepotentiometret på 22 kohm i indgangstri
net således, at tælleren begynder at tælle. Der
efter drejes det videre, til tælleren holder op med 
at tælle, og nu er det blot at stille det midt 
imellem disse to stillinger. Med trimmepoten
tiometret R kan tiden mellem to tællinger ind
stilles efter ønske.

Den »dyre« skala (tæller)
I den »dyre« skala, eller tæller, er der lidt 

mere luksus, for eksempel de før nævnte lat- 
ches. Denne tæller er beregnet til at køre med et 
10 MHz x-tal i clocken, og den største tælletid 
er 0,1 sek., det betyder at sidste ciffer er 10 Hz. 
Dette kan dog nemt ændres, f.eks. kan man 
anvende et 1 MHz x-tal, og derved bliver største 
tælletid 1 sek., altså 1 Hz på sidste ciffer. Man 
skal bare huske, at kontrolkredsløbet stadig skal 
bruge 1 kHz. Det bedste vil dog nok være at ind
skyde en 10 deler mere til slut i clock-deler- 
kæden, det vil jo give det samme resultat; men 
her behøver man ikke at tænke på kontrolkreds
løbets 1 kHz, da den jo ikke ændres, kredsløb 
vist på fig. 14.

Beskrivelse:
På fig. 1 er der kun få ændringer. »Display 

out« skal undlades, og desuden skal der i alle 
dekadetællerne indskydes en latch se fig. 15. 
Fig. 5 er uændret, og det samme gælder fig. 9, 
10 og 11; fig. 12 undlades.

Denne tæller virker i princippet som den fore
gående, der er blot den fordel ved denne, at der 
på displayet hele tiden står det optalte tal, dette 
tal udskiftes først, når der bliver givet besked fra 
kontrolkredsløbet (strobe).
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Grundprintets underside. (»Dyre« tæller).



I den før omtalte tæller blev displayet slukket 
under tælling, men ved den lave gate-tid 0,1 sek. 
eller 1 sek. vil det virke temmelig generende, 
hvis displayet var slukket under tælling, men det 
undgås ved brugen af latches. Nu er der blot til
bage at fremskaffe en strobe-impuls til at skifte 
tallene i latchen med. Dette gøres som vist i fig.
13 ved at indskyde en nand-gate mellem J og Q 
på IC'en mærket Ila i kontrolkredsløbet. På den
ne måde fås en strobe-impuls på 1 msek. umid
delbart efter, at tællingen er slut. Det betyder 
at så snart tællingen er slut, vil det binære tal 
der står på udgangen af dekadetælleren (7490' 
ere), blive flyttet over på udgangen fra latchen 
(7475), og den vil nu huske dette tal, indtil der 
kommer en ny strobeimpuls. Fra udgangene på 
latchene vil det binære tal nu blive multiplexet 
over i dekoderen (binær til 7-segment kode) og 
herfra til displayet. Diagrammet er vist på fig. 16.

Som før omtalt, er der i denne clock-oscillator 
anvendt et 10 MHz x-tal. Det betyder, at hvis vi, 
som i dette tilfælde, ønsker en udlæsnlngsnoj- 
agtighed på 10 Hz på sidste ciffer, skal gatetiden 
være 0,1 sek., dette fås ved at dele oscillatorfre
kvensen på 10 MHz med 1.000.000, dvs. at vi skal 
anvende 3 stk. 74490, der hver deler med 100.

Montering af den dyre skala: Er som for den 
billige, blot skal der også monteres en strobe- 
forbindelse fra grundprintet til dekadetællerprin- 
terne.

Den »dyre« skala kan med udmærket resultat 
anvendes som frekvenstæller, det vil dog nok 
være en fordel at erstatte det her beskrevne 
indgangstrin med et lidt mere følsomt, f.eks. det 
af OZ5LY beskrevne (OZ nov. 1975).

RESET IND STROBE STYRING

Fig. 15

Tilkobling af skalaen:
I min egen 2 meter-station er tælleren koblet 

direkte på VFO’en, som vist på blokdiagrammet 
fig. 17. VFO’en kører fra 7-8,999 MHz. Denne 
frekvens bliver blandet op til 144-145,999 MHz i 
TX’en og til 133,3-135,299 MHz i RX’en. For nu

at få en udlæsning, der svarer til frekvensen, er 
de to første cifre fast forspændt til at vise 1 og 4. 
Derefter er der lavet lidt fiks-fakseri med 3. ciffer 
således, at når tælleren tæller 7,000 00 MHz., vi
ser den 4,000 00, og når den tæller 8,000 00 
MHz., viser den 5,000 00. Dette laves ved kun at 
tilslutte udgang C på dekadetællerprint nr. 5 til 
C-6 på grundprintet gennem en diode med 
spærreretningen mod dekadetællerprint nr. 6 og

FIG. 17

udgang D fra dekadetællerprint nr. 6 til både A-6 
og C-6 indgangene på grundprinten. Dette skal 
ske gennem to dioder, der vender spærreretnin
gen mod dekadetællerprintet (fig. 16). Det vil 
sige, at når VFO'en står på 7,000 00 MHz, viser 
tælleren 144,000 00 MHz, og ved 8,00 00 MHz 
viser den 145,000 00 MHz.

Skalaen kan også tilsluttes en VFO’styret sta
tion, hvor VFO-frekvensen multipliceres op til 2 
meter (fig. 19). Her bliver man dog nødt til at 
indføre et ekstra trin i tælleren, nemlig yderli
gere en deler I forbindelse med clock-frekven- 
sen. Denne deler skal dele med det samme, som 
multiplikatoren multiplicerer med. Altså hvis
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Dekadetæller-printets komponentplacering. (»Dyre- tæller). Dekadetæller-printets komponentplacering. (»Billige« tæller).

Overside (dyre tæller). Overside (billige tæller).

-+

Underside (dyre tæller). Underside (billige tæller).

Display-komponentplacering fens for begge tællere).
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VFO’en kører fra 9-9,125 MHz og multiplikatoren 
multiplicerer med 16, skal clock-frekvensen de
les med 16, da vi så får udlæsningen 144,000- 
146,000 MHz. Dette gælder jo kun senderen, 
men man kan da lave en kontakt, der kan til
slutte multiplikatorkæden i senderen, når modta
geren er i gang og ved hjælp af multiplikator
signalet køre modtageren i »nul« med senderen.

Desuden kan der henvises til OZ8VL's artikel 
om digital-skala på modtager i OZ nr. 11, 1975.

LITTERATUR ■ NYT
Denne gang burde rubrikkens titel måske være 

udskiftet med sætningen: »Intet nyt under so
len«, da anmeldelserne mest drejer sig om publi
kationer, der alle har set dagens lys før, men som 
nu er blevet genoptrykt i revideret udgave.

A5-log. OZ1D Ahrent Flensborg, der i mere 
end fyrretyve år har forsynet OZ-amatørerne 
med logbøger, har for nogle måneder siden ud
sendt et nyt oplag af en logbog i format A5 (ca.
14 gange 21 cm). Foruden anvendelse som 
stationslog gør det lille format også loggen vel
egnet ved mobiltest, field-days (sommerlejr i 
Ølgod?), ferierejser, DX-peditions samt lignende 
lejligheder, hvor man helst ser sig fritaget for 
det papirarbejde, der altid har udgjort en del af 
amatørradioen. Alle de nødvendige rubrikker er 
naturligvis med - lige fra date, time osv. til ru
brikker for QSL-regnskab.

Prisen er kr. 4,75. En tilsvarende log for DR- 
amatører findes også (Se omtale under SWL- 
spalten).

Pejle-kort. Også her er der tale om et nyt, re
videret optryk. Rent lay-out mæssigt er kortet 
ikke nogen skønhed, men ved hjælp af ungernes 
farveblyanter kan der friskes helt fantastisk op 
på kortet, således at de enkelte lande og zoner 
træder tydeligt frem. Da dette pejlekort er det 
eneste eksisterende med OZ i centrum, er det 
faktisk helt uundværligt på enhver dansk amatør
radiostation (især hvis man er den lykkelige ejer 
af en retningsantenne). »Thi Jorden ere ei gan
ske flack« og selv om man via et almindeligt 
verdensatlas har fået den opfattelse, at Austra
lien ligger nedad mod sydøst og Hawaii ovre 
mod vest, så bliver man nødt til at revidere 
denne opfattelse, når man studerer dette kort, 
som viser de direkte beam-retninger fra OZ. 
Kr. 7,50 hos Ahrent Flensborg (Kortet er tegnet 
af OZ7WP). OZ9XM

THE RADIO AMATEUR’S HANDBOOK 1976. 
Udgivet af The American Radio Relay League 
(ARRL). Tilsendt af Ahrent Flensborgs Boghan
del, 4100 Ringsted. 704 sider i format 24x16,5x3 
cm. Pris Dkr. 69,50 incl. moms.

1976-udgaven fortsætter traditionen at bringe 
både amatører og professionelle ingeniører og 
teknikere en ajourført viden om såvel teori som 
praktisk teknik indenfor området radiokommu
nikation. Blandt de reviderede afsnit i denne 
udgave kan især nævnes modtagere, TVI-be- 
kæmpelse, måleinstrumenter, strømforsyning, 
»speech processing« og stationsindretning.

ARRL’s tekniske stab har stået bag håndbo
gens redaktør, Bob Myers, W1FBY ved udarbej
delsen af denne udgave. Som ved de foregående 
52 udgaver lægges der i denne 53’ende udgave 
vægt på velafprøvede konstruktioner. Hand- 
book’en har stof for både begyndere og videre
komne.

Lad os nævne nogle af de nye konstruktioner 
i bogen: En reguleret strømforsyning, en to
bånds transistorsender, en 2 kW tometersender 
(uha-uha), en kommunikationsmodtager med 
digitalskala, en transportabel modtager, en CW- 
hukommelse beregnet til anvendelse sammen 
med en elbug (kaldet Accu-keyer), en mikrofon
forstærker med »processing«, 2-tone test af sen
deren, TVI-filter, kalibreret feltstyrkemåler, LF- 
oscillator, antenneafstemningsled, masser af an
tenner. Afsnittet om radiobølgernes udbredelse 
er skrevet helt om for at få den sidste nye teknik 
med, det samme gælder afsnittet om stations
indretning.

Bogens pris opgives til $ 10 i USA, $ 12 udenfor 
do. De ca. 70,- kr. vi skal give hos OZ1D er derfor 
yderst rimeligt, det er så afgjort »bedste køb« 
blandt radiolitteraturens mange tilbud.

aq
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En TV-skrivemaskine

Tabel 3. Kantkonnektorernes anvendelse.

Tegn-positions tælleren
Dette kredsløb er vist på fig. 9. På mange 

skærme benytter cursoren en læg sammen - 
træk fra eller en op ned tæller som er statisk og 
en stor komparator til at finde ud af, hvor den 
næste karakter skal anbringes. Dette arbejder 
fint, men er stort, dyrt og svært at fejlfinde. Her 
benyttes et meget simplere kredsløb som gør 
det samme uden at anvende op ned tællere el
ler komparatorer. Det kaldes en »fase skift tæl
ler«. Det består af en del med 512 tæller som 
går en gang rundt ligesom systemets timing, idet 
den drives af de 512 clokpulser til hukommelsen.
En gang for hvert billede falder dens output plud
selig, hvilket betyder, at nu er vi på det sted hvor 
næste tegn skal anbringes.

Fidusen er nu, at få denne tæller til at tælle en 
gang mere eller mindre i forhold til hukommel
sens clokpulser hver gang et tegn indføres. Til
føjes en ekstra puls, kommer faldet på tællerens 
udgang et tegn tidligere og fjernes en clokpuls 
kommer det et tegn senere. Dette betyder at 
tællerens fase ændres i forhold til systemets 
timing. For at gøre tingene nemmere tilføjer 
vi en meget kort puls for at gå baglæns eller 
en lang som fjerner 2 clokpulser for at gå fremad. 
En ekstra minus to fjernet er det samme som 
at fjerne en, men er nemmere at udføre.

Så meget om den normale tegn-til-tegn ope
ration. For at få en vognretur deles tælleren i 
en del-med-32 og en del-med-16 tæller. Den
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Fig. 9. Tegnpositionstælleren.

første for tegn på en linie og den sidste for linier. 
Forvognretur resettes tegntælleren til sit højeste 
tal og der tilbageholdes eller tilføjes en linietælle 
puls fra linietælleren. Herved føres man til venstre 
og op eller ned en linie ved begyndelsen af næste 
billede. Skal man gå op en linie tilføjes en kort 
puls og skal man gå ned tilføjes en lang puls, der 
fjerner 2 af de normale.

Til slut, for at komme hjem, hvilket er øverste 
venstre hjørne, resettes begge tællere til deres 
højeste tal og frigives umiddelbart efter begyn
delsen af næste billede. Dette starter alting for
fra.

Outputtet fra tegnpositionstælleren falder 
umiddelbart før den ønskede tegnposition. Dette 
indføreren blinkende cursor kommando påtegn
liniens linie 1 hvor næste tegn vil blive anbragt. 
Desuden skifter den, hvis vi er på en ubeskyttet 
side, hukommelsen fra recirkuler til input.

Vender vi os til kredsløbet på fig. 9, er input

clokken ANDed sammen med en læg sammen 
karakterkommando i IC1. IC2 og halvdelen af 
IC3 udgør tegntælleren, medens IC4 tæller tegn
linier. IC4’s output er kontrolleret og fordelt af 
IC5 der igen styres af en-og-kun-en-gang flip- 
floppen og cursor on-off afbryderen. Ved slut
ningen af en tegnindføring, falder testpunkt C. 
Hvis ben 27 og 30 er uden forbindelse er denne 
puls så kort at den lægges sammen med de 
normale clokpulser og vi får talt et ekstra skridt. 
Kortsluttes 27 til 30 bliver pulsen så lang, at den 
starter før den første normale clokpuls og varer 
til efter den anden. Herved går tegntælleren et 
tegn frem.

Linieskift kontrolleres af flip floppen i IC5. For 
at gå en linie op frembringer flip floppen en me
get kort puls. For at gå en linie ned sættes flip 
floppen oq fastholdes lænae nok til at hlnkpro o 
normale clokpulser. Samtidig resettes tegntælle
ren til det højeste tal, så når næste billede begyn
der starter vi til venstre.
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Den sidste flip flop i IC3 sættes med en rens- 
kommando (Clear) (alle karakterer på skærmen 
ønskes fjernet) og frigives først når næste billede 
begynder efter at kommandoen er ophørt. Dette 
holder tællerne i øverste venstre position.

Stykliste for Cursor.

C1 1200 pF mica
C2 4300 pF mica
C3 620 pF mica
C4 6200 pF mica
C5 1000 pF mica
C6-9, C12-15 0,1 yu.F disc 
C10 100 /j,F 6 volt
C11.C16 10/xF 6 volt 
IC1 7408 firdobbelt AND gate
IC2, IC4 74197 eller 74177 eller 8281 eller 

8291 16 deler 
IC3 7473 dobbelt J-K flip flop
IC5, IC6 7402 firdobbelt NOR gate 
IC7 7474 dobbelt D flip flop
IC8 7400 firdobbelt NAND gate
IC9 555 timer (Signetics)
P1-60 Molex 09-64-1101
Q1 2N5129
R1, R5, R8, R13, R16, R21 1000ohm 
R2, R3, R4, R6, R7, R9, R11, R14, R17, R18 R22 

2200 ohm 
R10, R19 330 ohm 
R12 100 ohm
R15 100 ohom
R20 150 ohm
S01-6 Molex 09-52-3103

Konstruktion
Da denne konstruktion er større og mere ind

viklet end de hidtil her i OZ viste, tilrådes det 
meget stærkt at følge nedenstående trinvise byg
gevejledning. Hvis der er problemer på et trin, 
så stop og gå ikke videre før problemet er løst. 
Er man så heldig at have adgang til et oscillo
skop, bør det selvfølgelig bruges, men det skulle 
egentlig ikke være nødvendigt.
1. Anbring kantkonnektorerne.

Undersøg først printpladerne for fejl og kort
slutninger. Disse kan være uhyggelig svære at 
finde senere. Læg mærke til at kantkonnektorer
ne er drejet i forhold til hinanden. Dette bety
der at printkortene kun passer sammen på en 
måde. Sørg for at dette bliver ens på alle kort.

Når kortene passer sammen monteres alle lus 
og afkoblingskonde'nsatorer på alle kort, såvel 
som beskyttelsesdioderne på hukommelseskor
tet.

2. Byg strømforsyningen.
Hvis transformatoren har 2 adskilte viklinger, 

så sørg for at de bliver faset rigtigt. Sørg des
uden for at dioder og elektrolytkondensatorer 
vendes rigtigt og at IC1 forsynes med en pas
sende køleplade. Herefter anbringes alle omskif
tere.

Undersøg derefter om der er +5 volt på ben 
58 og 59, -^-5 volt på 57, ^12 volt på 56 og +12 
volt på det ekstra tastaturstrømforsyningspunkt.

Gå ikke videre før alle spændinger er korrekte.

3. Byg oscillatoren.
Lav spolen først. 6 vindinger på en 1 cm dorn, 

trukket ud til 2 cm længde. Udtaget anbringes 1 
vinding fra plusenden.

20 cm twinlead anbringes på udgangsklem- 
merne og et nyt stykke fastgøres med tape, så 
de 2 stykker overlapper hinanden med ca. 5 cm. 
Dette danner en attenuator, så udgangssignalet 
ikke bliver så stærkt at det forstyrrer.

Tilslut kablet til et fjernsyn og kortslut ben 20 
til stel. Dette får modulatoren til at udsende mak
simalt signal og giver hvid skærm. Herefter ind
stilles trimmekondensatoren til kanal 2, 3, 4 eller
5. Sørg lige for at indstille på en kanal der er 
ubenyttet i dit område.

4. Byg timing-kortet og videooutput.
Monter alle delene på dette kort, idet positions- 

lusene anbringes tilfældigt. Anbring IC10 og IC11 
med tilhørende dele på hukommelsesprint A.

Tilslut strømforsyningen og undersøg om der 
er nogen kortslutning på +5 volt. Hvis alt er i 
orden skal der nu være 16 rækker med hver 32 
hvide firkanter på skærmen. Positionslusene 
skal gøre det muligt at flytte billedet til 3 vertikale 
og 4 horisontale positioner på skærmen. Heraf 
vælges den, der giver det bedste billede på det 
fjernsyn der benyttes.

Hvis der er problemer undersøges det først om 
hoveddeleren slutter med ca. 60 Hz. Derefter 
undersøges om der er et sammensat synkoutput 
på ben 38 og sammensat videosignal på ben 20.

Er der stadig problemer undersøges output 
load ben 45, videoclock ben 47 eller IC10 proble
mer.

De hvide firkanter fremkommer fordi der er 
logisk 1 på IC10’s indgange. Glem ikke at fjerne 
kortslutningen mellem ben 20 og stel fra punkt 3.

Dette var første niveau i konstruktionen. Her
fra er alt mere eller mindre selvundersøgende, 
men gå ikke videre før du har 512 hvide firkan
ter på skærmen.
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Fig. 12. Print for hukommelseskortet.
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Fig. 13. Komponentplaceringen på hukommelseskortet.
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Fig. 14. Print for timing kortet.
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Fig. 15. Komponentplaceringen for Timing kortet. 

J er »jumpers«, forbindelser m. monteringstråd.
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Fig. 16. Print for Cursor.
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for moderkortet.
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Fig. 11. Komponentplaceringen 
forkert.
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'■eringen på moderkortet. D6 er vist
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Fig. 10. Prin
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Fig. 17. Komponentplaceringen på cursor printet.
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5. Anbring tegngeneratoren.
Undersøg først om der på stedet hvor IC9 skal 

anbringes er -M2 volt på ben 1, +5 volt på ben 
24 og -t-5 volt på ben 12. Er dette i orden an
bringes pull down modstandene (R45-R50) og 
IC9. Dette er en MOS-kreds og det gælder her 
som altid, at disse skal opbevares så længe som 
muligt i den beskyttende indpakning og indlod
des forsigtigt. Anbring altid tilhørende kompo
nenter først. Tilslut spænding. Skærmen skal nu 
vise 512 gange et G der står på hovedet. Dette 
er det engelske tegn for »at«, der kan oversæt
tes som »ved« og er en del brugt i tekniske be
skrivelser.

Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes spændin
gen straks og fejlen findes.

Når dette er i orden laves en lus bestående af 
en 330 ohms modstand fra +5 volt. Denne tilslut
tes skiftevis signalenden af R45-50. Tegnene 
på skærmen skal så skifte fra »at« til A til D til 
H til P til tom. Hvis man får disse tegn har man 
sandsynligvis også resten, men det undersøges 
i næste trin.

6. Anbring linieregisteret.
Undersøg med selvtesten om der er linie 1 

overføringsoutput. Er alt i orden ses på skærmen 
en hvid linie efterfulgt af 11 sorte, gentaget 16 
gange. Ligesådan undersøges linieclocksignalet. 
På skærmen ses 32 smalle lodrette linier.

Tilføj de manglende hukommelsesside A dele 
sluttende med IC8 som er en MOS integreret 
kreds.

Skærmen skal nu igen vise »at« og kortslut
ning af B1-6 skal give den nu kendte cyklus 
»at«, A, D, H, P og tom. Den eneste forskel mel
lem før og nu er, at vi nu indlæser en hel tegn
linie og gemmer denne i linieregisteret.

Nu kan vi få lidt sjov. Slut B6 til testpunkt 0, 
B5 til I, B4 til H, B3 til G, B2 til F og B1 til E. På 
skærmen vil du nu få hele alfabetet samt alle tal 
og symboler gentaget for hver anden linie. Gå 
ikke videre før dette er i orden.

7. Montér cursorprintet.
Anbring alle komponenterne på dette printkort. 

Tænd for skærmen og få »at« på alle pladser. 
Sæt derefter kortet på plads. Herved skal bille
det på skærmen ikke ændre sig, bortset fra at 
den blinkende bjælke måske dukker op. Under
søg om cursorafbryderen og clear virker. Clear 
skal bringe bjælken op i øverste venstre hjørne. 
Skift til gentag (repeat) og undersøg den frem- 
og tilbagegående bevægelse af bjælken.

8. Tilslut hukommelsesclockdriveren.
Montér resten på hukommelseskortet undta

gen IC1-6. Undersøg med selvtesten eller et os
cilloskop om 01 og 02 er i orden (512 prikker på 
skærmen). En kortslutning på udgangene af IC7 
kan ødelægge kredsen, så pas på.

9. Tilføj hukommelse.
Montér datakontakter og en trykknap tilsluttet 

KP-indgangen. Alle kontakterne skal kunne kort
slutte den pågældende indgang til stel. Derefter 
iloddes IC5 (MOS kreds) og beskyttelsesomskif- 
terne (protect og enable) stilles rigtigt.

Du skal nu være i stand til at anbringe et »at« 
eller et P hvor på skærmen det ønskes.

10. Tilslut endnu en hukommelse.
Denne gang iloddes IC6 og der kan nu vælges 

imellem »at«, O, mellemrum eller P, hvor det øn
skes.

11. Tilslut resten af hukommelsen.
De sidste 4 kredse iloddes en af gangen. For 

hver der anbringes fordobles antallet af mulige 
tegn indtil der er 64 i alt.

Hermed er maskinen færdig.

Valg af tastatur
Konstruktionen er udformet så det skulle være 

muligt at benytte ethvert tastatur, forudsat det er 
kodet, så det frembringer en 7 bit TTL-kompati- 
bel ASCII kode, og et nøgle-nedtrykket (KP) sig
nal. Et sådant tastatur er fra nyt temmelig dyrt, 
men sælges brugte for omkring 300 kr. Jeg hå
ber i en senere artikel at vende tilbage til hvor
dan man selv kan bygge et.

En billigere mulighed er de tidligere omtalte 
6 afbrydere og en trykknap, men det er med 
disse vanskeligt at opnå nogen større hastighed.

Absolut uanvendelige er de normale elektriske 
skrivemaskiner. Dette er rent mekaniske enhe
der, hvor elektriciteten kun benyttes til at give 
kraft til anslag og vognretur.

COS/MOS invasion.
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Kære redaktør 7AQ

Ligesom VTS bør være en farbar vej til sende
tilladelsen, så bør også de i OZ bragte besvarelser 
af opgaver, givet ved de tekniske prøver, være 
virkelige besvarelser - og ikke indhylles i en 
teknikers filosofiske betragtninger.

Jeg bruger dine besvarelser i mit studium af 
radioteknik, og er det nødvendigt at skære ud i 
pap til D-prøven, så er det ikke mindre nødven
digt at skære ud i pap til A-prøven.

Lad os tage besvarelsen i OZ nr. 4, april 1976, 
prøven fra november 1975 til A-licens.

I første opgave forlanges et principdiagram 
af senderudgangstrin med 90% modulations- 
indikator (AM). Hvorfor så ikke nøjes med modu
lation i PA-trinet og en diode med voltmeter og 
spændingsdeler. Modulationen i drivertrinet plus 
komparatorer med blinkende lysdioder kunne så 
vente til bedre tider.

I opgave nr. 2. blev jeg glad ved principdia
grammet af HF-oscillator med varicap. Det har 
jeg ikke kunnet finde i VTS, 5. udg.

Men beregningen af de faste kapaciteter fore
kom forvirrende, indtil jeg gjorde det på min egen 
måde som følger:

Kapacitetsvariation: A C =50 pF. Afstemnings
område: 3500-3800 kHz.

159

I opgave nr. 5 var der en lille regnefejl. Hvordan 
får du tidskonstanten til 8 sek.? Jeg kan ikke få 
det til at blive andet end 3,2 sek.

Det er en interessant oplysning, at »ca. 37%« 
hidrører fra den reciprokke værdi af tallet »e«, 
grundtallet i de naturlige logaritmer, men det er 
vist ikke obligatorisk viden til A-prøven?

I opgave 9 tales om decibel. Man forestiller sig 
situationen uden tabel ved hånden. Kan vi så 
ikke klare os med tilnærmede tal i stedet for at 
rokere med tre decimaler?

For øvrigt er jeg meget glad for din måde at 
skrive på, men hvis din facon på besvarelser skal 
være model for en rimelig god eksamen i den 
udvidede tekniske prøve for radioamatører, så 
tør jeg nu ikke stile efter hverken 13 eller 11, men 
vil forsøge at liste mig op til et beskedent 8-tal.

ity 73 de 14987 
(stadig unlis ham)

Dr OM Povl
Dit brev bringes her i OZ som et supplement 

til besvarelsen af opgaverne i aprilnummeret, 
det skader jo ikke at få problemerne belyst så 
alsidigt som muligt. Jeg vil gerne forklare, hvorfor 
min besvarelse er udformet, som den er. 1: Sen- 
derudgangstrinet - jeg har forsøgt at vise, hvor
dan jeg ville udføre konstruktionen i praksis 
(selvom det er bedt om et principdiagram!), og 
så er det nødvendigt at modulere drivertrinet 
også. Moduleres kun PA, får man samme resultat, 
som i gamle dage, når man anodemodulerede 
en pentode eller tetrode uden at modulere på 
skærmgitteret også. Indikatoren kan synes over
drevent indviklet. Nu har jeg imidlertid besvaret 
denne opgave i forskellige varianter utallige 
gange i tidens løb, og har også her ment at 
tiden var inde til at vise noget brugbart i praksis, 
ikke blot den med dioden og voltmetret fra VTS. 
Transistorer plus lysdiode er også både fiksere 
og billigere end et voltmeter. Den detaljerede 
beskrivelse mangler godt nok, men enhver kan 
jo selv slå op i VTS og finde den simple opstilling, 
som er nok til at tilfredsstille P og T. Opg. nr. 2 -
I VTS 5. udg. side 103 fig. 23 er vist en HF-oscilla
tor med varicap. Den er anbragt under emnet 
»frembringelse af FM«. En anden variant findes
i VTS 6. udg. side 104, fig. 31.

Beregning af kapacitet: Jeg finder også ofte, at 
andres måde at regne på virker bagvendt, og 
må så finde resultatet på min egen facon for at 
blive tilfreds. Vi tænker jo ikke ens alle sammen, 
og vore forudsætninger er forskellige. Du har 
her arbejdet med stoffet og har fundet en dybere 
forståelse, end hvis du blot havde godtaget det 
trykte ord. Aktiv indlæring er mest effektiv-andre
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kan måske klare sig udmærket ved at lægge OZ 
til side efter læsningen og så prøve sig frem med 
papir og kuglepen efter samme metode som min. 
Det afgørende er faktisk, at man selv prøver at 
løse opgaverne.

I opgave 5 har jeg lavet en regnefejl, tidskon
stanten bliver t = 16 ■ 0,2 = 3,2 s. Oplysningen om 
det med »tallet e« er til glæde for de læsere, der 
undrer sig over den besynderlige værdi 37%. 
Og naturligvis er det godt nok at give 0,7 for 3 dB 
ned eller 3,2 for 10 dB op. Kapaciteten ovenfor 
kan også udmærket være 280 pF - det var bare 
de små, røde tal på lommeregneren, der løb af 
med mig!

Min besvarelse skal ikke opfattes som en »mi- 
nimumsbesvarelse«. Der er hængt forsiringer 
på hist og pist, som roligt kan skæres af. I øvrigt 
skal der jo ikke uddeles karakterer ved denne 
prøve, der findes kun »bestået« og »ikke be
stået«, og grænsen går ved rigtigt resultat for de 
% af spørgsmålene.

Ily 73 de 7AQ

LITTERATUR - NYT

Tidsskriftslæsekredse. Igen i år indbyder Dan
marks Tekniske Bibliotek til abonnementsteg
ning i læsekredsene. Der tilbydes ca. 1.500 tids
skrifter indenfor 15 hovedområder (hvor elektro
nik/radioteknik udgør et område). Af de mere 
kendte amatørradioblade kan nævnes: QST, 
QRV, QTC, CQ, Ham Radio, 73-Magazine og 
UKW-Berichte. Hver publikation cirkulererblandt 
højst fem læsere, der forpligter sig til at sende 
materialet videre inden max. 10 dage efter mod
tagelsen. Fortegnelsen over de udbudte tids
skrifter findes i et katalog, som gratis tilsendes 
ved henvendelse til: Danmarks Tekniske Biblio
tek, (Tidsskriftslæsekredse), Anker Engelunds 
Vej 1, 2800 Lyngby, tlf. (02) 88 30 88 lokal 4914. 
Hertil skal bestilling af abonnement også ind
sendes inden 15. september.

Det er dog lige værd at overveje, om det nu 
også kan betale sig at abonnere i læsekredsene. 
Selv om abonnementsprisen kun er omkring 
15-30 kr. pr. år, så har postvæsnets rovdrift på 
portoområdet efterhånden medført, at udgifterne 
til læsekredsabonnementet + porto til videre- 
sendelse overstiger hvad det koster, at få sendt 
tidsskriftet direkte fra f.eks. USA til evig arv og 
eje. OZ9XM

HB
INFORMATION

Referat af HB-møde i Nyborg den 22. maj.

Fraværende med afbud: OZ5GF.

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

a. FU/OZ5RO.
b. P&T/OZ5RO.
c. OZ V/OZ6PN.
d. Regnskab V/OZ6PN.
e. Diverse udvalg.
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4. Sager til behandling.
a. Evt. ændring af forretningsorden.
b. Valg 1976 V/OZ5RO.
c. OZ5EL contra P&T V/OZ5RO.
d. EDR’s HF-station v/OZ6IC.
e. Folder om rævejagt V/OZ6IC.
f. OZ7IGY V/OZ5RO.
g. Brev fra OZ1TD v/OZ6IC.
h. Forslag til vedtægtsændringer V/OZ6PN.
i. Rejseudgift til DR-møde i Vejle v/OZ5RO. 
j. EDR’s 50 års jubilæum.
k. Medlemsregnskab på EDB v/OZ5RO.
I. Brev fra OZ3EH.
m.Brev fra OZ4EV.
n. Lake Constance Meeting v/OZ6IC.
o. Antenneproblemer.

5. Eventuelt.
ad. 1. Godkendt.
ad. 2. Godkendt med tilføjelse af 4o. 
ad. 3a. Diskussion om, hvorvidt EDR skal ud

give en håndbog, diverse småhæfter eller skal 
satse på begynderartikler i OZ. OZ6IC skaffer 
det tyske »Starthilfe« til gennemsyn.

OZ5RO påpeger, at kreds 2 og 5 burde deles
i to kredse hver, idet afstandene ellers bliver for 
store. OZ4EV foreslår, at afdelingerne i de be
rørte områder skal hores angående dette pro
blem. Vedtægtsudvalget arbejder videre hermed.

OZ7IH har foreslået, at EDR lader fremstille 
en film til PR-arbejdet, men HB finder Investe
ringen for dårlig.

OZ4GF oplyser, at bearbejdelsen af EDR's 
spørgeskemaer ang. forstyrrelser snart er til
endebragt.

EDR betaler almindelig standleje ved udstil
linger, hvor afdelinger vil påtage sig opgaven 
på forsvarlig vis.

OZ5RO omtaler EDR’s jubilæum til næste år. 
Der var fremsat protester mod afholdelse i Oden
se. Flere forskellige foreslog Bornholm. Det blev 
foreslået at forespørge charterselskaberne om 
pris på befordring, HB mener, at det er realistisk 
at regne med en udgift på ca. 500 kr. pr. par, 
resten må EDR skyde til.

Under dette punkt på dagsordenen behand
ledes også følgende: Offentliggørelse af repræ
sentanter i OZ. Facitliste til opgaver i VTS. Kalde- 
signaler med 3 bogstaver og sluttende på A, M 
eller P bør udgå. Der foreslåes oprettet en for- 
styrrelsesrubrik i OZ. Forslag om plakette eller 
askebægre til jubilæet m.v.

ad. 3b. Det bliver ikke muligt for P&T og EDR 
at udgive en fælles QTH-llste, hvorfor OZ5RO 
taler med OZ4WR om sagen.

ad. 3c. Et erstatningskrav overfor postvæsenet
i anledning af genoptrykning af OZ p.g.a. bort
kommen avispostpakke er blevet afvist.

ad. 3d. Regnskabsoversigten blev taget til 
efterretning.

ad. 3e. Et forslag fra OZ9XM om at forbedre 
det gamle OZCCA i stedet for at indstifte et 
jubilæumsdiplom fik HB’s støtte.

Tilbud på emblemer blev accepteret, 
ad. 4a. Den reviderede forretningsorden god

kendtes.
ad. 4b. Forslag fra revisorerne om at flytte valg 

og regnskabsår medtages af vedtægtsudvalget.
ad. 4c. EDR er blevet orienteret om en korre

spondance mellem P&T og OZ5EL. HB takker 
P&T for den gode orientering og løbende under
retning om sagen.

ad. 4d. EDR’s HF-station kan udlånes til afde
linger, dog ikke over 6 uger.

ad. 4e. OZ5WK vil udarbejde en folder om 
rævejagt. HB tiltræder.

ad. 4f. OZ5RO oplyser, at den nye OZ7IGY vil 
koste ca. 7000 kr. og oplyser samtidig, at man 
søger at finde en mere vestlig placering, 

ad. 4g. Sagen taget til efterretning, 
ad. 4h. OZ6PN har fremsendt ændringsforslag 

til vedtægterne gående ud på at RM kan udpege 
evt. manglende HB-medlemmer. 

ad. 4i. Bevilget.
ad. 4k. OZ6PN undersøger om der er nogen 

besparelse og rationalisering ved at køre med- 
lemsregnskabet og forsendelse af OZ over EDB. 
ad. 41 og 4m. Taget til efterretning, 

ad. 4n. Såfremt P&T sender en repræsentant 
til DARC-mødet, deltager EDR også.

ad. 4o. HB anbefaler, at man finder en egnet 
sagfører og anlægger sag mod Teknisk forvalt
ning i Århus, idet HB finder de løbende antenne
sager af principiel karakter.

ad. 5. Gladsaxe afdelingen har ikke indsendt 
vedtægter. Forslag om at D-licensen skulle gæl
de i 2 eller 3 år. EDR har ingen kompetance i 
denne henseende. Afdelinger og altså også 
OZ5DSB kan få QSL-kort ekspederet, såfremt 
afdelingens medlemmer er medlemmer af EDR.

Udførligt referat kan læses i afdelingerne eller 
tilsendes ved indsendelse af frankeret kuvert til 
Grethe. OZ6IC
Repræsentantskabsmode 

Vi skal herved meddele, at det ordinære re- 
præsentantsskabsmøde afholdes den 3. oktober 
1976 på Park Hotel i Odense.

Opmærksomheden henledes på følgende:
Iflg. vedtægternes § 10, stk. 5 skal sager som 

ønskes behandlet på mødet være formanden i 
hænde senest den 20. august 1976.

Disse eventuelle forslag vil sammen med den 
vedtægtsbestemte indkaldelse af repræsentants- 
skabsmødet blive meddelt i OZ september 1976.

HB
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NIRAC
Sammen med et QSL-kort for en QSO med 

LA4VQ, fik jeg forleden nogle eksemplarer af et 
lille blad med navnet »QSO« nr. 3. 7. årgang 1976 
som udgives af Norske Invalide Radio Amatørers 
Club - NIRAC.

I et ledsagebrev skriver LA4VQ: »Efter konfe
rence med de andre bestyrelsesmedlemmer i 
NIRAC, sender jeg dig et par eksemplarer af vort 
blad »QSO« plus lidt informationer.

Medlemsskab i NIRAC koster kr. 20,00 pr. år 
og både raske og handicappede kan melde sig 
ind. Som medlem får man tilsendt bladet »QSO«, 
som udkommer 5-6 gange om året. For blinde 
og svagtsynede kan bladet blive indtalt på kas
settebånd. Dette er en gratis tjeneste. Eventuelle 
blinde kan henvende sig til LA5WN - Jan Kåre 
Stura, 5304 - Nordre Hetlevik - Norge. Husk på, 
at returnere kassetten snarest muligt efter hver 
afbenyttelse.

»QSO« indeholder en præsentation af to med
lemmer i hvert nr. plus tekniske spalter og andet 
stof af interesse, blandt andet tekniske hjælpe
midler for handicappede amatører.

Vi er også stærkt interesseret i udenlandsstof 
og vil være interesseret i noget fra Danmark også.

Hvis du kan få lidt med i »OZ« om NIRAC og 
også i den danske bulletin om søndagen på 3,7 
MHz, vil det være kæmpefint.

Du kan måske også tage med infos om det 
norske yl-net på 80 mtr. torsdag kl. 16.00 GMT 
på 3680 kc/s med LA9SP som leder og på 40 mtr. 
torsdag kl. 13.00 Z på 7070 med undertegnede 
LA4VQ som leder. OZ1AVV/Karin er med af og 
til, men andre YL's er også meget velkommen i 
ringen.«

Det var nogle tanker fra LA4VQ og det giver 
mig - som sekretær i EDR’s Hjælpefond - ideen 
om, at et tilsvarende behov for kontakt med lige
stillede måske også eksisterer her i Danmark.

Jeg vil meget gerne bistå med skabelsen af 
en sådan kontakt her i landet, hvorfor jeg an
moder alle interesserede om at sætte sig i for
bindelse med mig.

Adressen er: OZ2NU - Børge Petersen - By
gaden 3 - 9000 Aalborg. OZ2NU

OZ’s annonceafdeling meddeler:
Pr. 27. juli flytter OZ3BH og henvendelse 

skal derefter ske til:
C. Brendstrup-Hansen,
Blomstervænget 11,

2800 Lyngby.
Tlf. (02) 87 16 56 efter kl. 16.40.

redaktionen
bemærker

... at redaktionskatten med vanlig arrogance 
og fløde i skægget meddelte, at vi her på redak
tionen har glemt at hilse OZ5DX, Hans Otto Pyndt 
velkommen som redaktør af spalten »Internatio
nalt Nyt«.

Vi bøjer os dybt beskæmmet i støvet og hilser 
en af vore store DX-jægere velkommen i OZ’s 
spalter.
... at sætternissen igennem mange måneder 
har placeret Viborg afdeling under kreds 5 og 
ikke hvor den rettelig hører hjemme, nemlig 
under kreds 4. Undskyld, siger kredsens HB- 
medlem.
... at afdelingssekretærerne bør huske at ind
sende oplysninger om nye medlemmer af be
styrelsen efter generalforsamlingerne, således 
jeg kan rette »hovedet«.
... at 0X300 efterlyser QSL-kort for sine 80 
meter forbindelse med OZ til brug ved ansøgning 
om OZCCA. Han vil sågar refundere dine porto
udgifter. Se lige i skuffen og få så de kort sendt!

OZ6PN

t  SILENT KEY

OZ6WZ

Alex Morsing er død i maj måned efter lang tids 
sygdom.

Alex - hvis stemme var kendt på alle bånd - 
men især på 2 m - fik sin licens i 1971 og brugte 
den flittigt. Amatør-venner var altid velkomne 
hos ham og hans hustru Ruth OZ9PS, og mange 
var de diskussioner om amatørradio, som blev 
ført i sene nattetimer på 2 m, hvor Alex var med 
trods sin sygdom.

Vi vil savne OZ6WZ, men savnet vil nok blive 
størst for hans hustru og børn, derfor går tan
kerne til dem i denne stund.

Æret være hans minde.
EDR Hvidovre Afdeling 

OZ1AEO
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Redaktion: OZ1LO, Leif Ottosen, Bankevejen 12, Køng, 
4750 Lundby.

YU 80 m contest 1974
De danske stationers placeringer blev følgende:

Call QSO’er QSO-points Multiplier Score

OZ6PI 162 632 27 17.064
OZ5ME 46 186 18 3.348
OZ4HW 

All Asia 1975

22 140 11 1.540

Her blev resultaterne følgende:

PHONE:
Call Band OQO’er Multiplier Score
OZ3KE 14 9 5 45
CW:
OZ6XR 7 14 7 98
OZ4HW 14 40 15 600
OZ5DX 14 25 19 475
OZ7BW 21 54 13 702
OZ1HX Multi 55 15 825

Vi ønsker OZ7BW tillykke med placeringen som nr. 1 i Europa 
på 15 m singleband.

The ARRL Bicentennial Celebration
ARRL skriver om denne specielle test: Det er ikke absolut 

en contest, uden du ønsker, den skal blive det. Det er en akti- 
vitetsweekend, hvor der er mulighed for enhver for at opnå 
attraktive diplomer, samt måske få de sidste stater til det spe
cielle ARRL Bicentennial WAS-diplom. Det vil blive en begi
venhed, som ikke vil komme igen før måske i år 2076. Her føl
ger så de simple regler:

Tid: 24. juli 00 GMT til 25. juli 24 GMT. Hver deltager må del
tage højst 36 timer. Pauserne skal være af mindst 15 minutters 
længde og må højst tages af 8 gange.

Formål: Stationer udenfor USA skal forsøge at få QSO med 
så mange stationer i de 50 forenede stater som muligt.

Klasser: Single operator og multioperator single TX.
Hver station må kontaktes en gang på phone og en gang 

på en anden mode (CW, RTTY, SSTV etc.), også QSO'er via 
Oscar tæller.

Kodegrupper: USA-stationer sender RST + stat og stat
nummer. Stationer udenfor USA sender RST + numre fra 001.

Den samlede score er lig antallet af QSO’er. Ingen multipliers.
Logs og sammentællingsblad skal sendes til ARRL, 225 

Main St., Newington, Conn. 06111, USA, med seneste post- 
stemplingsdato 1. sept. 1976.

Der er mulighed for at opnå følgende diplomer: For 1776 
eller flere QSO'er, 200 eller flere QSO'er, 50 QSO’er på fre
kvenser over 50 MHz (incl. Oscar), nr. 1 i hvert land, alle 50 
stater kørt og de 13 originale kolonier kørt.

De 13 originale kolonier er: Connecticut, Massachusetts, 
New Hampshire, Rhode Island, New Jersey, New York, Dela- 
ware, Maryland, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, South 
Carolina og Virginia.

WAEDC 1976
DARC indbyder alle amatører til at deltage i denne test, der 

i år finder sted på
CW: 14. august 00 GMT til 15. august 24 GMT
Phone: 11. sept. 00 GMT til 12. sept. 24 GMT på alle bånd 

80-10 m.
Der er 2 klasser: Singleoperator og multioperator single TX.
Pauser: Singleoperator stationer må kun deltage 36 af de 

48 timer. De 12 timers pause må tages i en, men højst 3 pe
rioder.

Der kan kun køres QSO'er mellem stationer i Europa og 
stationer udenfor. Sædvanlige RST + nr. fra 001 anvendes.

Hver QSO tæller 1 point. Hver station må kun kontaktes 
1 ger.g pr. bånd. Hver bekræftet QTC tæller 1 point (se under 
QTC-trafik).

Multipliers: For europæere regnes hvert land som en multi- 
plier på hvert bånd efter DXCC-landslisten. Desuden regnes 
hvert kaldeområde i følgende lande, som en multiplier: JA, 
PY, VE, VO, VK, W/K, ZL, ZS, UA9, UAØ (dvs. JA1, JA2, JA3 
etc.). Antallet af multipliers på 80 m må ganges med 4. På 40 m 
ganges med 3. På 20-15-10 m ganges med 2.

Den samlede score er summen af QSO-points + QTC-points 
gange samlet multipliers på alle bånd.

QTC trafik: Tillægspoints kan fås ved at gøre brug af QTC- 
trafik. En QTC er en rapport på en QSO, der har fundet sted 
tidligere i testen og senere sendes tilbage til en europæisk 
station. En QTC kan kun sendes fra en ikke-europæer til en 
europæer. Den generelle idé er, at efter en ikke-europæer har 
kørt et antal QSO’er, kan en liste med disse stationer sendes 
tilbage til en europæer under QSO med denne. Der gives 1 
tillægspoint for hver QTC rapporteret.

a) En QTC består af tid, call og QSO-nr. fra stationen, der 
rapporteres, f.eks.: 1300/DA1AA/134. Dette betyder, at 1300 
GMT kørte en ikke-europæer DA1AA og modtog QSO-nr. 134 
fra ham.

b) En QSO kan kun rapporteres 1 gang og ikke tilbage til 
den station, man havde den originale QSO med.

c) Man kan kun modtage maximalt 10 QTC’s fra hver station 
uanset bånd. Man kan kontakte en station flere gange for at 
komplettere kvotaen på 10 QTC’s, men kun første gang må 
man udveksle QSO-nr.

d) Man kan føre de modtagne QTC’s efter QSO’en i loggen 
eller på separate logblade, blot man indikerer fra hvilken sta
tion, de er modtaget. Stationen udenfor Europa begynder 
afsendelsen af sine QTC's med at give QTC-gruppenr. F.eks. 
3/7, hvilket betyder, at det er 3. gang, han sender QTC’s, og at 
den indeholder 7 QTC’s.

Der er diplomer til vinderne i hver klasse i hvert land og til 
stationer med mindst halvt så mange points som vinderen i 
Europa.

Logs skal sendes til WAEDC-Committee, Postbox 262, D-895 
Kaufbeuren, Vesttyskland. Seneste poststemplingsdato for 
CW: 15. sept. Phone: 15. okt. 1976.

Hold følgende frekvensområder fri for contest-trafik: CW: 
3550-3800, 14.075-14.350, 21.100-21.450, 28.100-29.700. 
Phone: 3650-3750, 14.300-14.350, 21.400-21.450, 28.700- 
29.700.

Contestkalender
7.-8. august: YO DX-test.

28.-29. august: All Asia CW.
11.-12. september: WAEDC phone.
18.-19. september: SAC CW.

25.-26. september: SAC phone.
OZ1LO

Aktivitetstest juni
Fone:
OZ7XC/A 992 p OZ4QX 480 p
OZ8KU 920 p OZ1EDR 992 p (maj)
OZ7XE 904 p CW:
OZ1XV 889 p OZ1AIK 220 p
OZ8XO 882 p OZ5DSB 190 p
OZ9ML 882 p OZ1BBI 180 p
OZ5DSB 749 p OZ4QX 180 p
OZ8LP 658 p OZ8VL 180 p

Sidste gang efterlyste jeg forslag til et nyt diplom, men da 
der endnu ikke er fremkommet nogle forslag, skal jeg nok 
engang opfordre jer til at spidse kuglepennen.

Vi mødes igen den første søndag i august. På genhør.
OZ8KU
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Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, Postbox 213, 5100 Odense.

Kære læsere af denne rubrik, jeg har en lille bon til jer. Bag 
på mange QSL kort er påklæbet en information om et eller 
andet diplom, hvis du ikke selv vil gemme disse informa
tioner, da vær venlig at sende dem til mig, på forhånd tak.

Og så en praktisk oplysning, hvis du vil ansøge om et 
diplom (og lade mig ordne det fornødne), da skriv efter an
søgningsskema, som så vil blive tilsendt dig i to eksemplarer. 
Når du så har udfyldt begge eksemplarer, og tilbagesendt 
dem til mig, vil den ene blive sat i kartoteket og den anden 
videresendt. Hvis du har søgt diplom igennem E.D.R. og fået 
tilsendt diplomet direkte, vær da så venlig at sende mig et 
par ord derom, med diplom nr. og udstedelsesdato, så jeg 
kan afkrydse ansøgningen i kartoteket, det er bl.a. det vi bruger 
det ekstra eksemplar af ansøgningsskemaet til, og så også 
hvis der skal rykkes for diplomet.

Og så skal vi over til det væsentlige, diplomerne:

»VHF 6«
Forbindelser med 6 forskellige lande efter 1. juni 1945 tæller 

her, eget land tæller med.
For SWL tæller QSL først efter 1. maj 1969. Der fås stickers 

for 7 til 30 lande. Prisen for diplomet er 6 IRC, for stickers 1 IRC. 
Ansøgningen sendes til mig eller som GCR liste til:
Jan Lourens, PAØBN, Keerweer 13, 6210 Oosterbeek, Hol

land.

»DM-QRA diplom« (UKW)
Hertil tæller alle forbindelser efter 1. januar 1963, på 144 

eller 432 MHz. Modulationen kan være telefoni-telegrafi eller 
blandet. Portabel station i eget land er tilladt.

De 17 UKW-Grossfeldkenner i DDR er følgende: EK - El - 
FK - FL - FM - FN - FO - GK - GL - GM - GN - GO - HK - HL - HM - 
HN - HO.

Disse bogstaver skal stå på QSL kortene.
Klasse 1. kræver 6 DM-QRA's.
Klasse 2. kræver 4 DM-QRA's.
Ansøgningen kan sendes til mig eller med QSL + 7 IRC til:
Radioklub der DDR, DM Award Buro
DDR-1055 Berlin, Hosemannstrasse 14, 0. Tyskland.

>-The Silver Award«.
Dette diplom kommer fra Jordan, og betingelserne er 

følgende:
Kontakt med 6 forskellige prefix, i telefoni eller telegrafi. 
Andragende med QSL + 10 IRC sendes til:
B. A. Zaza, JY1/B, P.O.Box 1055, Amman, Jordan.

»RAEM«
For alle licenserede radioamatører har »Radio Sport Fede

ration des Central Radio Club of USSR«, indstiftet dette diplom 
til minde om Ernst Krenkl.

Ansøgeren skal have opnået 68 point, og reglerne er føl
gende:
1. En QSO med RAEM tæller 15 point.
2.QSO med sovjetiske stationer i Antarktis eller arktis tæller 

10 point.
3. Kontakt med følgende stationer tæller 5 point: Ambarchik - 

Cape Chelyuskin - Cape Schmidt - Dickson - Pevek - Tiksi - 
Ust Olenek - Vankarem.

4. Kontakt med andre russiske stationer nord for polarkredsen 
tæller 2 point.
Forbindelserne tæller på alle bånd, men kun forbindelser 

på telegrafi giver point.

Foruden QSO med RAEM, må alle forbindelser være efter 
den 23. december 1972 (den 69-årige fødselsdag for Ernst
Krenkl).

Ansøgningen kan med GCR liste og 1 Rubel eller 14 IRC
sendes til:

Central Radio Club, P.O.Box 88, Moskva, USSR.

»Worked the 6 Continents Award« (R6K)
Central Radio Club i USSR har udstedt følgende diplom, 

»Worked with the radio stations of six continents«.
For erhvervelsen af dette diplom kræves 12 to vejs kontakter 

på telegrafi eller telefoni fra følgende områder:
a) Europa-1 kontakt.
b) Afrika - 1 kontakt.
c) Nord Amerika - 1 kontakt.
d) Asien - 1 kontakt.
f) Oceanien - 1 kontakt.
g) Den europæiske del af USSR - 3 kontakter.
h) Den asiatiske del af USSR - 3 kontakter.

Diplomet fås i følgende tre klasser:
Klasse 1. Alle kontakter kun på 3,5 MHz.
Klasse 2. Alle kontakter kun på 7 MHz.
Klasse 3. Alle kontakter på forskellige bånd.
Alle kontakter efter 7. maj 1962 er gældende.
Ansøgningen skal indeholde en liste over alle kontakter,

med dato-frekvens-kaldesignal og typen på modulationsart, 
enten CW eller fone.

Ansøgningen sendes til: Central Radio Club, P.O.Box 88, 
Moskva. USSR.

QSL skal medfølge for checking.
Prisen for diplomet er 1 Rubel eller 14 IRC. Kan også søges 

af SWL.
For alle russiske diplomer gælder det, at de med fordel kan 

søges igennem E.D.R., da OZ2NU har fået en speciel aftale 
med den russiske »Central Radio Club«, og prisen bliver da 
ca. 10 kr. pr. stk.

Good Hunting OZ1WL

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

Lad mig begynde med at undskylde, at OZ-DX ikke var med 
i juni OZ. Det skyldes QRL ud over normale arbejdstider. Jeg 
kan kun beklage det skete. Har savnet været stort, må det jo

UNESCO Clubstation, JY6TC i Jordan, Oprt. er JY5TAH.

280 OZ JULI 1976



Generaldirektoratet for August 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 9,2 10,6 13,2 14,5 15,2 15,4 15,2 14,5 10,7 9,7 11,0 9,6
New Zealand 17.800 54,1 9,1 10,9 13,9 15,2 13,4 10,6 11,1 11,7 10,5 9,8 11,1 9,4
Filipinerne 9.700 66,4 9,0 11,4 15,1 16,2 16,5 16,3 15,9 15,8 14,5 13,6 10,9 9,3
Sydl. Australien 16.000 85,0 9,0 12,2 16,7 17,7 17,5 13,5 11,2 11,1 12,8 12,1 9,6 9,5
Sumatra 9.300 90,0 9,1 12,4 17,1 18,0 17,8 17,3 16,3 16,7 12,7 12,4 11,2 9,4
Indiske Ocean 10.100 115,9 9,7 12,5 18,0 19,2 19,0 18,7 17,1 17,4 18,9 15,6 13,8 9,3
Madagaskar 8.300 146,0 10,0 11,6 16,6 19,2 19,3 20,1 18,8 18,6 20,6 20,5 15,9 12,7
Syd Afrika 10.100 171,3 8,8 6,3 11,6 19,0 18,9 19,2 19,5 19,2 17,5 12,9 10,4 8,4
Middelhavet 2.200 181,0 8,2 7,6 10,3 13,8 15,5 16,3 15,8 14,1 14,2 16,8 13,6 9,7
Antarktis 13.600 202,5 9,3 9,0 8,1 8,2 14,6 17,9 18,6 18,1 18,3 14,6 12,4 9,8
Kanariske Øer 3.500 226,9 10,8 9,0 10,1 15,5 18,3 17,8 17,1 16,1 16,6 21,4 18,7 13,1
Argentina 11.900 232,4 11,2 9,2 9,9 8,2 11,3 17,9 17,4 16,4 16,7 21,5 19,3 13,6
Peru 11.000 264,1 10,4 8,1 8,6 12,0 10,5 15,7 16,3 15.6 14,9 18,4 18,2 13,6
Vestindien 8.100 289,6 9,7 7,9 8,1 6,6 7,3 13,1 15,5 15,1 14,6 16,3 15,8 12,7
New York 6.100 291,4 9,6 8,0 7,8 7,2 10,2 14,2 14,8 15,0 14,6 15,3 15,8 12,6
Vest Grønland 3.600 313,6 8,9 8,4 9,6 11,1 13,2 14,5 15,0 14,6 14,5 15,1 14,4 11,4
San Francisco 8.800 324,5 9,1 9,1 10,2 9.3 7,8 7,8 10,1 12,7 14,6 14,6 13,7 11,3
Sydl. Stillehav 16.200 328,6 9,1 9,2 10,4 12,3 14,2 14,1 9,7 9,0 14,5 14,4 13,5 11,2
Hawaii 12.000 356,4 9,5 10,1 11,5 12,9 14,4 13,0 11,3 10,3 13,3 13,3 12,0 10,7

ses som om der er en mening med denne del af vor hobby, 
og at OZ-DX bliver læst.

Af de større sensationer her i sommerens forste måneder 
var der DX-peditionen til St. Paul isl. som ligger ved Canadas 
kyst. Call. der var i brug var XJ3ZZ/1. Der var mange, som fik 
revanche fra sidste gang, hvor deres tur blev forkortet. QSL for 
XJ3ZZ/1 sendes til VE3BMV, G. Z. Blanarovicz, PO-Box 292 
Don Mills, M3C 2EO, Ont. Canada.

Sa var vor gode ven Erik, SMØAGD sammen med HKØBKX 
og K6AHV igang fra Suraua Bank. Bemærk deres call var 
HKØAA/S, der var en grund til at markere forskellen med et 
/S, for de var Jo taget der ud for at opr. fra Bajo Nuevo isl. Det 
blev en stor succes, bl.a. fordi deres CW oprt. K6AHV simpelt
hen er fantastisk dygtig til plle-up, ikke fordi Erik også er 
skrap, men med den korte tid de var på øen, var det rart med 
flere oprt. På Bato Nuevo var call HKØAA, tilsyneladende et 
call som tilhører disse øer. QSL sendes til SM3CXS, J. Svens- 
son, Berghuus Vagen 11, S 86021 Sundbruk.

HI8JAM/KP4, pæn fyr- i pæne sko. Tak til OZ4RP for juli måneds 
foto. FL8AC i sommerantræk.
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Den helt store begivenhed var den japanske amatørradio
forening JARL’s DX-pedition til øen Okino Torishima. Som 
en slags fødselsdagsgave blev det lovet, at øen skulle have 
særskilt DXCC status. Der har været en del snak, om den skulle 
eller ikke skulle have denne status, men da JARL har bestået 
i 50 år, var der en undtagelse, selv om øen ikke opfylder de 
normale krav hvad angår afstand og selvstyre. Call var 7J1RL, 
QSL sendes via det japanske QSL-bureau. Deltagerne i denne 
DX-pedition var sejlet ud til øen i en chartret 500 ton Cargo/ 
personbåd. Man undgik de berygtede tyfoner i området. Selve 
Oprt. blev da også forkortet en hel del, det fortælles, at man 
opr. fra en platform, der var rejst til samme brug for at være

KL7BVY ved sin station.

over vandet, når tidevandet kom. Det var helt oplivende her 
op til »WARC 79« at høre så mange amatører i luften i de dage. 
Nogle råbte vel højt og fyldte meget i breden, andre kaldte 
uafbrudt, selv om oprt. var igang med at afvikle en QSO, nå 
det tog jo sin tid og man kan godt blive utålmodig ikke?

Nu bliver EDR jo også 50 år og vi kan ikke engang få vort 
gamle fine emblem gengivet på et frimærke. »A missing link«.

Der er ikke kommet mere nyt om KH6CHC’s tur til VR3 og 
KP6.

Husk det daglige eftersyn på båndet. Det var alt for denne 
gang. Best DX OZ6MI

DLD
For alle licenserede amatører - altså også dem, der interes

serer sig mest for CW, kan det meddeles, at DARC har udar
bejdet en trykt liste over de forskellige Ortsverbånde, som vil 
være til stor hjælp, såfremt man stræber efter opnåelsen af 
DLD. Den kan formedeis ved fremsendelsen af 1,- DM fås på 
følgende QTH:

DARC Geschåftstelle
Postfach 1155 - 3507 - Baunatal 1, W. Germany.

S C AG
Indenfor Scandinavian CW Activity Group udgør Danmark 

sektion 3. Sektionen er opdelt i 25 geografiske lokaliteter, 
som bl.a. benyttes i diplom-øjemed. Vi skal gengive disse her 
med samt deres nr. betegnelse:

København by 301 Aabenraa 311 Ribe 321
København amt 302 Svendborg 312 Tønder 322
Holbæk 303 Hjørring 313 Ringkøbing333
Haderslev 304 Skanderborg 314 Færøerne 324
Sorø 305 Thisted 315 Grønland 325
Præstø 306 Viborg 316
Bornholm 307 Aalborg 317
Frederiksborg 308 Randers 318
Maribo 309 Aarhus 319
Odense 310 Vejle 320

Tilsyneladende er det den gamle amtsinddeling, der er be
nyttet. Alt efter tilslutningen til den danske sektion, kan det 
måske gøres nødvendigt at ændre på denne inddeling. Men 
lad os nu se.

Lad mig til slut påny anbefale danske CW-amatører om at 
slutte op om denne gruppe. Alle forespørgsler sendes til re
daktionen af denne rubrik - vedlæg venligst selvadresseret 
og frankeret svarkuvert.

Alle indmeldelser sker direkte til General Manager: SM5TK 
Kurt Franz en, Box 13, S-150 13, TROSA, Sverige. Postgiro
konto nr. SCAG 83 61 33-9, box 13, S-150-13, TROSA, Sverige.

OZ2NU

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

Aktivitetstesten
6. runde i testen gav følgende placeringer:

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 9000 Aalborg.

RSGB's morsekursus
I maj nr. af OZ omtalte jeg en bog udsendt af RSGB vedr. 

morsekursus. Jeg kan i dag meddele, at denne bog kan købes 
hos A/S Ahrent Flensborg, 4100 Ringsted - formedeis kr. 6,50 
og samme sted findes også ARRL’s Telegr.Code til kr. 10,00.

SCAG
Jeg har desværre endnu ikke modtaget noget officielt referat 

fra årsmødet i Jønkøping d. 29. maj, men kan gennem med
delelse fra 0Z80 - som deltog i mødet - viderebringe, at re
konstruktionen som omtaltes i sidste OZ blev vedtaget.

1. OZ1ALF 89 QSO 304 p
2. OZ2EDR/a 85 QSO 250 p
3. OZ6UD 82 QSO 244 p
4. OZ3UN 84 QSO 241 p
5. OZ6IP/a 78 QSO 239 p
6. OZ1BNZ 76 QSO 228 p
7. OZ1ABE 82 QSO 227 p
8. OZ1AGN 83 QSO 226 p
9. OZ8RY/a 72 QSO 218 p

10. OZ1AXL 69 QSO 216 p
11. OZ1QQ/a 67 QSO 214 p
12. OZ1RH/a 69 QSO 196 p
13. OZ9SW 65 QSO 194 p
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14. OZ8UX/a 61 QSO 184 p
15. OZ6HY 57 QSO 180 p
16. OZ8PG 67 QSO 178 p
17. OZ1 BYL/a 66 QSO 170 p
18. OZ2GM 49 QSO 168 p
19. OZ8QD 59 QSO 166 p
20. OZ9HBO 55 QSO 164 p
21. OZ2AL 58 QSO 150 p
22. OZ1ASZ 57 QSO 147 p
23. OZ9AU 61 QSO 146 p
24. OZ1BBE 60 QSO 139 p
25. OZ1BPJ 46 QSO 131 p
26. OZ3FYN 47 QSO 123 p
27. OZ6IW 59 QSO 117 p
28. OZ1BYJ 33 QSO 116 p
29. OZ2QL 44 QSO 115 p
30. OZ1BCJ 49 QSO 114 p
31. OZ2YE 33 QSO 111 p
32. OZ3ER 31 QSO 99 p
33. OZ9ZJ 40 QSO 91 p
34. OZ1BEC 36 QSO 88 p
35. OZ1BOL 30 QSO 86 p
36. OZ1AZK 33 QSO 85 p
37. OZ7KU 36 QSO 78 p
38. OZ7XN 27 QSO 78 p
39. OZ2AGR 35 QSO 64 p
40. OZ1 APA/a 33 QSO 62 p
41. OZ1CBD 22 QSO 56 p
42. OZ1AYI 18 QSO 47 p
43. OZ1AGF 28 QSO 35 p
44. OZ8DO 14 QSO 34 p
45. OZ1AEE 9 QSO 20 p

FM afdeling:
1. OZ1ALK 40 QSO 82 p
2. OZ6BL 18 QSO 24 p
3. OZ5GI 17 QSO 24 p
4. OZ1AAY 17 QSO 23 p
5. OZ1ASP 15 QSO 18 p
6. OZ1AAP 10 QSO 12 p
7. OZ1AGO 6 QSO 10 p
8. OZ1AXZ 3 QSO 5 p

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

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

Sporadisk E nyt fra OZ8SL
Der har været fleres Es åbninger på 2 m i slutningen af maj 

og begyndelsen af juni måned. Alle åbninger har givet forbin
delser med Bulgarien (LZ). Følgende er kørt:
22. maj: 0Z60L: 14.06 GMT - LZ1AG (MC64d)

14.17 GMT - LZ1AB (LC27d)
OZ1OF: 13.53 GMT-LZ1AB (CW)
13.55 GMT - LZ1AG (CW)
14.01 GMT- LZ1AB (SSB)
OZ8SL: 13.56 GMT - LZ1AB (CW)
14.08 GMT - LZ1AB (SSB)
14.22 GMT- LZ1AG (QSO ikke fuldført)
LZ1AB kørte med en IC201,10 W output og en 16 el. yagi.

26. maj: OZ1OF: 15.17 GMT - LZ2FA (ND40g)
OZ9NI: 15.35 GMT - LZ2FA 
15.50 GMT - LZ2DA (hørt)

4. juni: OZ6OL: 11.55 GMT- LZ1DX (MC36h)
Hørte en anden LZ samt en RA stn.

Alle sporadisk E rapporter bedes venligst sendt til OZ8SL.

Svenske beacon stationer
SK2VHF - 144,875- JY69h - 30 W- 10 el. yagi (syd)-310 masl 
SK7VHF- 144,920-GP27f-40W-2 x big wheel -125 masl 
SK1VHF - 144,950-JR41d-20 W-big wheel - 55 masl 
SK4MPI- 144,960- HU46d- 100 W- 4x6 el (nord)-510 masl 
SK6UHF - 432,925 - GR61 a - 6 W - 4 x big wheel- 75 masl

Ekspedition Liege-Helgoland-Liege
Det Belgiske Sø Kadet Korps foretager i perioden 1. til 15. 

august en ekspedition fra Liege i Belgien til Helgoland. Flo
tillen består af 9 gummibåde, omkring 4,70 m lange og 1,90 m 
brede.

ON5PC/MM vil fra en af bådene være QRV på 144 MHz med 
såvel FM som SSB.

ON5PC vil være QRV fra Helgoland d. 7.-8.-9. august.
Hvad med en ny QTH locator (DO).

QTH Locator konkurrencen
Plac.: Call: Antal loc.: An

1. OZ6OL 203 34
2. OZ1OF 183 34
3. OZ8SL 182 31
4. OZ9PZ 133 27
5. OZ9SW 108 23
6. OZ3GW 102 22
7. OZ1ABE 102 17
8. OZ6ZZ 90 18
9. OZ6KV 88 18

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

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

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

OZ1AGN 43 10
32. OZ3EH 41 10
33. OZ7UV 38 10
34. OZ7GO 37 11
35. OZ5IQ 35 6
36. OZ1AMB 33 10
37. OZ1ZD 30 9
38. OZ8T 17 4
39. OZ9HBO 10 3

Antal lande:

VHF field day
Region I og EDR's 144 MHz contest vil finde sted d. 4.-5. 

september 1976. Indbydelsen kommer i august OZ.
OZ9SW
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 
6920 Videbæk.

QTH Locatorkonkurrencen
Plac.: Call: Antal loc.: Anl

1. OZ7IX 53 11
2. OZ9SW 43 14
3. OZ3GW 34 8
4. OZ1FF 33 11
5. OZ9PZ 32 10
6. OZ5WK 12 4
7. OZ9AU 11 3
8. OZ1AXL 8 5
9. OZ5GF 7 3

10. OZ6TW 4 2

Aktivitetstesten
6. runde i testen gav følgende placeringer:

1. OZ7IS 26 QSO 53 p
2. OZ7LX 20 QSO 49 p
3. OZ9AU 15 QSO 27 p
4. OZ2KO/a 6 QSO 19 p
5. OZ3TZ/a 7 QSO 16 p
6. OZ1AXL 6 QSO 15 p
7. OZ9SW 5 QSO 12 p
8. OZ8DO 4 QSO 9 p

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

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

OZ9SW

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

Nu er den her!
Det er måske ikke så tit, der virkelig sker noget glædeligt 

på DR-området, men foren lille måneds tid siden var der faktisk 
anledning til at hejse flaget. Årsagen hertil var, at OZ1D Ahrent 
Flensborg i Ringsted sendte en logbog for lytteramatører på 
markedet.

Igennem mange år har DR-amatøren været henvist til at 
benytte mere eller mindre hjemmekomponerede logbogsop- 
stillinger, idet alle logbøger, der i de seneste år har kunnet 
købes herhjemme, var udformet med henblik på senderama
tørerne. OZ1D har tidligere haft en DR-log i udsalg (gennem 
årene 1939-65), men p.g.a. manglende efterspørgsel har der
i mange år ikke været grundlag for trykning af et nyt oplag. 
Nu har OZ1D altså vovet pelsen Igen, og selvom der naturligvis 
er tale om »business«, tror jeg nok, at DR-amatørerne vil få 
mere ud af loggen end OZ1D; mange fem-ører kan der sand
synligvis ikke tjenes på den vare. Forhåbentlig vil initiativet 
blive værdsat, for produktet er under alle omstændigheder 
vellykket.

DR-loggen er i format A5 (ca. 14 gange 21 cm), spiralleret i

ryggen og på hver af de ca. 30 sider er følgende rubrikker op
trykt: Date, time (end & start), station, frq, mode, report, condx, 
in QSO with, remarks samt QSL (sent/received). Loggen koster 
kr. 4,75 (10 stk. h- 10% rabat) og fås som nævnt hos:

Ahrent Flensborg, Skt. Hansgade 9, 4100 Ringsted.

EDR's SWL-aktivltetsdiplom 
Nu vi er i gang med omtalen af nyskabelser indenfor 

DR-området, er det nok værd endnu en gang at minde om 
foreningens aktivitetsdiplom for lytteramatører. Diplomet blev 
indstiftet for relativ kort tid siden (1. januar-76) for, som navnet 
antyder, at øge aktiviteten omkring aflytningen af amatør
båndene og skulle derfor gerne virke som en slags appetit
vækker både for nye og erfarne DR-amatører.

Diplomet kan ansøges af alle danske lytteramatører (også 
tidligere DR-amatører, som nu er licenserede), der kan opfylde 
betingelserne for tildeling af diplomet. Disse går i al sin en
kelthed ud på, at man skal kunne fremlægge bevis for, at

EDR’s SWL-aktivitetsdiplom kan ansøges af alle danske 
lytteramatører. Diplomet udstedes I fem kategorier henholds
vis fem farver (gul, orange, grøn, blå og brun).

man har aflyttet amatørradiostationer i et bestemt antal lande 
(DXCC-områder), som er placeret indenfor samme kontinent. 
Diplomet udstedes i fem kategorier svarende til de fem konti
nenter (Syd- og Nordamerika regnes som et kontinent) og det 
krævede antal lande i hver kategori er henholdsvis:

Europa: 35 lande.
Afrika: 20 lande.
Amerika: 20 lande.
Asien: 20 lande.
Oceanien: 15 lande.
Ved optælling af lande (DXCC-områder) benyttes den zone- 

og prefixliste, der var indlagt i »OZ« september -75 (hvor der
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Store Fynske Rævejagt 1976
Nr. Point til DM Jæger Observatør QTH Antal ræve Samlet tid

1 100 Erik Lind Frida Tønder 6 1.49.56
2 96 Fred. Jessen Lykkeborg Tønder 6 1.51.28
3 93 Axel Rasmussen Per og Heine Tønder 6 1.55.48
4 91 Jørgen Nielsen Kaj Christensen Kolding 6 1.60.11
5 90 Steen Christensen Erik Nielsen Kolding 6 1.60.23
6 89 OZ6GV Aage og OZ8WY Aabenrå 6 1.66.57
7 88 OZ7YM OZ1ALF Aabenrå 6 1.70.16
8 87 OZ9DB Christian Kolding 6 1.73.16
9 86 OZ1YX Viggo og Gudrun Aabenrå 6 1.77.00

10 85 Borg Borg og Borg Tønder 6 1.86.58
11 84 OZ8VM OZ2DJ Herning 6 1.94.20
12 83 Anders Andersen Søren Nielsen, Bjarne Nielsen Tønder 6 1.97.13
13 82 OZ6TU OZ7VP Aarhus 6 2.00.29
14 81 OZ7VV Steen Kolding 6 2.00.32
15 80 OZ3MI Monty Kolding 6 2.02.42
16 79 Ingrid Lind Jef Tønder 6 2.14.34
17 78 Erling Bjarne og Michael Tønder 6 2.24.01
18 77 OZ4QB OZ3LQ Aarhus 6 2.30.34
19 76 OZ1TI OZ1AEF Aarhus 6 2.32.51
20 75 Hans Birger og Finn Tønder 6 2.35.12
21 74 Møller Jørgen Tønder 6 2.60.13
22 73 Henrik Niels Tønder 6 2.63.34
23 72 Niels Ingelise Herning 6 2.71.18
24 71 OZ8FI OZ1UD og OZ1ACD Aarhus 6 2.87.45
25 70 Robert Hans Peter Kolding 6 2.87.55
26 69 OZ8JD OZ2XJ Odense 6 2.95.22
27 68 OZ9SF Lohse Slagelse-Hillerød6 2.95.38
28 67 OZ9OZ OZ3XZ Odense 5 2.03.13
29 66 OZ5NM Anni Kerteminde 5 2.19.50
30 65 OZ4VQ Kjeld Petersen Kolding 5 2.36.59
31 64 OZ5YU Kaj og Kjeld Tønder 5 2.43.49
32 63 Kaj Leif Nyborg 5 3.14.26
33 62 OZ9IO Johnny og Jørgen Kerteminde 2 1.10.45

også står angivet i hvilket kontinent de enkelte DXCC-områder 
er beliggende).

Som bevis på at man har hort det nødvendige antal lande 
for at opnå diplomet i en af de fem kategorier, kan man enten 
indsende de QSL-kort, man har modtaget fra senderamatø
rerne som bekræftelse på lytterrapporter eller man kan blot 
indsende et afskrift af logbogen. Dette udskrift må indeholde 
oplysninger om dato, klokkeslet, frekvens og kaldesignal på 
de stationer, man har hørt.

For at dække omkostningerne ved diplomets udstedelse 
må der betales et gebyr på Dkr. 5,- for hvert diplom. Et even
tuelt overskud tilfalder foreningens hjælpefond.

De præcise regler for diplomets udstedelser er gengivet i 
januar-nummeret, ligesom de kan fås tilsendt mod indsen
delse af en frankeret svarkuvert til min adresse.

Diplomudstedelser
Tidsrummet 1/1 1976 til 1/6 1976:
Klasse I (Europa):
OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen: 39 lande 
Klasse II (Afrika):
OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen: 20 lande 
Klasse III (Amerika):
OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen: 23 lande 
Klasse IV (Asien):
OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen: 20 lande 

Spørgsmål, diplomansøgninger, dit bidrag til DX-Marathon 
(se sidste nummer af »OZ«) m.v. sendes som sædvanlig til: 

OZ9XM Karsten Meyer, Slotsvej 9, 2920 Charlottenlund.
OZ9XM

Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Violvej 2, 
6270 Tønder, tlf. (04) 72 21 51.

Danmarksmesterskab i rævejagt 1976

afholdes i week-enden 12.-13. september. 
Kort: Ulfborg nr. 1115 - 111 - 1:50.000. 
Program følger i august OZ.

Store Nordjydske Rævejagt 1976
For 2. gang har EDR Aalborg Afdeling fornøjelsen at invitere 

landets rævejægere til Nordjylland til Store Nordjydske Ræve
jagt 1976, som afholdes i weekenden

21.-22. august 1976.

Mødested og overnatning:
Safari Camping i Rebild, tlf. (08) 39 15 08, følg EDR skiltene.
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Der er reserveret et område til os, og vi kan køre dertil også 
om natten. Ligeledes kan deltagere, som ikke overnatter, frit 
komme ind.

Kort:
2 cm kort 1216 I Nibe med Vest-begrænsning ved koordinat

linie 34 (som i 1975).

Sendetider:
Lørdag: Ræv A kl. 21.00, derefter hvert 10. min. til kl. 00.00 

Ræv U kl. 21.01, derefter hvert 10. min. til kl. 00.01 
Ræv V kl. 21.02, derefter hvert 10. min. til kl. 00.02 

Søndag: Ræv A kl. 09.00, derefter hvert 10. min. til kl. 12.00 
Ræv U kl. 09.01, derefter hvert 10. min. til kl. 12.01 
Ræv V kl. 09.02, derefter hvert 10. min. til kl. 12.02 

Hver ræv sender i 1 minut. Sidste frist for aflevering af start
kort er 5 min. efter hver rævs sidste udsendelse.

Tilmelding:
Startkort købes på pladsen lørdag til hele jagten kr. 25,-. 
Tilmelding af hensyn til præmiekøb snarest mulig og senest

5. august til:
OZ5XD Claus Lindholt, Svenstrupvej 45, 9230 Svenstrup J, 

tlf. (08) 19 10 96 eller:
OZ3MV Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Aalborg, tlf. (08) 

14 45 14.
På gensyn i Nordjylland.

IARU Region 1 Rævejagtsmesterskab
afholdes i tiden 1.-5. september 1976 i Novi Sad, Yugoslavien. 

Jagterne afvikles på 80 m og 2 m med én dag til hvert bånd. 
Resten af tiden benyttes til udflugter til virksomheder og 

turistattraktioner. Deltagelse i jagten er gratis, men man må 
selv betale transport, kost og logi. Yderligere oplysninger om 
program m.v. fås hos undertegnede tlf. (08) 19 10 96 og bin
dende tilmelding skal ske hurtigst muligt.

OZ5XD
Store Midtjydske Rævejagt

7.-8. august, se OZ juni 1976 side 232.

Resultat Molbojagten maj 1976
1. Jørgen Nielsen - Kaj Kristensen Kolding
2. OZ6EI — OZ1TI Arhus
3. Ejvind - Jørgen Herning
4. OZ7VP - OZ7GX - OZ3NE Arhus
5. Niels - Henning Herning
6. OZ3KF-OZ1UD Århus

Vi siger tak til deltagerne, og ønsker på gensyn.
»mikkel molbo«

Resultat af Vendelbojagten 1976
1. OZ5XD - OZ3MV 1.42 2 ræve
2. OZ5QV- OZ1ADA 1.53 2 ræve
3. OZ1BRC - Marianne 2.10 2 ræve
4. OZ6IO — OZ1AHR 2.50 1 ræv

OZ5UO

Store Østjydske Rævejagt 1976
Nr. Point til DM Jæger Observatør QTH Antal ræve Samlet tid

1 100 OZ8FI OZ7GX Århus 6 1.82.30
2 96 Helmuth Christensen Finn og Karl-Henning Tønder 6 1.89.02
3 93 OZ2IA Jeff og Henrik Tønder 6 1.98.36
4 91 OZ6RI Hans Tønder 6 1.98.39
5 90 OZ8NJ OZ8TU Espergærde 6 1.99.36
6 89 Aksel Rasmussen Bent og Erling Tønder 6 1.99.43
7 88 Axel Lykke Borg Borg + Borg Tønder 6 2.00.12
8 87 OZ1YX OZ8WY og Viggo Åbenrå 6 2.04.12
9 86 Mogens Viggo og Bjarne Tønder 6 2.05.05

10 85 Anders Søgge Tønder 6 2.14.50
11 84 Erik Lind Frieda Tønder 6 2.15.23
12 83 OZ7VV Steen Kolding 6 2.16.02
13 82 OZ9DB Kristian Kolding 6 2.16.50
14 81 Birger Hans og Finn Tønder 6 2.17.35
15 80 Arne Vestager Uffe Herning 6 2.19.25
16 79 OZ4VW Uffe Århus 6 2.20.24
17 78 Erling Bjarne og Niels Tønder 6 2.30.26
18 77 OZ1WQ Erik Kolding 6 2.44.55
19 76 Fibbe Lykkegård og Per Tønder 6 2.46.43
20 75 Jørgen Nielsen Kaj Kristensen Kolding 6 2.53.32
21 74 Steen Kristensen Erik Nielsen Kolding 6 2.56.10
22 73 OZ3MC Maja Skive 6 2.57.33
23 72 OZ4QB OZ3LQ Århus 6 2.59.54
24 71 OZ7VP OZ5IV Århus 6 2.68.15
25 70 Finn John og Steen Herning 6 2.68.30
26 69 OZ3MI Monty Kolding 6 2.72.11
27 68 OZ6EI OZ1TI Århus 6 2.79.21
28 67 Keld Ejvind Herning 6 2.84.29
29 66 OZ4VQ Kjeld Kolding 6 2.91.42
30 65 OZ2FX Skive 6 2.93.55
31 64 Per Børge Herning 5 2.45.01
32 63 OZ5YU Kaj og Kjeld Tønder 5 2.46.44
33 62 OZ1EW Inger-Lise Herning 5 2.49.10
34 61 OZ8VM OZ1BSK Herning 5 2.52.06

Vi siger tak for den store tilslutning, og ønsker på gensyn næste år. »ÅRHUSRÆVENE«
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Jamboree on the air - JOTA
Selvom vi er midt i højsommeren, kan der være god grund 

til at minde om, at den 19. Jamboree-On-The-Air afvikles i 
week-enden den 15./17. oktober.

Erfaringerne fra de seneste år viser, at for mange stationer 
kommer for sent i gang med planlægning, fremskaffelse af 
antenner og andet grej, således at man først i sidste øjeblik står 
med en måske lidt nodtorftigt etableret station - og hvor for
virringen præger de deltagende spejdere, idet de jo nu skal 
til at benytte et helt nyt medium.

Og for de fleste deltagende spejdere er kortbølgeradio noget 
helt nyt og uprøvet. De kommer med store forventninger, der 
kan være svære at indløse, idet de jo er uden forudsætninger 
og mangler bl.a. øvelse i at aflytte de såvel Inden- som uden
landske tungemål.

Det er derfor en god idé, at samarbejdet og planlægningen 
med spejderne startes op straks efter sommerferiens slutning, 
således at der bliver mulighed for at få afsat en eller flere af
tener, hvor man fælles kan drøfte den kommende JOTA - og 
evt. får lejlighed til at lytte lidt på båndene. Det er god træning 
for et uøvet øre.

Et af formålene med JOTA er, at spejderne får mulighed for 
at opnå kortbølgekontakter med danske og udenlandske 
spejdere for på den måde at opfatte, at spejderbevægelsen 
ligesom kortbølgeamatøren arbejder på tværs af alle grænser.

Indenfor spejderbevægelsen er året 1976 udråbt som »Scout 
Communications Year«. Det er da en udfordring!

helst skal benytte, for ikke at genere andre med »dem Katzen- 
jammer«, der kendetegner SSTV. Det vil dog ikke sige, at vi 
Ikke må arbejde andre steder. Vi må faktisk arbejde overalt.

Hvis du kommer ind på »vore» SSTV-frekvenser, hvad du 
har ret og lov til, kan en SSTV-amatør ikke »jage« dig væk. 
Han kan kun gøre dig opmærksom på, at der er en anden 
SSTV-amatør, som han gerne vil have forbindelse med og 
bede dig om, at kalde CQ på en anden QRG. Med andre ord 
er vedtagelsen i Warschava en »gentlemanoverenskomst«. Vi 
har altså ikke de rettigheder, som »CW-amatørerne« har.

Jeg mener jo personligt, at de andre amatører har væsentligt 
større område, at boltre sig på. Der skal ikke megen QRM til, 
før billedet er »kaput«.

Det er meget sjældent, at en SSTV-amatør ligger udenfor 
»SSTV-områderne«. Det ville jo være dumt af ham, da han 
ikke kan forvente andre SSTV-amatører der.

Jeg startede med en monitor og kørte 'b år med den og en 
kassetteoptagelse. Jeg havde fået indspillet CQ-K (kom). Når 
jeg fik svar, benyttede jeg miken til rpt og modpartens call. 
(Jeg havde jo intet kamera, hvor man skriver det). Når det blev 
min tur - kørte jeg videre med min kassette, hvor jeg viste 
navn, qth og et billede af mig og xyl. Stationsbeskrivelse. Så 
havde jeg forskellige optagelser. Dejlige piger, dyr, tegne
serier e.l. Hvis jeg mente, at forholdene blev dårlige, havde jeg 
altid en kassette med et K og en pæn afslutning med 73 mm.

Jeg er villig til at hjælpe enhver amatør, der vil prøve lykken. 
Hvis du tilsender mig de forskellige skrifter (CQ-K osv.) i format 
64 mm x 64 mm, skal jeg køre det ind på et bånd eller kassette. Har 
fotos af dig og xyl eller specielle billeder, er formatet under
ordnet, da jeg kan formindske eller forstørre de billeder, med 
mit kamera. (Husk at skrive tal på bagsiden, så får vi den 
rigtige rækkefølge).

Kommercielt grej findes. Her tænker jeg på »Robot« og 
»Quelle«. Sampleren kan også skaffes, hvis man ikke vil bygge 
den selv. Fjern sampler, recorder og kamera så langt væk 
fra tx. Vær ikke sparsom med ferritperler.

Hvis du »kun« har D-llcensen, er det et dejligt supplement, 
at køre på 144 MHz, hvor du kan få mange tips. Jeg har nu 
arbejdet med ca. 350 forskellige SSTV-amatører. Der er også 
mange dx'er. 0X300 i Danmarkshavn (4000 km) kan se, om 
jeg har barberet mig, det er et lille »fingerpeg«. Kvaliteten i 
OZ, hvad angår billeder er i forhold til udlandet ikke at foragte.
Vi søger om at få tilladelse til, at benytte Vejrhøj i håb om kon
takt med provinsen. Testbånd til indstilling af monitoren fore
findes også.

SSTV-frekvenser er følgende: 3735 MHz - 7040 MHz - 14230 
MHz - 21340 MHz - 28680 MHz - 144,7 MHz.

OZ3WP

Yderligere informationer vil fremkomme i de næste numre 
af OZ, men har du brug for specielle oplysn Inger er JOTA's kon
taktmand:

Arne Gotfredsen, OZ3AG
Vestbirk Alle 42, 2770 Kastrup, tlf. (01) 51 86 18.

Lidt om den praktiske side af SSTV
Mange har beskrevet den tekniske side af SSTV. Adskillige 

har bedt mig om, at beskrive den praktiske side og hvad jeg 
har fået ud af denne fornyelse af vor hobby.

De nedenanførte QRC’s med ± 5 kHz er foreslået på »War- 
schava-mødet«. Det er de områder, som SSTV-amatørerne

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

KREDS

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

Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (02) 73 29 97.

Så er sommerferien begyndt. Vi kan se tilbage på en sæson 
med mange forskellige aktiviteter og stor deltagelse, selvom 
det kneb lidt til sidst, men da var det jo også blevet sommer
vejr. Det er dejligt at se medlemmernes interesse for afdelln-
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gens program, og vi håber også til næste sæson at få mange 
gode forslag til aktiviteter. Slap nu godt af i sommerferien så 
I er friske den 12.-august.

Program:
12. august: Første møde efter ferien. Som vi har gjort tidli

gere tilrettelægger vi den kommende sæsons arbejde. Det er 
NU, I skal møde op med jeres ønsker. Det er for sent at komme 
til næste Skt. Hans og brokke jer. Vi kan, hvis det ikke er for 
varmt, være op mod hundrede personer i klubhuset.

19. august: Vi har formået OZ2TG til at komme og vise os 
sit videodisplay. Det er rigtigt amatørarbejde, helt og holdent 
hjemmegjort. Alle som ikke har villet køre RTTY på grund af 
en larmende maskine, har efter 19.8.1976 ingen undskyldning 
mere for ikké at komme ¡gang med denne ædle gren af amatør
radioen.

Rævejagter:
Vi kører en sommerkonkurrence bestående af 6 jagter, hvor

af de 4 bedste tæller. Reglerne er som følger:

Mødested:
Parkeringspladsen ved Yderholm Kro kl. 19.30. Mødepligt.

Kort: A3426 Giesegaard.

Sendetider:
Ræv A kl. 20.00 hvert tiende minut til 22.00.
Ræv U kl. 20.01 og hvert tiende minut til kl. 22.01.
Sidste rettidige indstempling kl. 22.09.

Og så slapper vi af de næste 2 måneder - hvis vi da ikke i 
mellemtiden når at få bekræftelse fra kommunen om, at man 
nu er så langt fremme med vore lokaler, at vl kan gå i gang med 
indretningen. Men dette er endnu et Ikke helt afklaret spørgs
mål.

For en sikkerheds skyld må vi hellere regne med, at sæsonen 
startes den 17. august 1976 i Studiekredslokalet på Rådhuset.

Programmet for august måned vil følge i OZ august-num- 
meret - samt i de medlemsmeddelelser, som forventes ud
sendt omkring den 1.8.1976.

God ferie - og på gensyn efter ferien - om ikke før!
Vy 73 de OZ6PK, Paul

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

Vi begynder den nye sæson med en klubaften den 16. august, 
så vel mødt igen efter en forhåbentlig god sommer!

73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Startgebyr:
Kr. 5,- pr. hold pr. jagt. Går ubeskåret til præmier.

Ræ ve:
13. aug.: OZ1FQ.
27. aug.: OZ8TQ.
10. sept.: OZ9JB.
24. sept.: OZ2FN.

8. okt.: OZ1NB.
22. okt.: OZ8YA.

Bytning er selvfølgelig tilladt, men I må så selv aftale det. 
Ovenstående gælder »Såfremt Intet andet er aftalt«.

Træning:
Sidste chance er den 30.7.76, hvor OZ8ZK vil tage sig af 

rævene. Samme tider og kort som i konkurrencen.
GOD JAGT! Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

Hoved bestyrelsesmedl.:
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.

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 Grus, Krogsten Allé 52 a, 2650 Hvidovre,
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Som afslutning på første halvår 1976 havde vl en hyggelig 
aften med fælles kaffebord og basser. - Der var stor deltagelse
- både af medlemmer og gæster - og skattekistens indhold 
blev fordelt blandt de tilstedeværende ved lodtrækning.

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.
Afdellngsnyt via OZ9REH (Ramløse) hver mandag kl. 21.00. 
Ansvarshavende for afdelingsnyt: OZ5JR.
Girokonto: 2 26 78 96, EDR, Hillerød.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i EDR, 
Hillerød afd. som afholdes tirsdag den 28. september 1976 
kl. 19.30 i Hillerød Fritidshus' store sal. Dagsorden ifølge afde
lingens lov.

Vi holder allesammen sommerferie! På gensyn den 17.8.76
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i Hillerød Fritidshus hvor vi begynder på en ny sæson.
Lyt i øvrigt til bulletinudsendelserne som uanset ferien sen

des hver mandag kl. 21.00 via Ramløse repeateren.
OBS! Ønsker du at deltage i den kommende vinters kurser, 

som arrangeres af EDR, Hillerød, så meld dig venliqst snarest 
til OZ5JR

God ferie! OZ 1 AVN, Ole

HOLBÆK
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1GA, Gerhardt Augustesen, Jørgen Rodsvej 4,
4300 Holbæk.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen, Østerhavnevej 52 tv.,
4300 Holbæk.
Kass.: OZ1BXD, Torben Nielsen, Fjordparken 25,
4540 Fårevejle.

På generalforsamlingen mandag d. 31. maj, som også var 
sidste aften inden ferien, blev der valgt en helt ny bestyrelse, 
der foruden de ovenfor nævnte består af: Næstformand OZ8LJ, 
OZ5FP og revisor OZ3PC.

Vor formand gennem 9 år OZ5FP sidder stadig i bestyrelsen, 
som menig medlem, og vi takker ham for de mange år og alt 
det han har gjort for afdelingen.

Til næste sæson vil de fleste i afdelingen arbejde på at få 
sat gang i nogle rævemodtagere.

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.

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.: OZ1 BVU, Mogens Henriksen, Fanøvej 4, 
4800 Nykøbing Fl.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

Intet møde i juli
På den årlige generalforsamling, der blev afholdt d. 24. maj, 

var der mødt 14 medlemmer og 1 gæst.
OZ5GF åbnede mødet og OZ8NZ, Ole, blev valgt til dirigent.
Formandens beretning startede med oplæsning af en hilsen 

sendt fra OZ2UL, der ikke kunne komme og heller ikke øn
skede genvalg. Af øvrige oplysninger kan nævnes, at afde
lingen havde 48 medlemmer på skæringsdatoen.

På det netop afsluttede morsekursus havde 5 ud af 9 erhver
vet 60 tegns morseattest.

Herefter fremlagde kassereren, OZ1BVU, det reviderede

regnskab, der godkendtes. Kontingent blev vedtaget til fort
sat at være 20,- kr. pr. år.

Valget: På valg var formand, revisor og to bestyrelsesmed
lemmer. OZ8NZ, Ole blev valgt i stedet for OZ2UL og OZ1ALC 
Michael i stedet for OZ8XR. Øvrige valg var genvalg. Besty
relsen ser herefter ud som følger:

Formand: OZ5GF, Leif Olsen.
Kasserer: OZ1BVU, Mogens Henriksen.
Revisor: OZ6YS, Niels Sørensen.
Sekretær: OZ2QF, Jørgen Petersen.
1. best.medlem: OZ4BE, Bent E. Rasmussen.
2. best. medlem: OZ8NZ, Ole Nielsen.
Suppleant: OZ1ALC, Michael Jacobsen.

Repeaternyt: For at få genoplivet Saxkøbingrepeateren, 
OZ3REP, blev det besluttet at danne en gruppe af medlem
mer fra LFA til at overtage repeateren samt dens drift og ved
ligeholdelse. Det blev endvidere vedtaget, at udstedte repea- 
terandele annulleres, og hvad der er til rådighed af økonomi
ske midler til OZ3REP, tilfalder gruppen, der kom til at bestå 
af følgende: OZ5GE, OZ5WQ, OZ7UX, OZ5GF, OZ2QF og 
OZ8NZ. Der skal nok ikke regnes med, at repeateren kommer i 
drift før sidst på sommeren, idet en ombygning er påkrævet.

Til slut kan nævnes, at der er forberedelser igang til efter
årets kurser, men mere herom senere. Første møde efter som
merferien bliver i september. Fortsat god ferie.

Vy 73 de OZ2QF, Jorgen

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Møde: 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.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5LI, Robert Leldecker, Holbækvej 133,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 51 34, arbejde: (03) 59 49 00 
lokal 88.
Sekr.: OZ8DV, Jørgen Jijhne, LI. Røttingevej 3,
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 52 60.
Kass.: OZ5VO, Lars Ole Pedersen, Korsørvej 17,
4250 Fuglebjerg, tlf. (03) 75 30 28.

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.

SOMMERFERIE
19. august: 1. mødedag efter ferien.

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

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg,
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto: 5 04 87 53.

Referat for GF den 20. maj:
OZ5KE blev af de 8 fremmødte enstemmigt valgt til dirigent. 

Formanden OZ1LD aflagde beretning, hvorunder han bad 
forsamlingen rejse sig og mindes OZ2RT som døde sidste år. 
Formanden oplyste, at medlemstallet i øjeblikket er 18, men 
afdelingen kører i det små uden noget egentlig program. Dog 
har der i vinter været 2 som hver uge er blevet undervist med 
henblik på licens.

Kassereren aflagde beretning, der blev godkendt.
Kassereren og sekretæren var på valg og førstnævnte øn

skede ikke at modtage genvalg. Ingen var meget for at over
tage jobbet, men Arne Madsen blev foreslået og enstemmigt 
valgt. Formanden lovede dog at hjælpe ham igang. Sekretæren 
blev genvalgt. Der var også valg af suppleant. OZ6MI blev fore
slået og valgt. Som revisor blev Erik genvalgt.

Under eventuelt bad formanden om forslag til aktiviteter 
i klubben, men alle mente, det var svært at lave et program 
med så få medlemmer og mente i øvrigt det gik godt nok. På 
opfordring af OZ5KE fortalte formanden om ræveaktiviteterne 
Odense-Nyborg kører sammen med ca. 6-8 hold. Regnskabet 
er dog uafhængig af afdelingen.

GF sluttede i god ro og orden med en kop kaffe, som afde
lingen var vært ved.

Vi begynder Igen efter endt sommerferie den 12. august.
l/y 73 de Inge

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

Sofakampagnen fra forrige OZ fortsætter. Efter sommer
ferien starter vi den 16. august med klubaften og tilmelding 
til morse- og teknisk kursus, eller man er velkommen til at til
melde sig hos formanden inden da.

Som et led i øget foreningsaktivitet har vi planer om at orien
tere om contester og OSCAR aktiviteter, samt samle mand
skab til OZ3FYN. Der er også ideer fremme om at danne for
skellige interessegrupper inden for foreningen med hver sin 
udvalgsformand. En forslagskasse til forårets program vil 
der også blive opsat.

Vy 73 de OZ8GA, Preben

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

Den 29. maj holdt klubben den årlige generalforsamling i 
klublokalet i Rantzausminde. Samtlige bestyrelsesmedlemmer 
blev genvalgt. Formanden takkede i beretningen for lån af 
lokalet til Ejvind Henningsen, og gjorde i samme forbindelse 
opmærksom på, at der ledes med lys og lygte efter eget klub
lokale.

Efter generalforsamlingen var der fællesspisning og dans.
Vi ønsker tillykke til følgende nye licenser i afdelingen:
OZ1CJV, Jørgen-OZ1CIN, Ejnar-OZ1CZA, Jørgen - OZ1CSD, 

Erik - OZ1CHO, Jørgen - OZ1CJS, Ole - OZ1BXK, Erhard - 
OZ1CIC, Bendt - OZ1ALJ, Inger - OZ1CPH, Preben.

Den 10. juli er det endvidere tanken at arrangere en udflugt 
til Ølgodlejren.

Afdelingen holder sommerferie til den sidste onsdag i august.
Vy 73 de OZ9EG, Eli

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.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mandag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,

HJØRRING
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.

Her på tærskelen til sommerferien vil det på grund af visse 
omstændigheder ikke være muligt for den nye bestyrelse at 
fremkomme med et nøjagtigt program for det kommende år, 
men dette vil blive fastsat i allernærmeste fremtid og således, 
at det vil være at læse i OZ for august måned. Men som allerede 
antydet i OZ for juni er det planen at oprette et teknisk kursus 
og et CW-kursus, således at de, der ikke fik aflagt morseprø- 
ven i denne omgang, kan få det overstået i løbet af det kom
mende år. Til dem, der har klaret skærene, er der fra afdelingen 
et tillykke, og der er en oprigtig tak til OZ9TY, Tage og OZ8NR, 
Poul, for deres indsats ved det nyligt afsluttede CW-kursus.
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Nu håber bestyrelsen så, at fremmødet til de planlagte kur
ser (min. 12 stk.) vil være så stort, at kurserne kan blive kørt 
på aftenskolebasis.

Afdelingen ønsker også tillykke til dem, der i maj har fået 
deres D-licens, og håber selvfølgelig at se dem i afdelingen 
efter sommerferien, (jf. OZ juni)

Vy 73 de OZ1CEX, Jørgen

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07) 42 03 51.

Efter ordinær generalforsamling tirsdag den 25. maj ser 
den nye bestyrelse således ud:

Formand: Svend E. B. Poulsen, OZ1ZD,
Kass.: Carsten Andersen, OZ1BUO.
Sekr.: Roger L. Pennerup, OZ4PY.
Best.medl.: Ove Pedersen, OZ1AJI.
Best.medl.: Jørgen Jensen, OZ1BWA.

På bestyrelsesmøde den 10. juni blev der vedtaget, at man 
starter et opsummeringskursus med henblik på den tekniske 
prøve i november, det starter den sidste torsdag i september, 
under ledelse af OZ1ZD.

Vi byder de nye lokale radioamatører velkomne på båndet.

Program:
Tirsdag: CW-kursus.
Onsdag: Rævejagt.
Torsdag: Klubaften.

Vy 73 de OZ4PY, Roger

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

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

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

Program:
Onsdag den 18. august kl. 19.30, besøg på Kodak, Brovej 17 

(sidevej til Marsk Stigs Vej A16).
Onsdag den 15. september kl. 19.00, besøg på Viborg Kom

munes renseanlæg i Bruunshåb på vejen mellem Bruunshåb 
og Tapdrup. Efter besøget kaffe på Rindsholm Kro.

Rævejagter
Husk Midtjydske rævejagt 7./8. august. Se OZ juni side 232. 

Onsdag den 11. aug. lokaljagt i Vinderup kl. 19.30 
onsdag den 25. aug. lokaljagt i Viborg kl. 19.30 
onsdag den 8. sept. lokaljagt i Vinderup kl. 19.30 

Se også OZ marts side 117.
Vy 73 de OZ5LD, Leo Dam

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeldtvej 17, 9200 Skalborg 
tlf. (08) 18 37 90.
Sekr.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg, 
tlf. (08) 14 45 14.
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svendstrupvej 45,
9230 Svendstrup, tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.

Program:
Tirsdag 17. aug.: Rævejagt kl. 19.00, kort 1216 I Nibe.
Onsdag 18. aug.: Første klubaften efter sommerferien. 
Lørdag/søndag 21./22. aug.: Store Nordjydske Rævejagt, se 

under rævejægeren.
Lørdag/søndag 4./5. sept.: Indvielse af klubhuset. Reserver 

allerede nu denne weekend. Program i OZ aug.

Selvom vi er midt i sommerferien, arbejdes der stadig I huset 
om onsdagen, således at vi kan blive færdige til indvielsen,

Vy 73 de OZ3MV, Dion

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

Kredsarrangement
Som aftalt på møderne i april, afholdes kredsmed

lemsmøder I august på følgende steder:

Vejle: 10.8.76 kl. 20 i Vejle afd. lokaler, Dæmningen
58, Vejle.

Give: 12.8.76 kl. 20 i Give afd. lokaler, Dagcentret,
Rådhuset, Skolegade, Give.

Århus: 17.8.76 kl. 20 i Århus afd. lokaler, Frederiks-
alle 164, Århus.

Alle kredsens medlemmer, og andre interesserede 
indbydes til at deltage et af de opgivne steder, hvor der 
bliver lejlighed til at drøfte mange forskellige emner- 
samt drøfte evt. problemer med RM.

Det kan nævnes, at der er stillet forslag om en ny 
kredsinddeling hvilket - hvis den vedtages af repræ
sentantskabet - vil berøre flere kredse bl.a. kreds 5.

Kredsens HB-medlem OZ4EV vil orientere om dette 
og andre emner.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Møde: Onsdag kl. 19.30.

Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Vi holder åbent hver onsdag kl. 19.30 sommeren igennem.
Vy 73 de OZ5QH, Ole
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FREDERICIA KOLDING
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.

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.: 0Z90I, 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.: OZiAFC, 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.

HORSENS
Call: OZ6HR.

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

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

Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 19.30: Rævejagt - Mødested: Klubhuset.

Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Forvarsel:
Torsdag den 26. august 1976 kl. 20.00 afholder EDR Horsens 

afdeling ordinær generalforsamling i klubhuset.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden i hænde senest den 16. august.
Kun de medlemmer har stemmeret, som har betalt kontingent 

for juli kvartal 1976.
Vy 73, bestyrelsen v/OZ1 BME

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.

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.

SILKEBORG
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.

I et forsøg på at aktivere nogle flere medlemmer i forenin
gens arbejde har bestyrelsen nedsat et program-udvalg be
stående af OZ8JW, OZ9RK samt OZ8YO. Disse tre vil alle være 
lykkelige for et tip eller to til vinterens aktiviteter, så kære OM, 
op af starthullerne, - det er også DIN forening!

- Skal vi til at køre 70 cm i Silkeborg??? OZ9RK efterlyser 
interesse herfor og beretter, at han har mulighed for at skaffe 
et mindre antal stns. i ufb. stand til en yderst rimelig pris.

Tirsdag den 17/8 smøger vi ærmerne op, og giver os i lag 
med en ny og spændende sæson, men indtil da:

Fortsat god sommerferie 73 de OZ1AKD

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.
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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:
19. juli kl. 20.00: Byggeaften.
20. juli kl. 20.00: Turneringsgåjagt nr. 4.
22. juli kl. 20.00: Klubaften.
27. juli kl. 20.00: Kørejagt.
29. juli kl. 20.00: Ræveaften. Rævene demonstrerer deres 

hobby.
3.aug. kl. 20.00: Gåjagt specielt for begyndere.
5.aug. kl. 20.00: Begynderne præsenterer vinterens resulta

ter.
10.aug. kl. 20.00: Århusjagt nr. 5.
12.aug. kl. 20.00: Kredsmøde som optakt til repræsentant

skabsmødet.
17.aug. kl. 20.00: Turneringsgåjagt nr. 5.
19. aug. kl. 20.00: Firmabesøg - se nærmere i X-QTC.
24.aug. kl. 20.00: Kørejagt.
26. aug. kl. 20.00: HF-aften.

På gensyn OZ7VP, Hans

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

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: Tirsdag.
Fmd.: 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 Mobiltest - Sønderjysk mesterskab - var der d. 8. juni 
mødt 5 hold, så vi fik en hyggelig aften. Testen gav følgende 
placeringer: OZ1ALI - 525 point, OZ3M -505 p., OZ5PG -480 p.,

OZ4FA - 460 p., OZ1AKA - 280 p. Mobiltestens årsresultat blev 
igen i år en sejr til OZ3M, så nu står vandrepokalen endnu 1 år 
ved Palle, hvem tager kampen op, så pokalen ikke gror fast???

Til 2 m. rævejagt var der den 15. juni mødt 7 hold. Her lu
skede OZ1ALI sig til en førsteplads, (OZ1ALI melder, afsende
ren kan bruges endnu), skarpt forfulgt af OZ5PG/OZ1AMW. 
Husk at efter ferien køres rævejagt på 145.250 MHz. Ændrings
forslag til rævejagtsregler modtages meget gerne. Næste 
jagtdag se OZ aug. 76.

Videre god sommerferie.
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, Ketting,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 11 88.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

August starter torsdag d. 26. kl. 19.30.
Vy 73 de OZ9NS, Nis

SØNDERBORG
Lokale: Wlnds Radioservice, Sjællandsvej 18, Sønderborg. 
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Frederik Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ6BS, B. Strandtoft, Møllebakken 27, Guderup,
6430 Nordborg.
Kass.: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparken 70,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 60 14.

Program:
Sommerferie i juli, dog er der rævejagt i Sønderskoven d. 

11/7, 25/7 og 8/8 kl. 10.00.

17/8 Medlemsmøde 
Vi forsøger at få gang i en HF-station, og der skulle gerne 

blive et par DX-forbindelser.
Skal vi ha’ gang i CW-træningen i vinter?
22/8 Rævejagt kl. 10.00.

31/8 Hyggeaften 
Vi vil bl.a. udveksle erfaringer vedr. 2-m modtager projektet. 

Der er efterhånden henved 25 stykker under bygning på Als!
Hvad med en VFO? Har du en idé, eller et diagram, så tag 

det med i aften.
Og så skulle der gerne være liv i klubstationen - er der DX 

på 20?

Afdelingsnyt
Rævejagterne begyndte i fin stil d. 30/5 hos Karl-Åge, 

OZ3GY og hans XYL, der havde inviteret jægerne + familie til 
morgenkaffe med rundstykker.

Det var en god idé, tnx. Der blev jagtet vildt og inderligt. 
Ræven lå i tæt tjørnekrat kun 50 m fra udgangsstedet, så der 
var en del af jægerne, der ikke troede på deres pejlinger, på 
grund af den store signalstyrke, hi!

Du skulle ta' og prøve at være med. Du er velkommen på 
søndag (se program).

Afdelingen var d. 22/6 på besøg hos ZODIAC, hvor OZ2JT, 
Johannes, der leder virksomheden, viste rundt i fabrikken, 
der fremstiller radiotelefoner. VI siger mange tak for invita
tionen, OZ2JT!
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Mogens, OZ4MN har via OZ6IC rettet forespørgsel til EDR’s 
hovedbestyrelse om lån af EDR's TRIO 510 til Sønderborg 
afdeling. Lånet er gået i orden, så nu er der mulighed for DX- 
QSO fra klubhuset, hvis vi får en antenne op den 17/8 (se pro
gram).

God sommerferie, 73 de OZ6BS, Benny

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

- Vi holder stadigvæk sommerferie.
Husk søndag den 22. august er der udflugt til Givskud Løve

park. 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.

- Vi glæder os til at se jer . . .
Næste klubaften: D. 22. juli.

Vy 73 de OZ6MU/John

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

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

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ4CG, Carsten Gjessing, Nørrevang 2,
3740 Svaneke, tlf. (03) 99 67 86.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

rammer, er man også klar over problemet, men kan intet gøre.
Som lokal radioreparatør er jeg af og til også blevet præ

senteret for hjemmestrikkede PA-trin til 11 meter båndet, som 
ikke virkede efter hensigten. Af nysgerrighed blev en sådan 
»Træsko« åbnet og afprøvet med dummy load. Det var en 
frekvensdobler til 54 MHz (5 W 2’ harmonisk) og ikke et PA- 
trin, det lavede kort sagt alle de unoder der var mulige. De så
kaldte 27 MHz-amatørers tekniske kunne er for dårlig og der 
bliver sløset med justering og sikkerhedsbestemmelser i uhyg
gelig grad.

Jeg har selv opnået glimrende resultater med 500 mW og en 
altanantenne, så det kan godt lade sig gøre at være lovlydig.

Jeg har anskaffet mig en del litteratur om amatørradio og 
håber snart at få min licens.

73 til både CB og OZ folk fra en rødhåret radioflipper, Cola 
125 medlem nr. 15314.

Svend Hagen, V. Strandvej 35 e, 2680 Solrød strand.
(Brevet er forkortet af redaktionen)

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

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

Sælges: HW 100 med original strømforsyning og mike. 
Storno 2 meter COM 13 C-3.

OZ5VP, tlf. (03) 81 49 78 efter kl. 17.

Sælges: 2 m Kenwood Tr 2200 G med VFO.
OZ1BCP, tlf. (07) 85 33 49.

Sælges: Multi 2000 2 meter basisstation FM, SSB og CW, 
kr. 2.500.

OZ3MM, tlf. (08) 42 53 85.
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Herr redaktør
Efter at have læst »Læsernes mening« såvel i 27 MHz ama

tører som i OZ vil jeg gerne fremkomme med mine betragtnin
ger om 27 MHz båndet.

Jeg er radiomekaniker af prof. og har været det i 15 år. Jeg 
har derfor et godt kendskab til al underholdningselektronik 
og amatørstationer, idet min lærermester var OZ7HB. Af nys
gerrighed anskaffede jeg mig 2 stk. 27 MHz 500 mW stationer 
samt diverse måleudstyr og antenner til en samlet pris af ca. 
5.600 kr.

Så langt så godt, men ak og ve, sikken en plage at være lov
lydig!!! De klager der fra forskellig side har været rettet mod 
CB-folkene er ikke ubegrundede, der er en minoritet af uvi
dende, i teknisk forstand, der blæser på love og regulativer og 
med store albuer i æteren bare tramper sig frem med både 
TVI, BCI, HF-indstråling, splatter på 12 CB-kanaler. Jeg hen
vendte mig en dag via WT'en til en af de store æterdrenge og 
bad ham om, at jeg også måtte få en chance til at føre en 
samtale, men svaret var: »Bare hold kæft, jeg har en QSO med 
Fyn« og tilbage er der kun tomme bærebølger på 9 + 40 hver- 
gang jeg vil føre en QSO med en af de andre små »svage WT- 
børger«. Klager til P&T har ikke hjulpet, det er simpelt hen 
håbløst. I den lokale WT-klub, hvor jeg også har min gang 
blandt venner, der dyrker hobbyen seriøst indenfor lovens


