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NR. 9 48. ÅRGANG SEPTEMBER 1976

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

Nye læsere kan begynde her!
Sommeren er så små ved at være ovre, og inden længe er 

det atter på tide at vende tilbage til de mere indendørs- 
prægede hobbyaktiviteter.

For radioamatørernes vedkommende betyder det, at det 
efterhånden er ved at være sidste frist for eftersyn af anten
nerne samt udbedring af eventuelle skader, hvis man senere 
vil undgå at skulle jages ud i slud og regn for at redde stum
perne, når efterårs- og vinterstormene gør tilværelsen usikker 
for vaklende antennekonstruktioner.

Skulle du være så heldig, at der er placeret en lokalafdeling i 
rimelig afstand fra din bopæl, er det måske på tide, at du igen 
stikker hovedet indenfor - samtidig kan du også få at vide, 
hvornår det er sidste frist for tilmelding til vinterens teorikur
sus i radioteknik og træningskursus i telegrafi - for du har vel 
allerede bestemt om sendetilladelsen skal opnås eller evt. 
ombyttes til en højere kategori i løbet af foråret? Den mørke 
vinterperiode er som bekendt tidspunktet, hvor afdelings- 
aktiviteterne kører i højeste gear, og har du et eller flere for
slag til vinterens program, er det nok værd at »lufte« forsla
gene allerede nu. Og der er såmænd muligheder nok for 
»begynder-venlige« arrangementer; foreksempel byggepro
jekter (modtagere, måleinstrumenter, antennekonstrukti
oner), vejledning i betjening af en amatørradiostation, fore
drag over forskellige kommunikationsmuligheder (så som 
CW, RTTY, Slow Scan, satellit osv.). Mon ikke, der i de fleste 
afdelinger findes en eller flere erfarne senderamatører, som 
gerne deler ud af sine erfaringer eller udfører »rådgivende 
virksomhed« overfor de begyndere, der måtte ønske det. Men 
som sædvanlig er det en forudsætning, at du viser din inte
resse for sådanne arrangementer, før afdelingen går igang 
med at etablere dem.

Også afdelingsbestyrelsen må »op på lakrisserne«. Træk på 
EDR’s foredragsudvalg, teknisk udvalg, PR-manager og HB. 
Der findes sikkert en løsning, hvis afdelingen trænger til nye 
impulser og ideer.

OZ9XM
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Måling af en transistors ft
Oversat fra Test equipment for the radio amateur 

Af OZ1BWE, Kurt Jeritslev, GI. Holtevej 44, 2840 Holte

I højfrekvenskredsløb er produktet af små- 
signal strømforstærkningen (i og frekvensen 
konstant, da strømforstærkningen falder 6 dB pr. 
oktav. Dette produkt er transitfrekvensen ft. (PS: 
læs selv i VTS hvorfor!). Ved at teste en transistor 
i et oscillatorkredsløb og observere den mindste 
værdi af den tilbagekoblingskondensator, der får 
kredsen til at oscillere, er det muligt at opnå en 
god tilnærmelse til værdien ft. Diagrammet på 
figuren er en oscillator, der svinger på omkring 
10 MHz men enhver anden frekvens vil også 
kunne bruges forudsat at den ligger i et område 
hvor /Sf = ft. I praksis justeres modstanden RV1 til 
den nødvendige kollektorstrøm, ca. 10 mA for 
småsignaltransistorer. Værdien af feedback
kondensatoren Cb ændres så, indtil kredsen lige 
starter med at oscillere - hvilket vises ved, at der 
flyder strøm gennem dioden D1. Størrelsen af 
Cp i forhold til ft fremgår af tabellen.

Værdierne i tabellen er standardkondensator 
med de dertil hørende afrundede frekvenser ef
tersom der ikke kræves stor præcision.

Ved konstruktionen skal man forsøge at holde 
tilbagekoblingskapaciteten på den virkelige 
værdi, dvs. hellere tilslutte kondensatoren ude
fra end lave et omskifterarrangement.

Værdierne i tabellen opnås på følgende måde: 
Idet kredsen starter med at oscillere er reak- 

tansen af CP nær lig ØRc.

således at /3Rc = —---------------
2tt Cp Rc

hvoraf fås at ¡3 =---------- ---------
2tt f Cp Rc

hvorfor ft = flf =---------------------
277 f Cp

Med CP i pF, Rc i ohm og ft i MHz er

, 160.000ft =-------------------
Cp Rc

Cp(pF) 200 120 82 56 39 33 22 15 10 8,2 5,6 3,3
ft(MHz) 10 15 20 30 40 50 70 100 150 200 300 500

Oscillatorkredslob bestemmelse af fT.
L vælges til resonans ved omkr. 10 MHz. 
Dl er en germaniumdiode.
M1 et 10 mA-meter.
M2 et 100 /jA-meter.
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SSTV scan omsætter MKII
Af OZ2LW, Leif Lundskov, Valmuevej 12, 8382 Hinnerup

Scan-omsætteren i indpakning. Forpladeteksten er håndsat!
- var der nogen der sagde amatørarbejde?

Det har været opmuntrende at mærke den 
feedback, der har været på den scan omsætter 
jeg beskrev i OZ nr. 10 1974.

Det giver jo lyst til at fortsætte med projektet, 
for om muligt at forbedre det.

Flest mulige funktioner er i denne opstilling 
sogt lavet med integrerede kredse, for at opnå 
så god en stabilitet som muligt. Af samme grund 
er en del af trimmepotentiometrene fjernet.

Endelig må jeg vel også indrømme, at der har 
været gået sport i, at få det hele til at fylde 
mindst muligt.

Funktionen
Vedrørende virkemåden vil jeg henvise til oven

nævnte artikel og ellers rekapitulere følgende:
Signalet fra kameraet, hvor billedfrekvensen 

som bekendt er ændret til 16,66 Hz, passerer

først IC 1, der inverterer signalet og fører det til 
synkstripperen T 2 og samplingswitchen T 1.

T 2 fjerner videoen, så kun de rene fast scan 
synkpulser står tilbage. Disse går til synksepara
toren IC 7 og præcisionstimeren NE 555. Her 
kommer vi til den første ændring.

Ideen til denne opstilling fik jeg ved at læse 
en artikel i OZ nr. 4-1974: »Tidsmaskinen« 555 - 
hvor der er beskrevet flere anvendelsesmulighe
der for denne glimrende lille sag. Det vi jo har 
brug for er en puls, der starter med at være smal 
og langsomt LINEÆRT bliver bredere og bredere 
i løbet af de 8 sekunder, det tager at fremstille 
et billede.

Der er otte ben på fyren, det har man udnyttet 
ved blandt andet at føre det ene ben på en af 
de indbyggede komparatorer ud, så man ved 
hjælp af en styrespænding kan bestemme tær-
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Scan-omsætterens indmad. Transformatoren er ret domine
rende og kunne også nemt være mindre, men disse typer 
med 0-12-24 V har været billigt til salg i Århus. Der er to vik
linger med midtpunktet ført ud som 12 V. Det lader sig nemt 
gøre at adskille viklingerne, så der bliver to separate. De to 
stik bagtil er: Til venstre kamera ind og til højre SSTV ud.

Billedet viser sandvich-opstillingen med forbindelserne mel
lem de to print ført lodret. Den store regulator er en 12 V - der 
er en tilsvarende bagved. De er loddet direkte i printet, da 
de praktisk talt ikke bliver varme.
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skelen, hvor den flipper over og herved indenfor 
visse grænser bestemme pulsbredden.

Gør man denne styrespænding savtakformet 
og sørger for, at savtakken er lineær, begynder 
det at ligne noget.

Vi må dog lige se på et par af de øvrige kom
ponenter forinden, nemlig de, der sidder i det 
led, der normalt bestemmer pulsbredden: Kon
densatoren fra ben 6 og 7 til stel samt T 4, der 
erstatter den sædvanlige timingmodstand.

Grunden til denne ændring er igen et lineari- 
tetsspørgsmål. Under brug med faste pulsbred
der vil timingkondensatoren lades op til samme 
niveau for hver puls, opladekurvens form er lige
gyldig blot den er ens hver gang.

Dette er ikke nok til vort formål; da vi har 
brug for en større og større del af kurven for

hver ny puls, der kommer i løbet af et billede, og 
de enkelte dele helst skulle have samme form, 
må vi lave et lille kunstgreb.

Her kommer T 4 ind i billedet, idet den i den 
viste opstilling fungerer som en konstantstrøms- 
generator, der sørger for, at opladningen af ti
mingkondensatoren sker efter en ret linie. Her
med har vi fået to lineære savtakspændinger til 
styring af pulsbredden på NE 555's ben 3, det 
vil igen sige, at vi nu har nogle pulser til rådig
hed, der ved passende formning til 500 ns nåle- 
pulser, kan sætte liv i samplingswitchen T 1.

Den 8 sek. savtakspænding, der føres til ben 5 
på timeren, frembringes af en integrator IC 5 B.

Dette er også en ændring fra det forrige kreds
løb, idet det viste sig at være svært at få den 
langsomme savtak helt lineær. Det ser ud til at
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De to kontroller på forpladen er henholdsvis negativ/positiv
omskifteren og intensitetsniveau.

Under BNC-stikket til venstre på bag pladen ses 5-volt re
gulatoren.

Den må køles lidt, da den jo skal »æde« nogle volt spæn
dingsfald. Det er ikke nødvendigt at isolere den fra stel, da 
kølepladen på bagsiden af den er stel.

være lykkedes med den viste opstilling, derved 
langtidstest har vist sig at være stabil.

Afladning af kondensatoren i generatoren sker 
gennem FET’en T 3, der får en puls fra deler
kæden IC 8 og 9 gennem billedpulsgeneratoren 
IC 10 for hver 128 linier.

Går vi tilbage til T 1, har vi nu fået det sam
lede videosignal ud på drain, hvorfra det over 
en meget hojimpedanset spændingsfølger IC2A 
går til et par operatorforstærkere, hvorfra det 
enten kan tages ud som negativ eller positiv 
video.

Offsetjusteringerne i forbindelse med IC 2 B 
og 3 A tjener til at lægge niveauerne for hen
holdsvis negativ og positiv billeder på plads 
midt gennem begrænservinduet, der dannes af 
dioderne BAV 10 på ben 1 af IC 3 A.

Diodernes funktion er at sørge for, at frekven
serne holder sig inden for de normerede græn
ser.

SSTV linie- og billedsynkpulserne fra IC 7 og 
IC 10 føres tilligemed videosignalet fra IC 3 A til 
IC 3 B, hvor niveauerne lægges ind, så synk 
driver den efterfølgende VCO NE 566 ned til en 
frekvens på 1200 Hz og sort og hvidt til hen
holdsvis 1500 og 2300 Hz.

NE 566 er en såkaldt spændingsstyret oscilla
tor (Voltage Controlled Oscillator). Heri ligger, 
at man vælger en frekvens som f.eks. i vort til
fælde 1750 Hz ved hjælp af en RC-kombination 
(ben 6 og 7) og med en styrespænding, der her 
vil sige synk- og videospændinger, varierer fre
kvensen.

Opjustering
af SSTV scan omsætteren er ret enkel.

»Man tager« - en tonegenerator, der tilsluttes 
monitoren. Derefter tilsluttes et oscilloscop med 
DC-indgang til udgangen af monitorens demo
dulator. Tonegeneratoren indstilles på henholds
vis 1200, 1500 og 2300 Hz, og man noterer sig 
strålens position ved hver af frekvenserne. I 
stedet for tonegeneratoren tilsluttes kamera og 
scan omsætter. Nu kan synkfrekvensen justeres 
ved at dreje på synkfrekvens trimpotmeteret, Ind
til BUNDEN af synkpulserne ligger samme sted 
på scopet som før 1200 Hz tonen.

Skulle det nu vise sig, at sort og hvidt ikke lig
ger korrekt på plads, kan det rettes ved at ændre 
på modstandsværdierne til IC 3 B. Først mærker 
man sig afstanden mellem 1500 og 2300 Hz lini
erne på oscilloscopet, derpå ændres modstan
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den mellem ben 6 og 7, til der opnåes samme 
afstand. Større modstand giver større afstand og 
vice versa.

Skulle disse niveauer herefter ikke ligge rig
tigt, kan de samlet hales på plads ved at ændre 
på 8k2 ohms modstanden mellem ben 5 og stel. 
Intensitetskontrollen, der er ført ud på forpladen, 
sættes i stilling kl. 12, negativ/positiv omskifte
ren, som ligeledes er ført til forpladen i stilling 
negativ.

Et billede lægges foran kameraet og belyses 
jævnt f.eks. med en 40 W lampe, blænden på 
objektivet sættes på f.5,6.

Ved nu at dreje på det trimmepotentiometer, 
der sidder i den ene gren af intensitetspotmete- 
ret, skulle der komme et negativt billede frem 
på monitorens skærm.

Sæt negativ/positiv omskifteren i stilling posi
tiv og justér billedet frem i positiv på skærmen 
med offset justeringen til inverteren IC 2 B.

Gentag de sidste justeringer nogle gange til 
der er opnået samme lysniveau i både positiv og 
negativ billede.

Sæt beskyttelseskappen på kameraets objektiv 
og stil omskifteren i - positiv -.

Ved at dreje på intensitetskontrollen kan ka
meraets sortniveau bringes til at falde sammen 
med sortbegrænsnings niveauet i omsætteren, 
dette forudsætter dog, at sortniveauet er clam- 
pet i kameraet. Skulle videoen fra kameraet 
komme ud over en kondensator udelades den 
sidste justering og man sørger blot for at have 
et pænt billede.

Ellers vil justeringen vise, at kameraets egen
støj, der præsenterer sig som »græs« på scopet, 
forsvinder under begrænserens klipning i sort. 
Dette er det korrekte udgangspunkt for at lave 
billeder.

Med potentiometeret til 8 sek. savtakken juste
res billedet til korrekt 1:1 forhold, og med 47k 
potmeteret i emitteren på T 4 centreres billedet 
i lodret plan.

Med hensyn til strømforsyningen til SSTV scan 
omsætteren vil jeg overlade det til den enkelte.

Forbruget alt i alt andrager nogle få hundrede 
miliampere, så de fleste monitorer vil med let
hed kunne bære denne ekstra belastning.

Endelig kan man jo da også lade den få sin 
egen strømforsyning evt. ved hjælp af 3 IC regu
latorer. Jeg har selv valgt den sidste løsning og 
med en Dalomark 99 printpen lavet et print, af 
samme størrelse som hovedprintet og sørget 
for, at spændingerne kom ud på de samme ste
der. Man kan på den måde så stable printene 
og forbinde dem lodret med nogle rester af 
trådenderne fra modstandene.

Nu skulle du så være klar til at sende billeder 
ud i æteren - men pleasel - sorg for, at du i så 
vid udstrækning som muligt udnytter frekvens- 
svinget til begrænsning, det giver under alle- og 
specielt da under dårlige forhold - det absolut 
bedste resultat.

Det kan få tæerne til at krympe til størrelse 36 
at se de mildt sagt flove billeder, der er en ud
bredt tendens i et af os danske elsket, sydligt 
ferieland.

LITTERATUR - NYT

Philips’ datahåndbog »General Catalogue» 
1976. Datahåndbog for komponenter fra Philips 
og Signetics. Bogen er på 398 sider i format A5 
og indeholder en oversigt med korte data over 
halvledere, integrerede kredse (incl. Signetics), 
modstande, kondensatorer, højttalere samt ra
dio- og TV-materiel. Den har desuden en kort 
oversigt over øvrige komponenter.

Et meget nyttigt kapitel i bogen er sammenlig
ningstabellen over halvledere. Støder man i en 
konstruktion på en ukendt transistor, kan man 
ved hjælp af denne tabel finde frem til, hvilken 
standardtransistor, der kan bruges i stedet.

Philips General Catalogue koster 12 kr. plus 
moms og kan rekvireres hos Philips Skole Ser
vice, Prags Boulevard 80, 2300 København S.

Telefon (0127) ASTA 2222. Den vil sikkert også 
kunne fås hos flere af OZ’s annoncører.

For den teknisk aktive amatør er kataloger og 
databøger et stort problem. Philips General 
Catalogue hjælper langt, men naturligvis er de 
opgivne data noget summariske. I ganske mange 
tilfælde kommer man dog som bekendt langt 
med simple midler. Lad os som eksempel tage en 
for anmelderen ukendt type, BSV80. Man ser 
side 63, at der er tale om en n-kanal FET af 
junction-typen, beregnet til switching. Den er i 
TO-18 hus, og side 74 ses forbindelsesdiagram- 
met. Yderligere opgives max. 40 V, 350 mW, Idss 

= 10 mA min, Vp = -5 V, max. on-modstand = 60 
ohm, Crs = 5 pF max. og endelig on- og off-tider 
på max. 15 og 25 ns. Yderligere data må man 
finde i den røde databog, men til mange formål 
er de nævnte oplysninger fuldt tilstrækkelige.

Philips General Catalogue bør findes på alle 
OZ-læseres boghylde.

7aq
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En 2 meter - 70 cm omsætter for SSB og CW
Af OZ4QA, L. Hansen, Købmandsgården 3, 4130 Viby Sj.

Jeg havde i længere tid gået og tænkt på, 
hvordan jeg kunne blive QRV på 70 cm, og talt 
med forskellige andre amatører om problemerne.

Da jeg ikke har nogen HF-station, så jeg kunne 
bruge 28 MHz som bagsats, måtte jeg enten gå i 
gang med at lave ny VXO til min 144 MHz station 
eller gå ud fra 144 MHz.

Nu er min station bygget op som separat RX 
og TX, og der er faktisk ikke plads til en ny VXO. 
Jeg skulle også lave to, da jeg vil have det, så 
jeg kan køre split, så den idé blev droppet til 
fordel for 144 MHz som bagsats både til RX og TX.

Det største problem ved at bruge 144 MHz er, 
at det triplede 144 MHz-signal kommer ud på 
432 MHz, men tilbage til det senere.

Man kan også få problemer med modtageren. 
Et kraftigt 144 MHz-signal på antennen kan nå 
frem til modtageren, men det klares med en 
sugekreds i antenneindgangen.

Nu til selve opbygningen. Jeg har jo hørt for
skelligt om opbygning af UHF-grej, og har også 
selv prøvet at bygge et par konvertere uden sær
ligt held. Der er et par metoder at vælge imellem, 
den ene er at udlægge print til hele opstillingen, 
den anden at lave hvert enkelt trin i badekar. Den 
første metode blev hurtigt kasseret, da jeg for
trinsvis bruger stumper, som i forvejen ligger i 
rodekassen eller andre steder. Derfor skal man

eksperimentere en del, og det er print ikke særlig 
velegnet til, for det er ærgerligt, når man har prø
vet en 5-6 forskellige måder at tilpasse f.eks. en 
kreds lagt ud på print, og så skal prøve den 7., 
for lige at få det sidste ud af transistoren, så skal 
det nok passe, at kobberbelægningen lige akku
rat har fået så meget varme, at den går løs, og 
så sidder man der med loddetinnet ned ad nak
ken.

Altså valgte jeg badekarsystemet. Jeg tog en 
hvidblikplade, men vil anbefale en printplade, 
da opbygningen bliver mere stiv med den. Hvid
blikpladen stammer for øvrigt fra en terpentin
dunk, fundet i en affaldsbunke. Jeg prøvede at 
beregne, hvor meget de forskellige trin ville fylde, 
derefter blev de forskellige trin bygget op efter
hånden, med skillerum af samme materiale,
0,5 mm hvidblik, hvor det passede bedst, og de 
forskellige huller blev boret efterhånden.

Først et blokdiagram, fig. 1.
RX består af en x-tal oscillator på 96 MHz, den 

bliver triplet til 288 MHz, som blandes med 432 
MHz til 144 MHz.

TX. Her kommer problemet, for hvis man 
vælger den letteste vej, at blande 288 med 144 
MHz til 432 MHz, sker der nemlig det, at 144 MHz- 
signalet, som tilføres blanderen, bliver triplet til 
432 MHz.

FIG 1
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FIG. 2

1.-2. MIXER

NIÆRT 
TRIN T10

OBS. Gennemføringskondensator ved drain skal ikke mon
teres.
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L I N I Æ R  F O R S T Æ R K E R

F.eks.: Hvis man vil blande 144,2 med 288 MHz 
og komme op på 432,2 MHz, sker der det, at
144,2 MHz-slgnalet bliver triplet og kommer ud 
på 432,6 MHz. Det er dæmpet noget, men hvis 
man går længere ned i båndet f.eks. 432,010 MHz, 
så man har det triplede signal på 432,030 MHz, 
er det triplede signal lige så kraftigt som det til
sigtede signal. Jeg har prøvet det, he, he.

Derfor må man gå en anden vej. Man må undgå 
at få det triplede 144 MHz-signal frem til lineær
forstærkeren, og det kan gøres ved at blande to 
gange. Man blander først et doblet 96 MHz-signal, 
dvs. 192 MHz med 144 MHz. Resultat 336 MHz. 
Dernæst 336 med 96 MHz. Resultat 432 MHz. 
Med denne metode har jeg fået dæmpet 144 MHz- 
signalet, det triplede, mere end 9 S-grader, altså 
50-60 dB, og det er tilstrækkeligt.

Rapporterne er givet af OZ9NI og OZ2VM, og 
var med fuld bærebølge, med SSB kunne signalet 
knapt anes.

Nu til selve konstruktionen.
Alle komponenter er monteret som vist på fig. 

3, men jeg vil dog komme med nogle kommenta
rer, da det ikke er let at tegne i perspektiv.

Samtlige gennemføringskondensatorer er 
monteret midt mellem bund og låg i sider og 
mellemrum. Alle HF-gennemføringer er lavet 
med RG-58/U indvendig dielektrikum, hvorigen
nem ledninger og komponenter er stukket. Brug 
et bor til hullet, så isoleringen sidder stramt. 
Placering som gennemføringskondensatorer. 
Spoler og trimmekondensatorer som går til stel, 
er loddet direkte på sider eller bund. Afstand fra 
bund til låg lige stor. Husk i øvrigt, så korte led
ninger som muligt, og lod mellemrum og sider 
omhyggeligt sammen. Alle spolelængder, der er 
opgivet, er som vist i fig. 4.1. Trimmekondensa
torerne monteres ved at bukke rotorens lodde- 
flige ud, så de kan nå siden af æsken. De, der 
sidder i bunden, loddes også direkte på fligene.

Først RX.
Start med x-tal oscillatoren, T4. Mål med dyk

meter eller med HF-probe på C5, om x-tallet svin

ger. Dernæst T3 tripler. Drej trimmeren helt til 
minimum kapacitet og mål med HF-proben på 
C3. Drej trimmeren langsomt indad, og første 
max på proben skulle være 288 MHz. Så bygges 
T2-blanderen op. Prøv med x-tal osc. stoppet 
at tilføre 144 MHz-signal til gate 1, T2, f.eks. med 
2-meter antennen i serie med en kondensator 
1 nF, og 144 MHz-modtageren indstillet på en 
kraftig station, så skal der kunne trimmes til max 
signal på L3.

HF-trinnet er bygget op i to rum for at hindre 
selvsving. T1 er monteret i et ovalt hul i mellem
rummet. Emitter loddet direkte på. Pas på med 
varme, og rør ikke ved transistoren, før den er 
kold, hvis du ikke hellere vil have 2/2 end 1/1 
transistor. Når monteringen er færdig, sættes 
antennen på, evt. 144 MHz, og trimmerne stilles, 
så der ikke er selvsving. Trim til max. signal mens 
du lytter på IGY’en eller en anden 432 MHz-sta- 
tion, evt. et kraftigt 144,2 MHz-signal fraen nabo
amatør eller fra din egen station, du skal da kun 
lytte omkring 432,6 MHz.

Når så modtageren kører, med lidt held efter 
nogle timers, med uheld efter nogle dages 
eksperimenteren, kan du gå i gang med sen
deren.

I første omgang prøvede jeg at lave den med 
to blandere med det samme, men der var for 
mange frekvenser og harmoniske af samme, til 
at det ville lykkes. Derefter lavede jeg T14, 96 
MHz-buffer om til en tripler som i RX, og tog 
spændingen fra 1. mixer. L 10, som er ført gen
nem 2 huller i skillevæggen, erstattes af en spole 
som L 8, og 144 MHz-signalet tilføres denne med 
en link på 1 vdg. 1 mm laktråd, midt i spolen. Nu 
er der kun to frekvenser at arbejde med, 144 og 
288 MHz, og det gik bedre.

Det er lidt vanskeligt at bygge trinene op, når 
man ikke har andet end trimmekondensatorer, 
gennemføringskondensatorer og spoler at bygge 
op på, men det kan lade sig gøre. Til hjælp for 
L10 har jeg lavet et stykke print, som vist i fig. 
4-2, påloddet siden som vist i fig. 3. Til L11 er
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TI, T6, 17, T8, T9 og T14 er monteret normalt. Resten med bunden i vejret. Til på siden.
Hele omsætteren er monteret i en æske af Imm hvidblik, som vist i omrids i fig. 3. Strømforsyning 12 V stab. 
PT9-10-11-12-13 og 14 er ført til et tasterelæ, de øvrige står med spænding på hele tiden. Stik: forskellige i 
skuffen værende.
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der lavet en tilsvarende fig. 4-3, påloddet bunden. 
Trimmeren over L11 er en 3 pF rørtrimmer. R29 
er i mit tilfælde 680 ohm, for at hindre selvsving, 
men prøv evt. med en større. Linken er placeret 
over L11 og droslen under. Sæt strøm på tripler 
og mlxer, og juster tripleren til max. på gate i T8 
eller T9, målt med HF-probe. Jeg opgiver ingen 
spændinger, da man ikke kan regne med må
linger på så høje frekvenser. Tilfør 144 MHz-sig- 
nal. Jeg tager mit fra 2' trin efter 2' mixer i min 
VHF-sender, med en link i kollektorspolen. Sig
nalet skal ikke være særlig stort. For at måle om 
signalerne er store nok, kan man indskyde mA- 
meter imellem R30 og + 12 volt. Hvis strømmen 
ændrer sig, når man fjerner begge injektions- 
signaler, samt når de tilsluttes hver for sig, er der 
signal nok.

Derefter bygges T10 op. Man starter med at 
lodde den fast i bunden som vist i fig. 3. Fortin 
først bunden, hvor den skal sidde, derefter top
pen af T10, slib den evt. lidt med fint sandpapir 
inden fortinning, ikke for megen varme. Derefter 
loddes den ind, hurtigt. Mål med ohmmeter, om 
den stadig virker. Hee hee! DC-kredsløbet mon
teres, og der justeres til kollektorstrøm ca. 7 mA 
med meteret i PT12. Brug R33 lidt større end an
givet, f.eks. en på 10 k, og shunt den til strøm
men passer. Pas på strømmen, transistoren står 
hurtigt af, start med en shunt på ca. 100 k, og 
derefter en mindre til strømmen passer. Monter 
derefter resten af komponenterne. Lod derefter 
en modstand på ca. 50 ohm fra TR15 til stel og 
mål med diodeprobe over denne. Sæt strøm på 
T4, T14, mixer og T10 samt modtagerdelen. T10 
skal nu have samme strømforbrug, som den 
blev indstillet til, ellers er der selvsving. Hvad 
der nok er. Se efter udslag på HF-proben. Er der 
udslag uden x-tal og VHF-signal på blanderen, 
er det selvsving, som justeres væk med trim- 
merne eller R42, i mit tilfælde 680 ohm. Når der 
ikke er selvsving mere, tilsluttes 288 og 144 MHz, 
og nu kan der trimmes efter et 432 MHz-udslag 
på HF-proben. Det kan tage lang tid at få det

frem uden selvsving. Pas på x-tal signalet, det 
kan være, du får afstemt til en harmonisk af det. 
Hvis du har udslag på proben uden VHF-signal, 
men med x-tal signal, har du nok ramt en af dem, 
hvis udslaget forsvinder, når du stopper x-tal 
osc.

Derefter opbygges T11, loddet på siden som 
vist. Tomgangsstrøm ca. 7 mA. Regn strømmen 
i basiskredsløbet ud og træk det fra udslaget. 
Det tynde kabel til T12 shuntes med ca. 50 ohm 
til stel og der trimmes til max på HF probe. 
Trim helt tilbage i mixeren. Pas også her på selv
sving, mA meter mellem + og PT13.

Derefter monteres T12. Tomgangsstrøm ca. 10 
mA, efter samme metode som T11. Monter re
sten. Pas på droslerne og L14, de skal monteres 
vinkelret på hinanden for at modvirke selvsving, 
se fig. 4-4. Optrimning som T11. Derefter monte
res T13 efter samme metode, og så er der om
kring 0,5 W input i T13.

Hurra, nu er du på 70 cm med SSB og CW!
Men du er det to steder. Prøv at få rapport af 

en anden amatør på begge signaler. De er der 
begge to. Det triplede 144 MHz-signal må vi nu 
have fjernet, så vi monterer 1. mixer. Start med 
at flytte L8 på plads og monter L10. Resten op
bygges som 2. mixer, kun trimmerne i L9 er an
derledes, de loddes på bunden. L10 er monteret 
over L9. Den opbyggede tripler loddes ud og 
erstattes af 96 MHz-buffer. Pas på ved belastnin
gen af x-tal osc. Den går måske ud af sving. L8 
justeres som da den sad i 2. mixer, signal fra 
dobleren sættes til sammen med VHF-signal, 
og der trimmes til der kommer udslag på HF- 
proben i udgangen af T13. Når der er udslag, 
prøv at stoppe 144 MHz. Er der stadig udslag, 
er L9 ikke på den rigtige frekvens. Drej trimmerne 
helt ud og prøv igen, med både 144-192 MHz- 
signal på mix. Når det er gjort, så prøv at få rap
port fra en anden amatør, om der stadig er triplet 
144 MHz-signal at høre. Det skal være dæmpet 
kraftigt. Måske kan det helt fjernes ved at lave et 
båndfilter mellem L9 og L10, men det er ikke

FIG. 4,1 FIG. 4,2 FIG. 4,3

vi

FIG.4,4
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prøvet endnu. De to potmetre i 1 -2. mixer juste
res, så der er samme spænding på henholdsvis 
source i T6 og T7 - T8 og T9.

Så er der tilbage kun at sætte antenne på, og 
justere det hele op en ekstra gang.

Med denne konstruktion har jeg kørt flere OZ- 
stationer, samt DK7LP i Kiel, og der er output 
nok til at styre PA-trinet vist i UKW Berichte nr. 3 
1974. Input i 1 trin ca. 25 W.

Idet jeg håber denne artikel kan være med til 
at få andre eksperimenterende radioamatører 
QRV på 70 cm, og samtidig modbevise påstande 
i OZ om, at man kun kan bygge VHF- UHF udstyr, 
hvis man er i besiddelse af dyrt målegrej og me
gen teknisk viden (jeg er i besiddelse af et multi- 
meter, en HF probe, et hjemmebygget dykmeter 
til UHF, 10% viden, 90% stædighed, samt en del 
gode medamatører, hvormed problemerne kan 
diskuteres), siger jeg hermed held og lykke med 
eksperimenterne og på genhør på 70 cm.

Transfer til print
- tillæg til »Fotoprint«, OZ maj 1976 

Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Hulvejen, Stokkebjerg mark, 4450 Jyderup.

I min artikel om fotoprint i OZ, maj 1976 nævnes 
på side 173 i afsnittet »Udarbejdelse af printteg
ning«, at den lidt besværlige tegning af termi
nalerne til integrerede kredse kan erstattes af 
fabrikatet »Chartpak«s selvklæbende »clusters«.

Efter at jeg havde skrevetartiklen, blevjeg imid
lertid bekendt med en betydelig bedre løsning i 
et andet fabrikat- nemlig EDDING's R 41 Trans
fer. Firmaet har udsendt et fyldigt katalog, som 
indeholder så at sige alt indenfor elektroniske 
diagramsymboler og terminaler, loddeøer, leder
striber osv.

EDDINGS’s transfer har 2 ubestridelige fordele 
fremfor Chartpak’s:

1)De kan bruges både til printtegninger (hvis 
den fotografiske metode foretrækkes), og 
desuden kan de sættes direkte på printpla
dens kobberbelægning og tåler almindeligt 
anvendte ætsemidler, som f.eks. ferriklorid 
eller ammoniumpersulfat.

2) De fås i små ark til 3 kr. stykket, hvorimod 
Chartpak's symboler leveres i 250 stk’s- 
ruller.

Edding-symbolerne overføres let ved brug af 
en almindelig blyant.

Forhandler: Tutein & Koch, Farvergade 8,1463, 
København K, Tlf.: (01) 13 36 30.

Her vises nogle eksempler på de mest anvendte 
IC-terminaler, og katalognummeret er anført 
under hvert symbol:

C 691 C 715 C 865 C 868 C 888
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

Nyttevirkning og »formindskede« antenner
I sidste nr. af OZ kom jeg ind på lidt om en 

antennes nyttevirkning, og jeg nævnte bl.a. også, 
at hvis en antenne ikke sender sin energi hen i 
den retning, man onsker det, så er den en fiasko! 
Som bekendt sender mange enkelte eller lavtsid
dende antenner deres energi bl.a. lige op i sky
erne eller ned i jorden, hvor den ikke gør ret me
get gavn. Også mange retningsantenner (Yagi’s 
og Quad's) senderen mængde energi skråtop og 
ned og ud til siderne (Sidelope’s), der aldrig når 
modpartens antenne. En helt rigtig DX-antenne 
er karakteriseret ved at være i besiddelse af en 
meget flad vertikal vinkel, hvis hovedstråle er 
vandret på 28 MHz og allerhøjst pegende 20 gra
der over horisonten ved 3,5 MHz. Endvidere bør 
Sidelopes (Sidestrålingen) og Front-to-ESack ra
tio (Forskellen mellem For- og Bagstråling) være 
mindst 25 dB undertrykt. Et højt Front-to-Back 
forhold er uomtvisteligt en DX-antennes største 
aktiv, idet en dæmpning af f.eks. sydeuropæiske 
stationer med mere end en 5-6 S-grader (30—36 
dB) er en nødvendighed, når Hawaii skal kontak
tes via Nordpolen.

Nu vil jeg atter komme med et andet »godt 
ord«: Der findes ingen erstatning foren antenne i 
»fuldstørrelse«. Ved »fuld størrelse« forstår man, 
at elementerne mindst er en halv-lambda (bølge
længde) lange og at spacingen mellem elemen
terne i en retningsantenne ertilnærmelsesvis den 
optimale, dvs. at der kommer så meget »gain« ud 
af den som muligt. En antenne kan, hvis plads- og 
vindforholdene ikke tilladeren full-size, forkortes 
mekanisk, f.eks; ved at erstatte dele af elemen
terne med spoler eller/og anbringe topkapacite
ter i enderne af elementerne, til erstatning for 
henholdsvis det manglende »L« og det mang
lende »C« i den »svingningskreds« som en an
tenne repræsenterer ved resonnans med det L og 
C som er en del af de materialer antenneele
menterne er bygget af.

Netop den 3-elementede Yagi, jeg omtalte sidst 
var i høj grad forkortet og konstrueret ud fra devi
sen: 1) let at rejse for en enkelt person på 2) et 
meget blæsende sted. Endvidere spillede 3) et 
servitut-mæssigt problem ind og 4) også et 
spørgsmål om æstetik! I et sådant tilfælde må 
man renoncere betydeligt på kravet om nyttevirk
ning. Men det er vel også de færreste amatører, 
som kan opnå det ideelle m.h.t. »HF-venlig jord
bund« eller »antenne-indbydende boligforhold«, 
og det er jo også en udfordring for den eksperi
menterende at prøve på at få et godt resultat ud af

de forhåndenværende forhold. Der vil derfor altid 
være tale om at gå ind på kompromisser. Blot må 
man gøre sig klar over, at der er visse »spillereg
ler« at overholde.

Som nævnt sidst indeholdt den afbildede an
tenne sine forlængerspoler i midten af elemen
terne, hvor strømmen er størst. Da strømmen - 
fremfor spændingen - er den for en antennes 
nyttevirkning afgørende og i højeste grad bety
dende faktor, må dette stykke med maksimum 
strøm under ingen omstændigheder vikles op i en 
spole, idet HF-strømmen derved får formindsket 
sin angrebs-flade ud fra antennen mod luftens 
molekyler og elektroner. Skal der endelig være 
forlænger-spoler i en antenne, må de f.eks. sidde 
halvvejs mellem strømmaks og spændingsmaks. 
Helt i spændingsmaks må de selvfølgelig ikke 
sidde, da de skal have strøm, og i enhver anten
nes yderste ende er der altid spændingsmaks. 
Ved mobile antenneinstallationer er derfor nytte
virkningen af en »base-loaded« antenne betyde
ligt ringere end en antenne-pisk, der bærer sin 
forlængerspole halvvejs op ad antennen.

Den almindelig kendte »håndregel« om, at man 
kan tillade sig at forkorte sin antenne til så meget 
som en ottende-del af »full size«, må i allerhøjeste 
grad tages med et forbehold. Det kommer nok lidt 
an på, hvor meget »man« tillader sig at gå ned i 
nyttevirkning, og også påhvordan man forkorter 
sin antenne, m.a.o. holdforlænger-spolervækfra 
strømmaks-området. I mit tilfælde var center
spolerne på fra 10 til 14 vindinger, og under hen
syn til bevarelsen af spolerne- et i det hele taget 
nydeligt og solidt antenneprodukt fra OZ2UD i 
Lejre - var det nødvendig, forat opnå resonans på
14,2 MHz, at forkorte alle tre elementer drastisk 
(fra ca. 5,5 ned til 3,5 meter). Herved kunne jeg 
bevare en passende »løs« linkkobling til coax- 
feederen ved hjælp af en 2-vindings antennelink 
lagt omkring det udstrålende elements center
spole. Da jeg i mit tilfælde var interesseret i en 
bi-directional udstråling indstillede jeg direkto
rens og refiektorens længder indtil størst gain 
(overfor et test-signal »i marken«) og ikke efter 
bedste Front-to-Back forhold. Antennen skulle i 
dette tilfælde benyttes i retninger øst og vest, og 
ved måling konstateredes en Sidelopedæmpning 
på 22 dB fra syd, så det blev derved.

Netop denne stærkt forkortede 3-elementede 
Yagi har været omtalt i: ARRL’s Antenna Book 
1964-udgave, side 275, OZ - Dec. 1969 side 451 
og Rothammel's Antenna Buch, hvortil jeg kan 
henvise interesserede.
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En 2-elements 3-bånds Yagi
Det var derfor jeg med en vis skepticisme på 14 

MHz begyndte at høre om en mini-size Yagi med 
forbavsende gode egenskaber. Et par danske 
amatører, deriblandt OZ4RP, benyttedeantennen 
med tilsyneladende gode resultater og den var 
mindre end min, den var kun ca. 3,35 m i reflektor
længde og 1,35 m i bom-længde, endvidere ve
jede den ikke over 9 kg! Min skeptiske indstilling 
steg ved at læse dette, men så begyndte jeg at 
»løbe ind i den« på 14 MHz. Ved en QSO med 
G4AYW fik jeg oplyst en hel del om dens kon
struktion og at han var uhyre tilfreds med den, 
bl.a. var den 2 S-grader (12 dB) bedre end en 
vertikal GroundPlane stående under de samme 
ok omstændigheder som HQ-1, som den beteg
nes. Det er »i grunden« en antenne til det amrk. 
6-meter bånd (her arbejder den »full size«) og 
med treadskilte forlænger-spoler (til 28, til 21 og 
til 14 MHz-båndet), samt »topkapaciteter«. I øv
rigt har den været afbildet i OZ's annoncesider de 
sidste to måneder. Reflektoren er en 2-elementet 
stacked type med enderne foldede ned og sam
men, hvilket får den til at ligne en Quad, men det 
erden kun på6 meterog erdéren såkaldt Hybrid, 
dvs. en kombination af to systemer, her Yagi og 
Quad.

På de tre for os brugbare bånd er det naturligvis 
en kompromisantenne, men det afgørende er, at 
»strøm-stykket« midt i antennen er intakt og kan 
afgive fuld strøm til omgivelserne. Der er forlæn
gerspoler, men de sidder et pænt stykke ude på 
antennen og de er individuelle for hvert bånd. 
Spændings-enden af antennen er erstattet med 
flere »strittere« - pinde - der gør det ud for den 
manglende topkapacitet i en enkelt leder. Disse 
er i øvrigt udskiftelige, og kan »klippes« i længde 
til at give et bedste S WR enten i CW-el ler i phone- 
delen af båndet. For med spoler kan det ikke 
undgås at antennen bliver frekvensselektiv. 
»Ubeskåret« ligger SWR under 2:1 fra 14,10 til 
14,30 og stiger til 3:1 ved 14,08 og ved 14,35 MHz. 
Det samme gør sig til en vis grad gældende ved 21 
og 28 MHz, mens den (naturligvis) er mere flad 
ved 50 MHz.

Da spacingen ikke eroptimal på alle bånd uden 
at have mulighed forat ændre mekanikken, ligger 
F/B tallet ikke så godt, muligvis ca. 2 S-grader på 
14 MHz, men det ville sandsynligvis være dårli
gere såfremt reflektoren ikke var samlet af 2 
ovenover hinanden liggende elementer. Reflek
toren er ligesom antenneelementet udstyret med 
adskilte forlængerspoler og »strittere«.

De opgivne gain-tal, der oplyses er målt overfor 
en halv-bølge dipol som reference, lyder forbav
sende gode, og må antages at være målt på en vis 
lang-distance afstand, hvor der hyppigt opnås et

ekstra gain ved jord-reflektion under gunstige 
forhold i stor afstand fra antennen. Man kan som 
en håndregel sige, at med en to-element »fuII- 
size« kan der opnås fra 3,0 til 4,5 dB i forhold til en 
dipol. Hvis vi accepterer 3 dB som antenne-gain 
for denne antenne er dette også uhyre fint.

En »full-size« Yagi fylder ca. 10 m x ca. 4 m (40 
m2) for en 2-elementer, mens HQ-1 'eren kun fyl
der ca. 4,7 m2! Det er derfor utænkeligt, at den har 
samme »performance« og nyttevirkning som 
»the real thing«. Derfor er det så meget mere 
påskønnelsesværdigt, at konstruktøren og fir
maet har kunnet optimere en antenne med så små 
dimensioner. Vægten erenestående lav, og deter 
en ideel løsning formange amatører med »plads
problemer« etc. Som enhver anden Yagi-type til 
14 MHz bør den op i mindst 20 meters højde, men 
så har man også et lille unikum af en 3-bånds 
DX-antenne.

På 14 MHz har jeg også fået lejlighed til at høre 
A4XFZ i et Sultanat ved indsejlingen til den Persi
ske Golf og følge hans mange QSO’er med store 
dele af verden. Han får altid uhyre fine S-rappor- 
ter, bl.a. fra Europa bliver han sjældent rapporte
ret hørt under S 9 og hans tilfredshed er baseret 
på, at han indtil for nylig kun kørte med 12 watt 
inpt. og denne HQ-1, som han er meget impone
ret over.

Dette er foreløbig, hvad jeg har fået ud af »Må
nedens Antenne« via tekniske specifikationer og 
samtaler på 14 MHz, men det skal ikke være no
gen hemmelighed, at jeg meget gerne vil beskrive 
denne HQ-1 nærmere, hvis nogen kunne hjælpe 
mig med en »site« og en referencedipol, f.eks. på 
et fladt område i nærheden af Silkeborg, helst 
indenfor »jordbølgens« rækkevidde her til Fun
der Bakke. Og så vil jeg slutte med at sige tak til 
OZ4RP og OZ3YI for tilsendte billeder og specifi
kationer samt »impulser«, uden hvilke disse linier 
ikke ville have været skrevet.

Et svar til OZ6MI og sandsynligvis flere:
Takforvelkomsthilsenen underOZ-DX i aug.- 

nummeret side 324, Per, og jeg besvarer dit 
spørgsmål her. Om man kan placere en 40 meter 
beam underen 15 meter do? Hertil kan jeg svare, 
at det jo blandt amatørereren udbredt vane (eller 
en bred uvane) at »udnytte de forhåndenværende 
komponenter (og master) på mest effektive må
de«, og så hænder det (alt) for ofte, at et »juletræ« 
bliver født på toppen af en mast! (Når man nu 
alligevel havde mast og rotor).

Da det vist kun er et sted i landet, at der findes to 
Quad-antenner over hinanden med 20 meters af
stand imellem, går jeg udfra, at der er tale om 
YAGI-antenner (begge må jo betegnes som 
beam-antenner).
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
afholdes søndag den 3. oktober 1975 kl. 11.00 på Park Hotel, Odense, med følgende dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Resultatet af de afholdte valg, herunder evt. klagebehandling
3) Forelæggelse af evt. fuldmagter i h.t. § 10, stk. 3
4) Formanden aflægger beretning
5) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
6) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
7) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8) Valg af faguddannet revisor, jfr. § 17, stk. 1
9) Indkomne forslag

10) Fastsættelse af mødestedet for næste års repræsentantskabsmøde
11) Eventuelt

Opmærksomheden henledes på
at alle medlemmer af EDR har ret til at overvære mødet, 
at kun de i § 10, stk. 8 nævnte har taleret på mødet og
at kun repræsentantskabsmedlemmerne har stemmeret. OZ9JB, Jørgen Badstue

Sekretær

ligefrem indbudt til at lægge 3 halve-lambda’er på 
7 MHz antennen nedenunder, altså en resonans 
og en gen-udstråling så det batter. Dog ikke så 
meget, som hvis det var en anden 21 MHz- 
antenne, men nok til at gøre skade på den udstrå
lende antenne, og lede HF ned ad kablet og indeni 
kablet. Sidstnævnte er i sig selv også et problem, 
for man skal aldrig have en blind »lunte« hæn
gende ud fra en antenne, når den ikke har noget 
formål. Uanset om den er termineret, kortsluttet 
eller »åben« kan den jo ved visse længder virke 
tilbage gennem 40 meter antennen og op i 15 
meter do.

Hvis antennerne er parallelle skal der være 
mindst V2 lambda ved den laveste frekvens mel
lem antennerne, og det er nærmest urealisabelt, 
hvis antennerne også skal kunne drejes (på 
samme aksel). Men hvis antennerne sættes vin
kelret på hinanden og hvis de er mindst 5 meter 
fra hinanden (under hinanden) - altså ca. en ot
tendedel lambda ved 40 meter - så vil det kunne 
accepteres. Problemet med rotorens indikator 
kan evt. løses med to visere. Og husk at 40 meter 
Yagi'en helst skal være ca. 40 m over jorden.

Personlig vil jeg opsætte en 20 meter træmast, 
sætte f.eks. en 5/8 lambda op ad den og holde 
20-40 meters afstand til andet lodret ledende. 
Forresten behøver træmasten ikke at være så høj, 
for den øverste del af en sådan lodret antenne kan 
være en piskantenne fæstnet med isolatorer. Hvis 
der er tale om DX på 7 og 3,5 MHz - hvad jeg 
stærkt går udfra, det drejer sig om-så er vertikal 
polarisation på disse frekvenser at foretrække 
fremfor horisontal. Det skal dog indrømmes, at 
man-made noise gør modtagelse noget mere stø

Af hensyn til rotorens indikator i shacket place
res »juletræet« jo til at beame i samme retning for 
alle antennerne, men så er det også, at den gensi
dige påvirkning opstår, grundet de parallelle 
elementer.

Eksemplet med en 40 meter og en 15 meter 
Yagi på »klodshold« er netop et eksempel på, 
hvad man slet ikke må gøre. Under og over en 
Yagi vil der også være et felt, selv om man forven
ter, at det meste går vandret ud. Det der går ned 
under antennen reflekteres og indvirker på an
tennens impedans og udstrålingsdiagram, hvis 
der er noget, som kan reflektere - mere eller 
mindre effektivt - indenfor en ca. halv lambdas 
afstand. Naturligvis ophører reflektion jo ikke 
med et slag efter ca. V2 lambdas afstand, men det 
er i hvert fald en betryggende afstand.

21 MHz-signalet fra 15 meter-antennen vil blive

OZ4RP’s 2-elementede 3-bånds Yagi. Måler kun 3,36 meter 
gange 1,37 meter og vejer ikke over 9 kg, men er forbløffende 
effektiv. (Foto OZ3YI)
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jende, når der benyttes lodrette modtageranten
ner. Måske var det en idé at benytte lodret til 
sending og vandret dipol til modtagning.

Der kan de allerfleste steder iagttages tydelig 
og ofte meget stor forskel ved at skifte modtage
ren mellem en lodret og en vandret antenne med 
hensyn til støjfrihed, og det er altid til fordel for 
den vandrette. Men en lodret sendeantenne giver 
de lange distancer. Bemærk dog, at det ikke må 
være et kvart-bølge element over et ufuldkom
ment jordplan.

Konklusion: Separate antenner er absolut at 
foretrække fremfor et »juletræ«.

OZ7CH

Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der i november 

måned d.å. i Kobenhavn og enkelte provinsbyer 
vil blive afholdt prøver for radioamatører.

Sidste frist for tilmelding til prøverne er den 15. 
oktober 1976.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet 
»Ansøgning om amatørradiosendetilladelse« i 
udfyldt og underskrevet stand. Ansøgere, der har 
været indstillet til en tidligere prøve, må indsende 
fornyet anmodning på et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter oven
nævnte dato vil blive henført til de næstfølgende 
prøver.

E.B.
Lønberg/Ehlers

Radio i sommerlejr
I tiden 2.-11. juli varder 13.000 fra FDF/FPF der 

var i alle tiders sommerlejr ved Julsø nær Him
melbjerget.

I denne forbindelse blev callet OZ1FDF luftet 
ret så kraftigt. Vi var 4 faste operatører på stati
onen + mange andre.

Den største oplevelse for os var nok besøget af 
PAØQC Kees, præsidenten for VHF i region 1.

Stationerne bestod af 2 HF stationer 3 VHF, PA 
og diverse andet udstyr, SSTV m.m.

Der var grej lånt af OZ9PS, OZ8VV, SM7CZV, 
SM7CGV, OZ8BG, OZ8KU, OZ8XZ og der skal her
igennem lyde en tak til alle som gjorde det muligt 
og køre radio på lejren.

SM7CZV Birger, også kendt af spejderstationer 
som SK7FD, deltog sammen med XYL som fast 
operatør under hele lejren. OZ9PS tog sig af 2 m, 
selv ud på de små timer.

Der var nok ca. 30 forskellige amatører der 
kørte fra stationen under besøg på lejren.

Der er også en tak til alle dem der sendte QSL 
direkte, vi kom op på 140 direkte kort fordelt over 
det meste af Europa. Bjarne OZ8BG var sikker på, 
at morgenklubben skulle sende kort, så de gik 
ikke ram forbi.

O Z 1 FDF
Der blev i forbindelse med lejren afholdt en test, 

som skulle gøre det af for a-test i juli måned, 
denne tog undertegnede sig af, men det gik ikke 
helt efter planerne.

Vi havde store problemer med poverforsynin- 
gsn, todage havdevi ikke strøm i testtidspunktet, 
det var i den tid der skulle øves på scenen til 
lejrbålet og så var der ikke strøm til os alle.

Resultatet af testen er som følger:
OZ5XN/A 1170 point 
OZ9YJ 1110 point 
OZ1VZ 850 point 
OZ6QE 100 point 
OZ4IH 30 point

Diplomerne er tilsendt, når dette læses.
Med stor FDF hilsen OZ8KU
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Bilag til RM, 3. okt. 1976

EDR’s regnskab for tiden 1/4 1975 - 31/3 1976

Indtægter:
Salg af bøger m.v.:

Indtægter.........................................
Udgifter............................................

Bruttoavance ......................................
Kontingenter og indskud ....................
Renteindtægt .....................................
I alt......................................................

Udgifter:
Foreningsudgifter ...............................
Moder m.v...........................................
OZ ......................................................
QTH-listen ..........................................
Tryksager og kontorartikler ................
Administration .....................................
Afskrivninger ......................................
I alt......................................................

Indtægter i alt......................................
Udgifter i alt.........................................
Overskud/underskud ..........................

der overføres til kapitalkontoen.

Budget
1975/76

Regnskab
1975/76

31.039
21.918

Budget
1976/77

2.000 9.121 2.000
403.000 417.357 451.000

14.000 21.129 15.000
419.000 447.607 468.000

26.400 33.467 34.500
38.000 46.487 38.500

259.000 273.289 279.900
0 7.395 30.000

10.000 8.852 15.000
49.000 66.657 69.800

1.600 2.746 1.500
384.000 438.893 469.200

419.000 447.607 468.000
384.000 438.893 469.200

35.000 8.714 + 1.200

AKTIVER:

Balance pr. 31. marts 1976
PASSIVER:

Likvide midler:
Kassebeholdning .........................................  2.400
Postgirokonto ............................................... 603
Bankkonto..................................................... 464.181 467.184
Tilgodehavender:
ForVTS ........................................................  10.483
For annoncer ...............................................  24.100 34.583
Beholdninger:
VTS 4. udgave .............................................  959
QSO-instruktion ...........................................  588
Emblemer.....................................................  15.396
RTTY-materiel............................................... 1.068
Diverse.......................................................... 4.836 22.847
Inventar:
Saldo pr. 1/4 1975 ........................................ 5.363
Tilgang .........................................................  3.367
Afskrivning .................................................... 2.619 6.111
Aktiver i alt .........................................................................  530.725

Forudbetalt kontingent........................................................ 316.778
Kreditorer:
Skyldige beløb..............................................  5.036
Moms............................................................  5.221
Kildeskat.................................... ...................  5.309 15.566
Mellemregning med regnskab for VTS .............................. 39.851
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1/4 75 ...........................................  149.816
Overskud 75/76 ...........................................  8.714 158.530
Passiver i alt ......................................................................  530.725

Hovedbestyrelse:
OZ5RO OZ6IC OZ9JB

Formand Næstformand Sekretær
OZ6PN OZ5GF OZ4EV OZ4GF

Kasserer

Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af bogføringen og de os meddelte oplysninger.
Vi har afstemt bankkonti og girokonti og påset, at beløbene for debitorer, kreditorer og beholdninger er i overensstemmelse med de 

os forelagte fortegnelser. Vi har endvidere gennemlæst bogføringen til undersøgelse af overensstemmelse mellem kontering og tekst.
Det bemærkes, at en afstemning af kontingentindtægten ikke har været mulig, da der ikke foreligger fornødne registreringer af 

forskydningerne i medlemstallet i årets lob.
Vi har ikke foretaget revision.

Århus, den 1. juli 1976 
REVISIONSFIRMAET SEIER-PETERSEN

G. Tulstrup
statsautoriseret revisor



Specifikationer til regnskab for 1975/76

Foreningsudgifter:
Diplommanager, porto .
QSL-bureau .......................
QSL-manager ....................
Foredrag ............................
Udstillinger m.v...................
Stempelure, rævejagter
Emblemer...........................
Region 1 ............................
Kursus ................................
Diverse ...............................

Møder m.v.:
Repræsentantskabsmøde.......................
H.B. møder..............................................
Rejser .....................................................
Revision ..................................................
F.U. møder .............................................
Udvalgsmøder ........................................
Udvalgsomkostninger..............................
Stemmesedler, tryk og porto ..................

OZ, udgifter:
Trykning ..................................................
Honorarer, tekniske artikler ....................
Annonceprovision ...................................
Teknisk tegner.........................................
Teknisk redaktør .....................................
Ansvarshavende redaktør.......................
Redaktionsomkostninger ........................
Forsendelse ...........................................

OZ, indtægter:
Annoncer ................................................
Amatørannoncer .....................................
Salg af gamle numre ..............................

Udgifter overstiger indtægter med . 

QTH-liste ................................................

Tryksager og kontorartikler:
Adresseringsmateriale ............................
Duplikering .............................................
Girokort...................................................
Kontorartikler ..........................................
Kuverter m.v............................................
Tryksager ...............................................

Budget Regnskab Budget
1975/76 1975/76 1976/77

300 771 400
2.000 2.521 2.000
6.600 7.200 7.200
7.000 5.623 7.000

500 0 1.000
500 294 500

1.500 5.585 4.000
4.000 4.327 5.400
3.500 4.279 4.000

500 2.867 3.000
26.400 33.467 34.500

7.000 11.740 9.000
10.000 12.700 14.000
3.000 5.784 3.500
4.000 6.401 5.000
2.500 0 2.000
3.000 3.542 2.500
2.000 473 1.000
6.500 5.847 1.500

38.000 46.487 38.500

200.000 249.206 210.000
36.000 33.659 45.000

6.000 13.038 9.900
4.800 4.800 6.000
6.500 6.598 10.000
5.400 10.350 12.000
1.800 2.502 0

42.000 45.890 57.000
302.500 366.043 349.900

40.000 86.987 66.000
2.000 3.442 2.500
1.500 2.325 1.500

43.500 92.754 70.000
259.000 273.289 279.900

0 7.395 30.000

2.439
44

1.078
1.174
3.815

302
10.000 8.852 15.000

Administration:
Bogholder, løn ....................................................................................... .................................................. 29.000 40.123 45.-000
Sekretær, løn ......................................................................................... .................................................. 2.400 2.400 2.400
Kasserer, løn .......................................................................................... .................................................. 1.200 1.200 1.200
Formand, telefon og porto...................................................................... .................................................. 900 922 1.000
Næstformand, telefon ............................................................................ .................................................. 500 532 600
Sekretær, telefon og porto ..................................................................... .................................................. 1.500 992 1.200
Kasserer, telefon og porto ..................................................................... .................................................. 1.000 1.000 1.000
Telefon ................................................................................................... .................................................. 1.500 2.394 1.800

.................................................. 9.000 15.147 14.000
Kontor og arkivleje ................................................................................. .................................................. 1.000 250 0
Boxleje ................................................................................................... .................................................. 100 100 100
Gaver ..................................................................................................... .................................................. 500 1.411 1.000
Diverse ................................................................................................... .................................................. 400 186 500

49.000 66.657 69.800

II



Afskrivninger:
Inventar under kr. 1.200 .. 
Inventar, 30% af kr. 8.730

127
2.619

1.600 2.746 1.500

Regnskab for VTS 5. og 6. udgave:
Honorarer og trykning af VTS 6. udgave............................................................................................................................
Ekspeditionsgebyr..............................................................................................................................................................

Salgsindtægt....................................................................................................................................................................... 83.676
Annonceindtægt ................................................................................................................................................................. 5.670

Tilgodehavende hos EDR pr. 1/4 1975 .............................................................................................................................
Tilgodehavende hos EDR pr. 31/3 1976 ...........................................................................................................................

Beholdning pr. 31/3 1976 2.574 stk. (6. udgave).
Bogholderiets bemærkninger
Antal medlemmer pr. 31/3 1 975 .......................................  5.230
Antal medlemmer pr. 31/3 1976 ........................................  5.560
Fremgang ..........................................................................  330

Frederikshavn, den 24. august 1976 
Horsens, den 24. august 1976 Henrik Jacobsen, OZ6PN

Grethe Sigersted kasserer

94.274
263

94.537

89.346
5.191

45.042
39.851

INFORMATION
Forslag til vedtægtsændringer
§ 8 stk. 3: 7 afstemningskredse ændres til 9 af- 

stemningskredse.
Kreds 1: uændret.
Kreds 2: Sjælland nord for linien Sæby-Rødvig. 
Kreds 3: uændret.
Kreds 4: Nordjylland og Læsø. Området nord 
for linien Hobro-Skals og øst for linien gennem 
Limfjorden til Skarre klit.
Kreds 5: Østjylland, Anholt og Samsø. Området 
syd for linien Hobro-Virksund og øst for linien 
Virksund-Vonge-Malt.
Kreds 6: uændret.
Kreds 7: uændret.
Kreds 8: Området vest for linien Skarreklit- 
Virksund-Vonge-Malt.
Kreds 9: Øvrige Sjælland, Møn, Lolland og 
Falster.

§ 9 stk. 1: 4 ændres til 5 medlemmer 
(kreds 1, 3, 5 og 7) ændres til (kreds 1, 3, 5, 7 
og 9)
3 ændres til 4 medlemmer
(kreds 2, 4 og 6) ændres til (kreds 2, 4, 6 og 8).

§ 9 stk. 4: Findes intet HB-medlem opstillet, ud
peger formanden det repræsentantskabsmed
lem, der har opnået det højeste stemmetal 
blandt de nyvalgte repræsentantskabsmedlem
mer i kredsen som HB-medlem.

§ 10 stk. 12: Punkt 5 i dagsordenen ændres til: 
Forretningsføreren fremlægger det reviderede 
regnskab.
Punkt 8 i dagsordenen slettes.

§ 12 stk. 2: »og en kasserer« slettes.
Sidst i stykket tilføjes: HB ansætter en lønnet 
forretningsfører til varetagelse af regnskabs
føring, administration m.v.

§ 12 stk. 5: 4 HB-medlemmer ændres til 5 HB- 
medlemmer.

§ 12 stk. 6: 7 HB-medlemmer ændres til 9 HB- 
medlemmer.

§ 12 stk. 7: ændres til: Forretningsføreren, OZ’s 
HR og TR osv.

§ 12 stk. 9: 4 HB-medlemmer ændres til 5 HB- 
medlemmer.

§ 12 stk. 11: 6 HB-medlemmer ændres til 8 HB- 
medlemmer.

§ 13 stk. 6: slettes.
§ 13 stk. 7: »En ansat bogholder« ændres til 

»Forretningsføreren«.
§ 13 stk. 8: slettes.
§ 13 stk. 9: »En ansat bogholder« ændres til 

»Forretningsføreren«.
§ 16 stk. 1: ændres til: Forretningsføreren er an

svarlig over for HB.
stk. 2 + stk. 3: Kassereren ændres til forret- 
ningsfø reren.

§ 17 stk. 1: slettes.



§ 19 stk. 3: 7 kredse ændres til 9 kredse.
Der tilføjes sidst i stykket: Til disse møder har 
alle interesserede adgang.

§ 26: Ændres til: Således vedtaget på RM den
3. okt. 1976. up

§ 9 stk. 4. Tilføjes: Er der i en kreds ikke opstillet 
en kandidat til HB, udpeger repræsentantska
bet det (de) manglende medlem(mer) blandt de 
i kredsen boende RM.

§ 9 stk. 6. Tilføjes: Er der ikke opstillet en supple
ant kan repræsentantskabet efter skriftlig fore
spørgsel tillade, at vedkommende HB-medlem 
forbliver i HB sin valgperiode ud.

§ 10 stk. 12, pkt. 2. Tilføjes: Samt evt. supplering 
af manglende HB-medlemmer i.h.t. § 9 stk. 4.

OZ6PN

§ 4, stk. 2: Kasserer ændres til forretningsfører. 
§ 8, stk. 3. Kreds 6 ændres til: Sønderjylland syd 

for linien Vedsted sydom Ribe til Malt og føl
gende Kongeåen mod øst.

§ 8, stk. 13: 7 kredse ændres til 9 kredse.
§27, stk. 1: Overgangsbestemmelser. 

Ændringen fra 7 til 9 kredse træder i kraft fra 
valgene i 1977.
stk. 2: HB-valg. De i kredsene 2 og 8 valgte 
HB-medlemmer er kun valgtfor 1 år, jfr. § 9, stk. 
1.
stk. 3: RM-valg. De i kredsene 2, 5, 8 og 9 sid
dende RM er alle på valg. Den »mindste« halv
del af de ved valget i 1977 valgte RM i disse fire 
kredse er kun valgt for et år.

OZ8BG

1. § 5, stk. 1: Sidste punktum erstattes af et kom
ma, og der tilføjes: idet der skal tages hensyn til 
postforbindelser til og fra Grønland.

2.§ 8, stk. 4 andet afsnit: Sidste sætning skal 
gøres forståeligt. Relativt biord »der« brugt 
forkert.

3. § 8, stk. 12: De 2 sidste afsnit skal ordene Syd- 
danmark og Syd-Danmark erstattes af Dan
mark.

4. Endvidere er der fundet en del trykfejl, og 
mange gengangere fra såvel første optryk, som 
nye optryk med reviderede vedtægter. Det vir
ker forkert, at man ikke på det nye reviderede 
optryk, ikke på forsiden angiver at de er revide
ret.

f/Julianehåb afdeling 
OX3RA, sekretær

Forslag til behandling på repræsentantskabs
mødet den 3. oktober 1976 i Odense.

Hvidovre Afdeling gør sig mange tanker om, 
hvorledes EDR’s 50-årsdag næste år kan fejres, 
og vi harforskellige spørgsmål og forslag i denne 
anledning.
1: Har EDR en jubilæumsfondskonto?
2: I bekræftende fald: hvor stor er den?

I nægtende fald: Hvor mange penge har EDR
beregnet at benytte til afholdelse af festlighe
der etc.?

3: Hvilke arrangementer har EDR tænkt sig?
På landsbasis? på kredsbasis?
Vi kunne tænke os, at følgende forslag blev 

taget op til behandling:
1: Afdelingerne under kreds 1 og 2 slår sig 

sammen om et fællesarrangement med delta
gelse af HB medlemmerne for de resp. kredse 
samt bestyrelserne for de resp. afdelinger.

Kreds 3: Fyn og omliggende øer: Fællesarran
gement f.eks. i Odense.

Kreds 4 - 5 - 6 :  Fællesarrangement f.eks. i Øl
god.

Kreds 7: Arrangement på Bornholm.
Forslag vedr. kreds 1 + 2 - med København 

som »festby«.
Hvidovre Afd. sørger for indkvartering (cam

ping eller vandrehjem resp. hotel).
Københavns Afd. sørger for underholdning og 

fælles selskabelige arrangementer.
Amager Afd.: rævejagt + besøg i institutioner i 

Københavnsområdet.
Afdelingerne i kreds 2 kunne så arrangere be

søg på slotte og seværdigheder indenfor deres 
respektive område, eventuelt være værter ved 
busarrangementer der udgårfra København. Alle 
afdelingerne bør være åbne daglig for gæster.

IARU medlemmerne bør allerede nu gøres op
mærksom på EDR’s jubelår.

Som »erindring« om jubilæet foreslår vi et drik
kekrus med en eller anden udsmykning der har 
relation til radioamatørerne samt med dato og 
årstal.

Vy 73 de OZ7HVI 
OZ1ADX

Såfremt HB’s vedtægtsændringsforslag og 
OZ8BG’s tillæg til dette vedtages, tilføjes følgen
de til § 27 stk. 1: Ændringen af kasserer/boghol
der til forretningsfører træder dog i kraft om
gående.

HB

Kontingentet for regnskabsåret 1977/78 fore
slås forhøjet med kr. 20,00 til i alt kr. 100,00 pr. år, 
til imødegåelse af prisstigninger.

HB
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Redaktion: OZ1LO, Leif Ottosen, Bankevejen 12, Køng,
4750 Lundby.
PACC-contest 1976

Fra VERON Contest Manager PAØDIN har vi modtaget de 
danske resultater:

QSOs Points Mult. Score 
OZ4LX 13 39 9 351
OZ-DR1815 14 7 98
Begge vil modtage diplom.
Skandinavisk Aktivitets Contest (SAC) 1976

SSA er i år arrangør af Scandinavian Activity Contest, der 
afholdes som følger:

CW: 18. september 15.00 GMT til 19. september 18.00 GMT.
Phone: 25. september 15.00 GMT til 26. september 18.00 GMT.
Skandinaviske stationer kalder CQ test. Andre CQ SAC.
Der må anvendes 3.5-28 MHz.
Formål: Skandinaviske stationer skal prøve at kontakte flest 

mulige stationer udenfor Skandinavien. Hver station må kun 
kontaktes 1 gang på hvert bånd. I denne test vil følgende 
prefixer regnes for at være i Skandinavien, selv om det for 
nogles vedkommende ikke gælder geografisk: LA/LB/LG/LJ - 
JW - JX - OH - OHØ - OJØ - OX - OY - OZ - SM/SK/SL.

Klasser: Single operator - Multi operator/single transmitter
- Multi operator/MuIti transmitter. Klubstationer regnes som 
Multi operator-stationer, selv om de under hele testen kun 
betjenes af een operatør. Multi operator/MuIti transmitter
stationer skal bruge separate QSO-nr.-serier for hvert bånd.

Koder: Der udveksles koder bestående af RST/RS + QSO-nr. 
startende med 001.

Points: Kontakt med stationer udenfor Europa giver 3 
points. QSO med europæiske stationer giver 2 points. OSO 
med anden skandinavisk station tæller ikke. OX-stationer be
regner 2 points for kontakter med Nordamerika og 3 points 
med Europa og andre kontinenter.

Multipliers: Der gives en multiplier for hvert kontaktet 
DXCC-land på hvert bånd.

Slutresultat: Summen af QSO-points på alle bånd multipli
ceres med summen af multipliers på alle bånd, hvilket giver 
slutresultatet.

Diplomer: Der uddeles diplomer til de 6 bedste i hver klasse 
i hvert land I Skandinavien.

Loggene: Disse skal indeholde følgende rubrikker: Dato - 
tid (GMT) - station worked - rapport sendt - rapport mod
taget - multiplier - points.

Der skal anvendes separate logs for hvert bånd.
På et sammentællingsblad skal der laves en opstilling over 

QSO’s, QSO-points, multipiers og udregnet slutsum. Dette 
skal endvidere være påført kaldesignal, navn og adresse 
samt hvilken klasse man deltager i. Der skal også medfølge 
en underskreven erklæring om, at testreglerne og licensbe
stemmelserne er overholdt.

Loggene skal poststemples senest den 15. oktober 1976 og 
sendes til:

SSA Contest Manager SMØDJZ, P.O. Box 3036, S-195 03 
Maersta. Sverige.

Contest-komiteens afgørelse er endelig.
Landskamp: Denne test er desuden en landskamp mellem 

de 4 skandinaviske lande. For hvert af de deltagende lande 
tælles deres deltageres slutsum sammen for både CW og 
Phone. Det land, som får højest pointstal vinder landskampen.

Jævnfør sidste afsnit har EDR brug for din deltagelse kort 
eller lang. Enhver skulle have mulighed at afse i det mindste 
en times tid eller mere til denne test uanset hvad der kan være 
af problemer med manglende tid og forstyrrelsesproblemer 
etc. Det er vel nok i denne test, at OZ-statlonerne er mest efter
tragtet i den øvrige del af verdenen.

For afdelingsstationerne var det måske en mulighed at give

de af deres medlemmer uden egen station en chance til at 
køre med i denne test.

Har du en god station med diverse antenner men synes at 
de 27 timer er for mange, var det måske en idé at alliere dig 
med en nærboende amatør og deltage som Multi operator.

Aktivitet fra OX og OY-statloner vil blive hilst velkommen 
både hos EDR, fordi I tæller sammen med os i landskampen, 
og ude omkring i verdenen.

Til slut vil jeg ønske alle en god og sjov test og skal vi håbe 
på nogle gode forhold på båndene.

VK-SL-Oceania Contest 1976
Denne test arrangeres i år af NZART, der i anledning af 

jubilæumsåret udlover nogle specielle store farvestrålende 
diplomer til vinderne i hvert land samt en gylden plakette til 
de kontinentale vindere både på Phone og CW. Hver deltager 
vil modtage et deltagerkort.

Testen afholdes:
Phone: lørdag den 2. oktober 10 GMT til søndag den 3. okto

ber 10 GMT.
CW: lørdag den 9. oktober 10 GMT til søndag den 10. oktober 

10 GMT.
Formålet er at kontakte så mange stationer i VK-ZL-Oceania 

som muligt. VK-ZL stationer giver 2 points. Oceania-stationer 
1 point.

Multipliers er hvert VK-ZL kalde-område kontaktet på hvert 
bånd. (VK1-VK2 etc.).

Der findes følgende klasser: Multi band eller single band 
Single Operator.

Separate logs for hvert bånd og sammentællingsblad sen
des til:

NZAET Contest Manager ZL2GX, Jock White, 152 Lytton 
Road, Gisborne, New Zealand, 
og skal være modtaget inden 25. januar 1977.

RSGB 21-28 MHz Telefoni Contest
afholdes i år søndag den 10. oktober 07-19 GMT. Der findes 
kun single operator klasse. Kun QSO med De britiske Øer 
tæller. 3 points for hver QSO. Multiplier er hvert prefix kontak
tet på hvert bånd (G2-G3-G4 etc.). GB-stationer tæller dog ikke. 
Samlet score er summen af QSO-points på begge bånd multi
pliceret med summen af multipliers på begge bånd.

Logs sendes til: BRS 20249, M. Harrington, 123 Clensham 
Lane, Sutton, Surrey SM1 2ND, England, og skal modtages 
senest den 6. december 1976.
Contestkalender

16.-17. oktober: WADM CW.
16.-17. oktober: RSGB 7 MHz CW.
30.-31. oktober: CQWW Phone.
6.-7. november: RSGB 7 MHz Phone.
14. november: OK-DX CW.
27.-28. november: CQWW CW. OZ1LO

Aktivitetstest August 1976
Fone:

OZ4YP
CW:
OZ4QX
OZ1AIK
OZ9XU
OZ1BBI

OZ4EM 966 p.
OZ7XC 952 p.
OZ9ML 882 p.
OZ1XV 826 p.
OZ8YO 826 p.
OZ8KU 742 p.
OZ7XE 658 p.
OZ5DSB 616 p.
OZ7VG 560 p.
OZ4QX 492 p.
OZ8LP 434 p.

Jeg mangler stadig nogle forslag til nyt diplom, jeg håber 
vi får nogle forslag så diplomerne kan blive færdig til nytår.

Jeg har et par gange glemt nogle i testresultaterne, hvis 
der er problemer så send mig jeres egen udregning med 
næste test.

OZ8KU

340 p.

78 p.
60 p.
60 p.
60 p. (C)

GlemtefraJuni måned 
OZ1AVV 749 p. Fone 
OZ3FC 584 p. Fone
OZ4HAM 574 p. Fone
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DIPLOM MANAGER
Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, Postbox 213, 5100 Odense.

I fortsættelse af oplysninger om klubber for diplomsamlere 
vil jeg denne gang fortælle om Awards Hunters Club (AHC).

AHC er indstiftet sidst på året 1957 og er indregistreret i 
det finske selskabsregister. Der er AHC sektioner i alle seks 
verdensdele, og de er underlagt samme regler som hoved
kvarteret I Finland.

For at blive medlem af AHC kræves minimum 25 diplomer, 
af disse skal de 10 diplomer være nationale eller internationale 
diplomer, og blandt de 25 diplomer skal der være diplomer 
fra 4 forskellige kontinenter. Ved nationale og internationale 
diplomer menes f.eks. OZ-CCA-WASM-WAE-DLD 100-WAZ- 
WAS osv., her tæller Ikke diplomer som er tildelt for deltagelse 
i contest eller som er udstedt af forskellige turistforeninger, 
ej heller tæller diplomer hvor man kun skal have 3 kontakter 
eller derunder. Klubmedlemsskabsdlplomer tæller heller 
ikke f.eks. »A1-OP«->>XL-klub«. Alle diplomer der har samme 
betingelser for erhvervelsen tæller kun for 1 diplom f.eks. 
WAC-S6S-R6K. Hvis interesse haves kan yderligere oplysninger 
fås hos:

AHC-international, c/o John Velamo, OH2YV
Isokaarl 4-B-30, Helslnki-20 Finland.

WAE-Award (Worked All Europe)
WAE diplomet fås i klasse 1-2-3 og kan soges af såvel 

licenserede amatører som SWL og klubstationer, til klubsta
tioner vil diplomet kun blive udstedt til klubstationens kalde- 
signal. Diplomet kan også søges af M/M amatører. Alle kon
takter efter 1. januar 1946 er gyldige, dog kan SWL amatø
rer først bruge QSL efter 1. juni 1964.

WAE udstedes som CW-FONE (AM-FM etc.)-SSB diplom, for 
CW skal mindste RST være 338 og for fone R3 og S3, mixede 
kontakter gælder Ikke.

Følgende bånd må benyttes: 1,75 - 3,5 - 14 - 21 - 28 MHz og 
VHF.

Forbindelser på HF giver 1 point og på VHF 2 point.
Hvert land må kun kontaktes på 4 bånd og der må kun være 

1 VHF kontakt pr. land.
Betingelserne for WAE er som følger:
Klasse 1: 55 lande og 175 point.
Klasse 2: 50 lande og 150 point.
Klasse 3: 40 lande og 100 point.
Prisen for WAE klasse 1-2-3 er 10 IRC eller 1 US-dollar pr. 

styk.
Der skal bruges særskilt ansøgningsskema som fås hos:
Walter Geyrhalter, DL3RK
P.O.BOX 262
895- Kaufbeuren. W.Tyskland.

Husk at medsende selvadresseret svarkuvert + 1 stk. IRC, 
QSL skal kontrolleres i Tyskland.

Her følger så to diplomer fra Holland udstedt af V.R.Z.A. 
(Vereniging Van Radio Zendamateurs), det første diplom er 
QAP (Worked all Provinces) det kan erhverves af sende
amatører og SWL, betingelserne er som følger: En kontakt 
med hver af de efterfølgende hollandske provinser, Gronin
gen (GR) - Ovenijsel (OV) - Noord-Holland (NH) - Noord- 
Brabant (NB)-Friesland (FR)-Gelderland (GD)-Zuid-Holland
- Limburg (LB) - Drente (DR) - Utrecht (UT) - Zeeland (ZL), 
en station i »Ysselmeer Polders« (YP) kan bruges som »jolly«, 
dvs. den kan bruges som erstatning foren af de andre stationer, 
du skal altså have 11 QSL fra 11 forskellige provinser.

Det andet diplom fra Holland er DDXC (Dutch DX Certificate) 
hvor man skal have kontaktet 25 hollandske stationer + to fra 
Netherlands Antilles (PJ) og en amatørstation i Surinam (PZ), 
altså 28 QSL i alt. Hver af disse diplomer koster 10 IRC + porto 
pr. stk. og kan søges hos undertegnede. OZ1WL

Generaldirektoratet for Oktober 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 5,7 7,3 12,0 17,7 19,1 16,4 13,9 12,2 10,2 8,8 7,4 6,3
New Zealand 17.800 54,1 5,9 7,9 13,4 19,1 19,1 16,1 15,1 13,3 8,8 8,9 7,5 6,4
Filipinerne 9.700 66,4 6,4 8,7 15,0 20,6 21,2 20,7 15,4 11,8 11,3 9,4 9,0 6,9
Sydl. Australien 16.000 85,0 7,6 10,0 17,1 22,3 21,9 18,3 14,8 13,7 12,7 10,3 9,0 8,2
Sumatra 9.300 90,0 8,0 10,3 17,5 22,7 22,4 22,0 21,0 17,5 13,1 10,6 9,3 7,3
Indiske Ocean 10.100 115,9 9,8 11,0 18,4 24,0 23,6 23,0 23,2 20,6 15,2 11,8 10,4 10,6
Madagaskar 8.300 146,0 11,1 10,6 16,8 24,5 24,9 24,8 25,6 24,7 18,7 13,4 10,9 11,0
Syd Afrika 10.100 171,3 10,5 9,5 13,9 21,6 22,3 26,0 26,7 27,5 22,0 15,3 11,2 10,5
Middelhavet 2.200 181,0 8,1 7,4 8,5 15,5 18,1 18,6 17,7 17,8 15,0 11,5 8,4 7,9
Antarktis 13.600 202,5 10,7 11,3 10,5 14,9 21,9 24,6 24,2 23,7 24,1 17,8 11,7 10,1
Kanariske Øer 3.500 226,9 9,7 10,3 8,1 15,8 22,4 24,5 22,4 23,1 22,2 17,8 11,5 9,6
Argentina 11.900 232,4 9,7 10,8 8,0 15,1 19,6 25,1 22,8 23,5 23,2 18,9 12,0 9,8
Peru 11.000 264,1 8,8 9,0 6,2 10,0 8,0 18,0 21,5 20,8 20,6 17,8 11,7 9,1
Vestindien 8.100 289,6 8,4 7,8 5,7 8,1 6,7 11,7 20,1 19,5 18,3 16,0 11,1 8,7
New York 6.100 291,4 8,4 7,7 5,7 6,0 7,6 14,3 19,7 19,4 18,1 15,8 11,1 8,6
Vest Grønland 3.600 313,6 8,0 6,9 5,9 8,5 12,0 16,5 18,7 17,8 15,9 13,9 10,2 8,3
San Francisco 8.800 324,5 8,3 7,2 6,5 7,3 7,4 6,9 8,6 12,8 15,2 13,7 10,7 8,8
Sydl. Stillehav 16.200 328,6 8,2 7,2 6,7 8,9 11,3 14,7 11,6 12,0 14,9 13,5 10,7 8,8
Hawaii 12.000 356,4 7,6 7,0 7,6 11,1 9,5 10,2 11,3 9,5 12,2 11,4 9,9 8,6
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Der er nu ingen grund til at beklage de Ham's der ikke har 
fået antennerne i orden. Vejret har jo været fint til det arbejde. 
Sidste måneds foto skulle da også tilskynde til dette. Desværre 
var der et foto af KS6FF som ikke kom med, det var for dårligt 
belyst.

Det er længe siden en fastboende amatør har været i luften 
fra FW8. men det er tilfældet nu med FW8CO, han er ofte på 20 
meter SSB og taler et fint fransk sprog men er bedst kendelig 
på lidt brum, Hl. . . QSL sendestil HIHIFo Airport, Wallis, Futuna 
Isl., Sth. Pacific.

ZK1 BA, Trevor er ofte igang på CW. Sidst wkd. af OZ1LO. 
OZ3PO rapporterer, at Trevor tager på forretningsrejse til 
Manihikki i oktober, her vil han køre når tiden tillader det.

ZK2AR, Kazu ex. A3SAF er QRV både med SSB og CW på 20 
meter, men er også rapt. på 7002 kHz CW. Han lover han vil 
besøge nogle sjælne steder i det område. QSL via JR1ATU, 
home call.

VR8A, John er nu QRT, han har gjort et stort arbejde med 
at give mange en mulighed for kontakt med Tuvalu.

VR3AN er QRV fra X-mas og Fannlng øerne, QSL via K6VIB.
Så er der for øvrigt en del at lytte efter i det område. Jeg 

kan nævne: F08, FK8, FX6, KJ6, KS6, KM6 og C2L, det er bare 
med at være der når condx. er gode, solplettallet er lavt (8 
for oktober) men der er gode muligheder, trods alt.

D6A er et nyt prefix der er tildelt Moroni republic ex. Comoro 
øerne. Der er dog en af øerne der forbliver fransk som fortalt 
i aug. DX. Det er lykkedes FH8CE at få licens som D6AA, han 
er rapt. på 14120 kHz kl. 17.30. Samtidig kan det siges, at QSL 
er afsendt fra K5QHS, der var i luften som D6A.

WB7ABK, Bill er nu QRT. Der var dårlige condx. da han var 
igang som YMØAA. Bill overraskede sine trofaste tilhængere 
endnu engang. Han anvendte dette call fra Geyser Reef. 
ST2SA/0 var fra en lille enklave nær Juba i Sudan. Det siges, 
at den har ingen administration. Bill har ingen PR-mand

ZD7SD fraset. Helena er aktiv med FT 101 samt en 2 elm. Quad. 
foto via OZ4RP.

eller udråber, der står og fortæller at nu kommer han igang 
fra Geyser Reef, nej det må man selv finde ud af og er det ikke 
det der gør det spændende?

TL8 planen gik ikke, der er ikke mulighed for licens i dette 
land, men for øvrigt findes der pirater fra dette sted og andre 
steder fra - sidt fra Asien hvor XV5AB er anvendt på 80 meter 
SSB 4 timer efter normal åbningstid for dette område.

F6EOP/MM er ombord i S/S Marion Dufresne, han vil be
søge de forskellige FZ8 stn. på hans tur.

JW3CC er med skibet Polar Star på ekspedition, han vil om
kring jul komme til Sydantartic som 3Y3CC. Audun anvender 
en Atlas 215, den fylder jo ikke så meget i køjesækken.

VP1MPW, der var med i WAE contesten bedes om QSL via 
W5QPX. VE1BTV er igang fra Sable Isl. QSL via W3HNK.

Det rapporteres at den amerikanske stn. WWV som ud
sender standardtider, frekvensområder og forudsigelser 
om konditionerne vil stoppe disse forudsigelser. ARRL har 
bedt os om at protesterer imod standsningen af disse værdi
fulde forudsigelser. Man bedes sende en protest til: Dept. of 
Commerce, Boulder, Colorado 80302. Men gør det nu.

OZ6MI

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

Aktivitetstesten 
8. runde i testen gav følgende placeringer:

SSB afdeling
1. OZ4QA 72 QSO 189 points
2. OZ4HAM 51 QSO 185 points
3. OZ1RH/a 61 QSO 181 points
4. OZ6HY 52 QSO 164 points
5. OZ1AGN 58 QSO 157 points
6. OZ3UN 59 QSO 146 points
7. OZ2GM 37 QSO 139 points
8. OZ1BNZ 53 QSO 137 points
9. OZ1OZ 52 QSO 134 points

10. OZ1ALF 44 QSO 134 points
11. OZ8RY/a 42 QSO 110 points

12. OZ8QD 45 QSO 106 points
13. OZ1AXL 36 QSO 104 points
14. OZ9SW 34 QSO 103 points
15. OZ5AB 42 QSO 98 points
16. OZ6IW 46 QSO 90 points
17. OZ1BYJ 24 QSO 83 points
18. OZ8T 32 QSO 82 points
19. OZ1BEC 33 QSO 68 points
20. OZ1 BYL/a 28 QSO 55 points
21. OZ9HBO 21 QSO 49 points
22. OZ1 APA/a 23 QSO 42 points
23. OZ1AMB 15 QSO 35 points
24. OZ7XN 16 QSO 33 points
25. OZ1QQ 14 QSO 26 points
26. OZ9PG 10 QSO 16 points
27. OZ9HN/a 4 QSO 6 points

FM afdeling
1. OZ1ALK 31 QSO 40 points
2. OZ1 ASP/a 27 QSO 37 points
3. OZ1BDQ 18 QSO 28 points
4. OZ1AZG 17 QSO 23 points
5. OZ1AGO 7 QSO 14 points
6. OZ5GI 12 QSO 13 points
7. OZ1AAP 10 QSO 10 points
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144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00-23.59 
□ NT.

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

OZ1AGN har stillet følgende forslag til ændring af points
beregningen:

0- 25 km = 1 points 
25- 50 km = 2 points 
50-100 km = 3 points

100-150 km = 4 points
150-200 km = 5 points osv.
I bedes venligst kommentere forslaget evt. i forbindelse 

med indsendelse af næste måneds log.

Sporadisk E rapport fra OZ8SL
12.juli 1976: OZ8SL- GP31e

1114-1135 GMT hørt en ikke amatør beacon med kalde- 
signalet MOI på 144,375 MHz. FSK moduleret, styrken 
varierende mellem SO og S5, QTH og formål ukendt. Jeg 
er meget interesseret i om andre har hørt denne station. 

21. juli 1976: OZ5WF-GP24f
16.42 GMT IT9PLT HX77h SSB 
16.44 GMT IT9ZGY GY67b SSB 
16.57 GMT 9H1CD HV03e SSB

OZ3WU - EP75C
16.33 GMT IT9PLT HX77h SSB - S9 
16.55 GMT IT9TAI GY66C SSB - S5 
Hos OZ3WU varede åbningen fra 16.15 til 18.20 GMT.

OZ7LX - FP49c
17.09 GMT 9H1 CD HV03e SSB - S9

OZ9DE
16.50-17.10 GMT hørt IT9RFW, GY67d, SSB - S3

24. juli 1976: OZ7LX
18.09 GMT EA1KC XD32d 559

Indtil nu har jeg hørt om 15 Es åbninger på 144 MHz i år. 
Ikke alle åbninger har dog kunnet registreres i Danmark, men 
dog mindst de 7 af dem. Er der virkelig ikke flere OZ stationer, 
der har kørt Es forbindelser?

Åbningerne har givet anledning til QSO mellem følgende 
lande: OZ/SM7 og EA1, ISØ, IT9, 10, 14, 13, 18, IC8, 9H1, LZ1 
og LZ2.

SM4/SM5 og F, LZ1, UB5.
DL og IT9, 9H1, IW9, SV1, LZ1.
G og IT9, 9H1, LZ1, YU, HG og YO.
9H1 og F, GC.
OE og SB4.
Ovenstående er kun et lille uddrag. Det skal blive spændende 

at se, om der er nogle rekordforbindelser imellem, når der 
engang til efteråret er mere overblik over situationen.

Vy 73 de OZ8SL, Svend-Erik

D - amatørerne i Holland
De nye D-amatører i Holland er meget interesseret i at få 

forbindelse med OZ, men deres problem er at de kun må ar
bejde med FM og 10 W på følgende frekvenser: 145,250 - 
145,275 - 145,325 - 145,350 - 145,375 og 145,400 MHz.

Når båndet er åben til PAØ, forsøg da på disse kanaler.
OZ9SW

Under ferien i Jylland, faldt min vej forbi OZ2GM, Gunnar ved 
Frederikshavn. Efter at have taget hans antenner og QTH i 
øjesyn, forstår jeg bedre at hans signaler altid er fb på 2 m, 
Hl. Alt er home made.

Vy 73 de OZ5WF
Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 
6920 Videbæk.

Nyt fra Færøerne
OY5NS, NielsfraThorshavn erQRV på 2 m SSB/CWsamt FM. 

Han kører med en FTDX500 og en QM70 transverter, der giver 
60 W til antennen, som er en 10 el. krydsbomsyagi 18 m over 
jorden. Hans QTH ligger temmelig frit, især i retning Europa. 
Niels kører mest Oscar, men har dog kørt 8 forbindelser direkte 
med LA, GM og PAØ d. 5. og 7. juli på tropo.

Lad os håbe der snart bliver mulighed for QSO OY-OZ. Lyt 
efter Niels under aurora åbninger.

OZ8SL

Aktivitetstesten
8. runde i testen gav følgende placeringer:

1. OZ7IS 33 QSO 72 points
2. OZ3TZ/a 24 QSO 69 points
3. OZ1AXL 8 QSO 24 points
4. OZ9SW 7 QSO 22 points

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

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive 
måned.
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Testindbydelse
ARI indbyder hermed til årets Region I UHF contest. 
Tidspunkt: Fra lørdag d. 2. oktober kl. 16.00 GMT til søndag 

d. 3. oktober kl. 16.00 GMT.
Sektion 1: Faste stationer.
Sektion 2: Portable eller mobile stationer.
Points:
432 MHz = 1 points pr. km 

1296 MHz = 5 points pr. km 
2400 MHz = 10 points pr. km
Reglerne er ellers de samme som for VHF testen (se august 

OZ). Logs sendes til undertegnede inden d. 1. november 1976.

Testindbydelse
EDR’s UHF contest 1976.
Alle amatører i Finland, Sverige, Norge og Danmark kan 

direkte deltage i testen.
Tidspunkt: Det samme som i Region I testen.
Reglerne er de samme som for Region I testen.
Logs sendes til undertegnede inden d. 1. november 1976.

OZ9SW

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

Nye læsere kan fortsætte her
I månedens leder opfordrer jeg til at tage aktiv del i lokal

afdelingernes arrangementer, men skulle du uheldigvis bo 
fjernt fra en lokalafdeling, er der dog ingen grund til at for
tvivle helt. Måske findes der en senderamatør i nabolaget, 
som vil hjælpe, hvis der opstår problemer under selvstudium 
af »Vejen til Sendetilladelsen« - i modsat fald kan du altid søge 
hjælp gennem »Teknisk Brevkasse« eller gennem denne spalte. 
Træning i telegrafi kan ske ved hjælp af kursus indspillet på 
bånd eller grammofonplade og som udbydestil salg af OZ's an
noncører.

Men i øvrigt gælder det jo, at både selvstudium og aften
skoleundervisning kan suppleres udmærket ved aflytning af 
amatørbåndene. Først og fremmest får du lejlighed til at 
folge med i det liv, som rører sig i æteren, og som man derfor 
ikke kan lære at kende gennem et teorikursus. Vigtigt er det 
også, at du gennem aflytningen af båndene får kendskab til 
både god og dårlig stationsbetjening, hvilket kommer dig til 
gode, når sendetilladelsen er opnået og du selv skal betjene 
telegrafinøgle eller mikrofon. Dernæst er der mulighed for at 
indøve telegrafi under yderst realistiske forhold ved at aflytte 
øvelsesudsendelser (sendt i langsomt tempo) fra f.eks. svenske 
og engelske klubstationer, ligesom du ikke undgår at stifte 
bekendtskab med det specielle »sprog« af forkortelser, der 
anvendes indenfor amatørradioen. Ved at lytte på de forskellige 
amatørbånd, vil du opdage, at udbredelsesforholdene spiller 
en væsentlig rolle, således at der på nogle frekvensområder er 
mulighed for forbindelser med stationer på den anden side af 
jordkloden, mens andre frekvenser kun tillader trafik mellem 
stationer placeret tæt ved hinanden.

Du kan træde aktivt ind i »æterens verden« ved at give rap
porter om læselighed, signalstyrke og lignende til de stationer, 
du hører. Rapporten gives på et brevkort, som forsendes over 
hele verden via EDR’s QSL-central. Som tak for rapporten vil 
du ofte modtage senderamatørens rapporteringskort (QSL- 
kort), og disse kort kan så danne grundlag for opnåelse af
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forskellige diplomer (f.eks. EDR’s SWL-aktivitetsdiplom). For 
at blive »identificeret« påsamme måde, som senderamatørerne 
er det via deres kaldesignaler, kan du få tildelt et DR-nummer, 
der bliver dit personlige kaldesignal (indtil du evt. en dag bliver 
senderamatør), og som du bl.a. kan påtrykke dine QSL-kort, 
så QSL-bureauerne rundt om i verden ved, hvorhen, de skal 
sende de QSL-kort, der er bestemt til dig. Du kan gratis få 
tildelt et DR-nummer ved henvendelse til EDR's bogholderske, 
Grete Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens og samtidig 
oplyse dit medlemsnummer, navn og adresse.

Ofte kan det desværre være et problem at skaffe en modtager 
til at lytte på. Enten må du forsøge selv at bygge en (f.eks. i 
afdelingen), købe en brugt eller låne dig frem gennem amatør
kolleger. Måske har afdelingen en klubstation, som du kan få 
lov at lytte på?

Foruden at rapportere til de stationer du hører 
på båndene, kan du også deltage i forskellige danske og 
internationale konkurrencer (contest), som afholdes med 
jævne mellemrum. I sådanne contests gælder det for sender
amatørerne om at kontakte så mange stationer som muligt 
indenfor et bestemt tidsrum (som regel 24 eller 48 timer). Lytter
amatørerne skal derfor forsøge at aflytte så mange af disse 
forbindelser som muligt og nednotere kaldesignaler samt de 
rapporter, der udveksles mellem stationerne. Af danske con
tests kan nævnes aktivitetstesten på 80 meter den første søndag 
i hver måned, aktivitetstesterne på 2 meter og 70 centimeter 
(henholdsvis første tirsdag og torsdag i hver måned) samt 
juletesten hvert år (2. juledag). Af Internationale contests, der 
er åbne for lytteramatørernes deltagelse, kan nævnes RSGB's 
7, 21 og 28 MHz contest samt WADM. Reglerne for oven
nævnte contests kan bl.a. findes under contest-managerens 
rubrik eller i VHF- og UHF-spalten.

Endelig kan nævnes de forskellige bulletinstationer, der 
kan høres på HF og VHF og som holder dig orienteret om de 
seneste »nyheder« indenfor amatørradioen — både på hvad 
angår internationale og lokale forhold.

Dette korte indlæg kan naturligvis ikke fyldestgørende be
skrive alle de mange aspekter indenfor amatørradioen, men 
ønsket har også snarere været at give en lille appetitvækker, 
så du selv får lyst til at komme igang- f.eks. som lytteramatør. 
Forhåbentlig vil den Indsigt du får i vores fælles hobby gennem 
aflytning af amatørbåndene, være med til at stimulere din lyst 
til yderligere eksperimenter samt deltagelse i nye aktiviteter. 
Og så er målet nået med denne artikel! I øvrigt vil der i vinterens 
løb komme artikler og informationer her under spalten, som 
skulle have speciel Interesse for DR-amatører (og sikkert også 
for andre begyndere).

Med ønsket om en god og udbytterig vintersæson.
73 de OZ9XM (DR-leder)

Også dine spørgsmål, kommentarer og indlæg er velkomne!
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Tinglevjagten
Alle rævejægere der kan afse en søndag eftermiddag til at 

finde 4 ræve er velkommen til Tinglevjagten
Søndag den 3. oktober kl. 12.00 

på Mørk’s Kro i Kliplev.
Evt. oplysninger kan fåes på tlf. (04) 74 14 48.

Erik

Store Midtjydske Rævejagt
7.-8. august 1976

Nr. Point til DM Jæger Observatør QTH Antal ræve Samlet tid
1 100 Borg Borg og Borg Tønder 6 3.34.56
2 96 OZ1YX OZ1ALF og Grethe Åbenrå 6 4.06.44
3 93 Arne Uffe Herning 6 4.26.58
4 91 Per Jonna Herning 6 4.27.44
5 90 OZ6GV Aksel Åbenrå 6 4.30.14
6 89 Erik Lind Frida og Esben Tønder 6 4.33.33
7 88 OZ1WQ OZ 1CYT Kolding 6 4.38.48
8 87 Jørgen Nielsen Kai Christensen Kolding 6 4.40.10
9 86 Keld Grethe Herning 6 4.47.13

10 85 OZ7VV Kurt Kolding 6 4.50.29
11 84 OZ7YM OZ8WY og OZ1YF Åbenrå 6 4.56.53
12 83 Helmuth Finn og K. H. Jensen Tø nder 6 5.00.44
13 82 OZ1BUO OZ4PY Holstebro 6 5.20.10
14 81 Kurt Poulsen Ingrid Tønder 6 5.28.59
15 80 OZ4VW OZ7VP Århus 6 5.29.48
16 79 OZ6EI OZ1TI Århus 6 5.34.10
17 78 OZ2IA OAJef Tønder 6 5.37.46
18 77 Sten Christensen Erik Nielsen Kolding 5 4.30.58
19 76 Frederik Jessen Per og Erik Tønder 5 4.43.59
20 75 Per Jonna Tønder 5 4.46.52
21 74 OZ5YU Kaj og Kjeld Tønder 5 5.01.41
22 73 Finn Lorentzen Steen Pedersen Herning 5 5.27.10
23 72 OZ9SF OZ7VP Slangerup 5 5.30.58
24 71 Niels Ingelise Herning 5 5.52.57
25 70 OZ8VM Herning 4 2.54.15
26 69 OZ4VQ Michael Kolding 4 3.08.41
27 68 OZ9DB Kristian Kolding 4 3.11.10
28 67 OZ8NJ OZ8TU Espergærde 4 3.15.01
29 66 Erling Niels Tønder 4 3.51.17
30 65 OZ1AEB OZ1AEL Viborg 4 3.52.54
31 64 OZ1BWU OZ1ZD Holstebro 4 4.04.12
32 63 OZ3MI Monty Kolding 4 5.10.29
33 62 OZ8XU OZ1PD Viborg 0 6.10.00

Der var skænket præmier fra:
Århus Radio Lager 
Verners Radio
Ahrent Flensborg A/S EDR. Viborg afdeling

OZ3MC, Martin - OZ6WE, Svend Erik - OZ5LD, Leo

I sidste nummer skrev jeg lidt om JOTA, specielt om den 
første planlægning og lidt om problemerne ved oprettelse af 
en JOTA-station.

Mange problemer kan som bekendt løses på forhånd ved 
en god planlægning, hvorfor den deltagende spejdergruppe 
altid selv bør udnævne en kontakt-mand/pige, der så skal 
være bindeleddet mellem amatør og spejdergruppen. I de 
fleste tilfælde vil dette altid være en af lederne eller en interes

seret seniorspejder. Kontaktmanden bør altid anmelde grup
pens deltagelse til mig. En kort telefonopringning eller et 
åbent brevkort vil være tilstrækkeligt, hvorefter spejdergrup
pen er noteret i vore kartoteker, og alle oplysninger om JOTA, 
tilmeldingsblanketter, rapportskemaer m.v. vil da blive af
sendt direkte til kontaktmanden.

Mikrofonskræk er et ikke ukendt fænomen, hvorfor der bør 
gives instruktion I behandling af mikrofonen, således at spej
derne ikke bliver rædselsslagne, når/hvis de får stukket denne 
tingest i hånden. Det er derfor en god idé, at der øves i brug 
af mikrofon før JOTA og navnlig, at der på forhånd er drøftet, 
hvilke ting spejderne kan tale om under en kontakt med 
andre spejdere. Her må man lade fantasien spille og henvise 
til sidste sommerlejr, tropshusets beliggenhed og indretning,
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lejrgrunden, patruljens navn og deltagernes navne, sjove ting 
fra lejre og ture, troppens historie osv. Det giver en afslappet 
holdning, når det store øjeblik kommer, hvor spejderen skal 
have sin »æter dåb«.

Spejderne fores ind I et helt nyt medium og møder en hel 
række uforståelige, tekniske udtryk og en samling mærkelige 
forkortelser. Få derfor det fonetiske alfabet skrevet op på et 
stort ark karton og hæng det op, således at man kan se det 
fra operatørpladsen. Samtidig kan man notere de mest fore
kommende udtryk, således at man har mulighed for at forstå 
og selv senere bruge disse. Amatøren må jo også siges at be
finde sig i en ny og uprøvet situation, hvorfor det er en god 
hjælp, at troppens navn, korpsets navn (også på engelsk) 
og andre gode oplysninger noteres samme sted, således at 
amatøren også får mulighed for at føle sig Ildt »hjemme«.

En arbejdende station kan ofte være en støjfyldt affærde, 
og en flok ubeskæftigede spejdere kan mange gange forværre 
situationen. Det er derfor bydende nødvendigt, at spejderne 
omkring selve stationen er indstillet på at få noget ud af week
enden. Det kan de få, ved at være beskæftiget direkte i statio
nens arbejde. De kan hjælpe til med at føre loggen, eller de 
kan føre deres egen log, der så kan gøres mere indholdsrig 
og påføres alle oplysninger om spejdergruppen i den »anden« 
ende. Amatørens log kan i så tilfælde kun indeholde de få 
oplysninger om tid, frekvens, kaldesignaler. Et verdenskort 
er glimrende til at markere de afviklede QSO'er på, idet der 
med farvestift eller med farvede nåle kan markeres stationer
nes placering og det benyttede bølgebånd. Nye antenner skal 
ophænges og afprøves, og beamen skal måske drejes med 
hånden - alt dette bør spejderne tage del i. »Ledige« spejdere 
bør af lederne beskæftiges andre steder f.eks. med normale 
spejderaktiviteter, madlavning til hele styrken osv.

En stor del af vore unge disponerer i dag over en eller anden 
form for båndoptager. Spejderne kan derfor opfordres til at 
optage dele af JOTA-forbindelserne, således at man bagefter 
i ro og mag kan gennemgå hele QSO'er, således at de er 
bedre rustet næste gang JOTA stationen skal oprettes. Der er 
intet til hinder for at udskrive en lokal konkurrence mellem 
spejderne: »Lav en 20 minutters lydmontage om JOTA«. Den 
behøver ikke at blive kedelig. Disponeres der over flere mod
tagere, kan der oprettes en lytte-station i et tilstødende lokale, 
således at spejderne i ro kan aflytte de bånd, som de nu har 
lyst til, og de kan føre deres egen log over de hørte stationer. 
Rapportering kan da ske til de pågældende stationer, og spej
derne vil på den måde også kunne få samlet QSL kort fra hørte 
stationer.

QSL-kortene kan også udfyldes under arbejdet ved statio
nen, idet det eren stor fordel at have dem liggende færdigtrykte 
inden week-enden. Mange stationer foretrækker at udføre 
kortene i løbet af week-enden, men kvaliteten lider mange 
gange under mangel på egnet arbejdsplads og materialer. 
Amatøren bør sørge for, at QSL-kortet får den rette udform
ning bl.a. skal de korrekte dimensioner overholdes, da kortene 
I modsat fald kun med besvær kan passere QSL-centralernes 
sorteringskasser. Indholdet bør selvfølgelig være den nor
male standardrapportering, men ellers bør det udformes, 
således at det kan ses, at det kommer fra en spejdertrop. Her 
må vi huske, at kortet bør forsynes med en afsenderadresse, 
således at modtageren på det grundlag kan starte en brev
veksling op. Til kortet bør bruges karton - ikke papir. Hvis den 
ansvarlige amatør er medlem af EDR, bliver kortene expederet 
normalt gennem QSL-centralen, ligesom de modtagne kort 
på normal vis vil havne hos amatøren, der så kan videregive 
disse kort til spejderne. Kortene vil som regel indgå i troppens 
arkiv, hvor alt materiale om JOTA’en samles-eller de kan blive 
slået op i spejdernes hytte til alm. beskuelse.

Spejdernes rapport, kort eller lang, om deres deltagelse i 
JOTA indsendes til JOTA-organisatoren så hurtigt som muligt, 
hvorefter spejderkontakten vil få deltagercertifikater tilsendt 
i det ønskede antal. Dette certifikat uddeles til alle amatører, 
spejdere og andre, der har deltaget aktivt i JOTA. Dette års

certifikat fandtes aftrykt i juli-nummeret af OZ.
Spejdernes verdenskontor i Geneve har anbefalet, at man 

under JOTA benytter de nu fastlagte spejderfrekvenser som 
kalde-/lyttefrekvenser. Efter etableret kontakt flyttes til en 
anden frekvens, hvor QSO’en så afvikles. I praksis vil de fleste 
vel nok finde en egnet, ledig frekvens, som så benyttes på 
normal vis - men også her gælder den gode gamle regel: »Lyt 
før du kalder«. Spejderfrekvenserne er:

Fone: 3740 - 7090 - 14290 - 21360 - 28990 kHz 
CW: 3590 - 7030 - 14070 - 21140 - 28190 kHz

Der kan mange gange blive trængsel på 80 meter, hvorfor 
det kan anbefales, at der ikke placeres JOTA stationer fra
3750 kHz til 3800 kHz. Det er en henstilling, modtaget fra flere 
sider.

Spejderfrekvenserne bør i øvrigt benyttes også resten af 
året, idet mulighederne for at få en spejderkontakt er størst der. 
I mange lande og over større geografiske områder kører der 
regelmæssige spejdernet året rundt på disse frekvenser. Et 
senere indlæg vil bringe en opstilling over disse net.

Jeg håber selv at være ¡gang hver lørdag kl. 14.00 DNT på 
3740 kHz, hvor det danske spejdertræf finder sted. Her vil alle 
spørgsmål om JOTA kunne besvares.

Som en sidste, men slet ikke uvæsentlig ting kan det an
befales, at man tager kontakt med den lokale presse. Kort
bølgeaktiviteter er altid godt stof, og i forbindelse med spej
derarbejde vækker det altid meget stor interesse. JOTA ertrods 
alt et stort internationalt arrangement med ca. 6000 stationer 
og vel ca, 2-300.000 deltagere fra over 100 lande. Sørg derfor 
altid for fotografer og journalister på stationerne, og husk 
bladindlæg før JOTA som optakt til selve aktiviteten. Det er 
god PR for såvel amatørerne som spejderne.

Arne Gotfredsen, OZ3AG 
(JOTA-organisator)
Vestbirk Allé 42 
2770 Kastrup 
telf. (01) 51 86 18

Når du denne gang modtager OZ, er der givet grønt lys for 
SSTV forsøg via Vejrhøjrepeateren. I første omgang køres 
forsøgene hver torsdag kl. 22.00 DNT.

»Stabelafløbningen« foregik torsdag d. 26. aug. uden QRM 
og med fine SSTV forbindelser til hele Danmark.
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Vi fra SSTV-gruppen siger OZ5EL mange tak for tilladelse og 
takker alle de amatører, der lod os gennemføre vore eksperi
menter i fred og ro.

Husk at benytte mikrofonen ind imellem når du kører SSTV 
(P&T)!

Der har været fine SSTV-QSO'er på 2 meter. PY, W, JA, VE, 
OX, CE og selvfølgelig hele Europa.

OZ1AEO har haft mange DX i de sene nattetimer.
OZ9XT, OZ1AEO, OZ6XQ og OZ3WP er meget på 20 meter.
Det går mod efteråret og mange vil blive QRV med SSTV - 

det er ganske sikkert.
Efterhånden er vi ca. 40 SSTV-amatører i OZ, der er aktive, 

men der er også mange der sidder og kigger med.
OZ1BJV meddeler, at han har haft SSTV-QSO med PAØ, 

DL og F på 144,5 MHz. En DL amatør kalder også CQ via Oscar.
OZ1BJV er QRV hver onsdag fra 18.00 til 19.00 på 144,5 

MHz.
OZ3WP

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

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

Så er vi atter i gang efter sommerferien. På det første møde 
talte vi som vi plejer om den kommende sæsons arbejde. Der 
var kun mødt få medlemmer op, så bestyrelsen har åbenbart 
frie hænder til at gøre hvad den vil til alles tilfredshed. F.eks. 
kan årets byggeprojekt blive termostatstyret opvarmning af 
hønsepinde. Nå, vi skal nok finde noget bedre. Der er allerede 
planer om noget helt andet. Desuden skal vi se at få noget mere 
gang i HF stationen i år. Derudover skal vl have bygget to 
nye rævesendere og to nye kontrolure. Dette arbejde vil blive 
delegeret ud til de, som måtte være interesserede. Hvis du 
vil være med, så lad et par ord falde på en af mødeaftenerne,

Morsekursus
Som nævnt i sidste OZ vil der atter blive morsekursus på 

Amager i år. Som følge af en erindringsforskydning blev et 
forkert oplysningsforbund nævnt. Kurset bliver arrangeret af 
FOF. Undervisningen vil komme til at foregå på Øresundsvejen 
Skole mandage og onsdage kl. 19.00 til 21.35. Kurset varer 
100 timer, og prisen er kr. 2,70 pr. time. Virkelig billig undervis
ning. Start i oktober.

Tilmelding til FOF, Købmagergade 22, 1150 København K. 
Tlf. (01) 11 19 80, hvorfra i øvrigt alle oplysninger kan fås.

Program:
23.sept.: Klubmøde.
30. sept.: Start på byggeprojekt. Tilmelding foregår denne 

aften. Først vil projektet blive vist og forklaret.
7. okt.: Klubmøde.

14. okt.: Vi tilrettelægger bygningen af de nye rævesendere. 
Først bestemmer vi, hvorledes de skal være, og derefter 
delegeres opgaverne ud. Det skal ikke være et byggepro

jekt, men noget man laver derhjemme og taler om på møde
aftenerne. Projektet kan deles ud i ganske mange små 
underenheder, så der skal nok blive noget til alle.

Rævejagter
Sommerens konkurrence er nu indledt med at OZ2FN lagde 

rævene ud, så de faktisk var umulige at finde. Derfor er der 
endnu ikke skoret mange points. Se i øvrigt OZ juli.

l/y 73 de OZ9JB, Jørgen

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale. Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 29, 
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ8HF, Palle Hansen, Kildebakkegårdsallé 188,
2860 Søborg, tlf. (01) 69 18 48.
Kass.: Finn Holmquist, Ræveholmen 44, 2860 Søborg, 
tlf. (01) 69 01 52. *

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Studiekredslokalet, Hvidovre rådhus. Indgang fra 
Claus Petersens allé.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AEO, Henning Gregersen, Damshottevej 7,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 83 90.
Sekr.: OZ6PK, P. F. Knudsen, Ørumvej 36, Avedøre,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 01 36.
Kass.: Esther Griis, Krogsten Allé 52 a, 2650 Hvidovre, 
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Så har vi taget hul på en ny sæson og har startet i fin stil. 
Afdelingen har nu et år på bagen, men da selve årsdagen 

(2. sept.) ikke faldt på en tirsdag, ja så lod vi bare som om den 
faldt på en tirsdag og fejrede den med gratis øl og sodavand - 
kaffe og basser. Da det efterhånden var på tlde, at medlem
merne blev sat ind i, hvad EDR står for, havde vi bedt OZ5RO 
Ove komme og berette om dette.

I august måned var 4 af medlemmerne samt en XYL så hel
dige at få lov til at deltage i Hvidovre Sportsfiskerforenings 
togt med kommunens skonnert JETTE JAN. Det var en op
levelse de sent glemmer, med mange QSO og DX-er fra de for
skellige positioner på turen, der gik fra København via

Radiotur med Jette Jan.
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Hesselo til Anholt og retur. Vejret var strålende, og de eneste 
bølger der fremkom - var radiobølgerne! VI håber at flere 
af afdelingens medlemmer næste år får chancen til at opleve 
radioamatørens glæder til søs.

Morsekursus i Hvidovre starter den 4. oktober med OZ3FD 
som lærer. Prisen er kr. 225,- for 100 timer - pensionister og 
arbejdsløse deltager gratis. Er du interesseret? Så skynd dig 
at melde dig til.

For at få mere ud af vore mødeaftener, og af hensyn til dem, 
der på grund af arbejde eller skole er nødsaget til at polarisere 
vandret på et rimeligt tidspunkt, har vi rykket mødetiden frem 
til at starte kl. 19.30.

Program:
7. sept.: ORIENTERING OM ÅRETS JOTA, hvortil vi har in

viteret OZ3AG Arne og de lokale spejderførere for de for
skellige deltagende korps.

14. sept.: Klubaften.
21. sept.: Instrumentaften. (Gltterdykmeter - absorptions- 

meter).
28.sept.: Klubaften
5. okt.: HØJSPÆNDING - LIVSFARE!
Vi forsøger at arrangere et foredrag af en repræsentant fra 

DEMCO om de af stærkstrømsreglementets bestemmel
ser, der har relation til vores hobby. Gæster er meget vel
komne - også denne aften!

12. okt.: Forberedelse af JOTA der som bekendt afholdes i 
week-enden den 16.-17. oktober. Flere detailler fremkom
mer på mødeaftenen samt i medlemsmeddelelserne.

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.
Formanden OZ5IH modtager stof hertil.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 25. oktober kl. 20.00. 

Gyldigt medlemskort skal forevises.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til god

kendelse.
4. Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
5. Valg af formand.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Efter tur 

afgår OZ1SZ, OZ4AO og OZ5NN. OZ2WK er fratrådt og 
erstattet af suppleanten OZ6WR.

7. Valg af 2 revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.

Program:
20. sept.: Vi hjælper med at få telegrafi-installationen i un

dervisningslokalet færdig. (Loddearbejde m.m.).
27. sept.: Vi fortsætter med telegrafi-installationen.

4. okt.: Referat af repræsentantskabsmødet.
11. okt.: Vi prøver at skaffe en foredragsholder til denne aften.

73 — p.b.v. OZ1SZ, sekr.

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

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb. GI. Hellebækvej 631.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Prlmdahi, Odinsvej 68, 3000 Helsingør, 
tlf. (03) 10 04 09.
Sekr.: OZ8OM, Ole Maymann, Esromvej 133 a, Ny Horserød, 
3000 Helsingør, tlf. (03) 19 91 90.
Kass.: OZ8PI, Erik Christensen, Krb. Ladegårdsvej 59,
3000 Helsingør, tlf. (03) 21 70 81. ★

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

Det er den 28. september der er GENERALFORSAMLING. 
Det er kl. 20.00, og det er i Hillerød Fritidshus.

Om afdelingens øvrige aktiviteter man læse kan herunder.
14. sept.: Oscar v/OZ8SL (med forbehold).
28. sept.: Generalforsamling EDR-Hillerød kl. 20.00.
12. okt.: Auktion kl. 20.00 (indlev, fra 19.30).
16. okt.: JOTA-76.
17. okt.: JOTA-76.
26. okt.: Logik for begyndere V/OZ9OL.

9. nov.: Logik for viderekomne V/OZ9OL.
20.nov.: Festlig fritid i Frederiksborghailen.
21. nov.: Festlig fritid i Frederiksborghailen.
23. nov.: Besøg på elektronikcentralen i Hørsholm.
10. dec.: fredag, Jule tam tam.

JOTA-76 arrangeres i år af EDR-Hillerød i Fritidshuset, og 
det er som bekendt både for spejdere og amatører, så hvis du 
har nogle timer »fri« i week-enden så kom og vær med. Vi 
forventer at få brug for en del udstyr ud over det som vi allerede 
har skaffet frem. Kan du undvære noget af dit grej denne 
week-end låner vl det meget gerne. Kan du ikke undvære det 
så kom med det alligevel, du er velkommen til at blive. Ønsker 
du yderligere oplysninger så kontakt bestyrelsen. Har du ikke 
nået at melde dig til afdelingens kurser, så er det faktisk ved at 
være for sent. Tag chancen og ring til OZ5JR, Jan, det ku' jo 
være?

Vy 73 de OZ1AVN, 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. ★
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KALUNDBORG
Lokale: Kordlldgade 4, kælderen v/Hobbyhuset.
Møde: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 19.30.
Fmd.: OZ7NI, Nils Overgård, Lerchenborgvej 85,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 37 73.
Kass.: OZ1WI, Åge Hougård, Sot. 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.

Som de første ord efter sommerferien skal lyde et hjerteligt 
tillykke med 50 årsdagen til vor tidligere formand OZ7JS, Jørn 
Strack, der også må modtage et tusindfoldigt tak for husly til 
EDR Kalundborg. Vi i klubben ønsker Chris og dig alt godt frem 
over og håber snart at se dig mere i dit »klublokale«.

Nu da sommerferien er forbi for de fleste, kan vi igen byde 
velkommen til såvel nye som gamle, medlemmer som ikke 
medlemmer I vor klublokale. Der er blevet udarbejdet et efter- 
årsprogram, der er som følger:
15. sept.: OZ8SL tegner og fortæller om brug af OSCAR 7. 
6.okt.: Fabriksbesøg på GYPROC. OZ7NI's lønudbetaler. 

20.okt.: Klubaften med en snak om vinterens byggeprojekt.
3.nov.: Forsøg på færdiggørelse af gitterdykmeter.

17,nov.: Vinterens byggeprojekt.
I.dec.: Filmaften. (Ikke teknisk).

11. dec.: En lørdag aften med JULEFROKOST. Senere info 
om sted.

PS: Køb ikke P&T's nye QTH-liste. Den kan for Kalundborgafd.s 
medlemmer afhentes i klubben for kun kr. 0,00 incl. moms.

\ly 73 de OZ7NI, Nils

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

Klubaften mandag d. 20. september kl. 19.30.
Så står efterårssæsonen for døren og i aften vil der være 

almindelig sammenkomst. Vi skal bl.a. have fundet ud af hvad 
der skal ske i den kommende sæson, og der vil også blive gjort 
status over hvordan det står til med Sakskøbingrepeateren.

PS: Har interesserede husket tilmelding til vinterens kur
ser? Ellers kan det lige nås endnu, se august OZ.

Vy 73 de OZ2QF, Jørgen

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CUN, Knud Nielsen, Avnéavej 3, 4900 Nakskov, 
tlf. (03) 92 33 67 efter 18.00.
Sekr.: OZ1BVJ, Claude Enoch, Bygaden 99,
4983 Dannemarer, 
tlf. (03) 94 46 16.
Afd. adr.: Post box 111, 4920 Søllested.
Afd. girokonto 9 29 83 98.

Nu er der åbent i lokalerne på Lienlund hver torsdag fra 
19.00-22.00. Vi håber at der er mange som vil lægge deres vej 
ind i klubben, alle er vefkommen. OZ1NAK vil være QRV

3710-145500 fra 19.15-22.00. Der vil blive hjælp til alle som 
har et problem med ombygning til 2 m af Storno og AP616.

OZ5GE, Erling vil igen i år køre et kursus til D licensen, men 
der skulle gerne være 12 ved tilmelding torsdag d. 30. septem
ber. Vi vil også hermed sige OZ5GE, Erling mange tak for 
sidste år.

Vi vil prøve om OZ8B, Bent Helmer vil køre et morsekursus, 
han har jo kørt CW i mange år på 20 m. Der vil også komme 
nogle foredrag om HF, VHF, UHF (måske SSTV).

Har I en idé så kontakt klubben eller mig.
Vy 73 de OZ1BVJ, Claude

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5LI, Robert Leidecker, Holbækvej 133,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 51 34, arbejde: (03) 59 49 00 
lokal 88.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemmingsen, Tjørnevej 2, Fensmark, 
4700 Næstved.
Kåss.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

Program:
21. sept.: Byggeprojekter aftales.
28. sept.: Byggeprojekter gennemgåes.
5.okt.: Byggeaften.

12. okt.: Klubaften.
19. okt.: Byggeaften.
26. okt.: Foredrag.

Vy 73 de OZ8NU, Preben

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

Det igangværende morsekursus fortsætter.

Program:
16.sept.: Klubaften.
23. sept.: Møder OZ5GF og OZ5RO op for at diskutere fore

ningens arbejde.
30. sept.: Byggeudvalg nedsættes, det detaillerede udkast 

for ombygning af afdelingens lokaler gennemgås, alle 
værktøjsføre medlemmer bør møde op.

7. okt.: Mekanisk arbejde.
14. okt.: Månedens foredrag: Tage fortæller om TTL kredse.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen

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

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Mode: 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. *

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

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07) 42 03 51.
Formand: Svend E. B. Poulsen, OZ1ZD.
Kass.: Carsten Andersen, OZ1BUO.
Sekr.: Roger L. Pennerup, OZ4PY. ★

Husk den ekstraordinære generalforsamling 
den 20. september
1) Familiekontingent.
2) Udvalgsformænd for interessegrupper i afdelingen.
3) Opløsning af BYGGEFONDEN og investering i inventar og 

udstyr til glæde for medlemmerne.
Din stemme har også betydning.

Program:
27.sept.: Familieaften, vi hygger om medlemmerne og deres 

familier med kaffe og wienerbrød og pølser.
4.okt.: Auktion, diverse effekter som skal under hammeren 

bedes indleveret klokken 19 I lighed med sædvanligt.
11.okt.: Klubaften.

Vy 73 de OZ8GA, Preben.

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

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 Erik Nielsen, Brydbjerg,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80. ★

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Fung. fmd.: OZ6KE, Kurt E. Sørensen, Grårisvej 16,
9990 Skagen, tlf. 44 16 33.
Kass.: OZ5ZC, Hans Christensen, Havnevej 6,
9990 Skagen, tlf. 44 12 50.

Tirsdag d. 21. sept. 1976 kl. 19.30 afholdes der ekstraordinær 
generalforsamling på sømandshjemmet med følgende dags
orden: 1. valg af formand, 2. kommende aktiviteter, 3. fast
sættelse af kontingent, 4. eventuelt.

Vy 73 de OZ6KE, Kurt

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

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Elling gl. kommunekontor.
Møde: 2. og 4. mandag i hver måned.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn. ★

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. Borge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

Afdelingen har afholdt ordinær generalforsamling den 20. 
maj. Til bestyrelsen genvalgtes OZ3ZJ og OZ6TI samt ny
valgtes Henrik Christensen, Skive.

Afdelingen lægger ud efter ferien, om ikke før så torsdag den
16. sept. Vel mødt.

Vy 73 de OZ6TI, Ole
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VIBORG
Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, Brombærvej 14, tlf. 62 76 34. 
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvej 3.

Program:
Onsdag den 15. september kl. 19.00, besøg på Viborg 

kommunes renseanlæg i Bruunshåb. Se OZ august.
Onsdag den 13. oktober kl. 20.00 besøg på Jydsk Telefons 

central i Vestergade. Vi mødes i gården, indgang overfor Lille 
Hjultorvgyde. Derefter kaffe på Centralhotellet ved OZ6II i 
Vestergade. Kaffe og 2 snitter kr. 10,00.

Rævejagter
22.sept.: Lokaljagt i Viborg kl. 19.30.

6.okt.: Lokaljagt i Vinderup kl. 19.30.
20.okt.: Lokaljagt i Viborg kl. 19.30.

Der var fremmødt 8 medlemmer til en udmærket fremvisning 
på Kodak i Viborg den 18. Aug. hvor OZ9ZZ m.fl. viste og for
klarede hvordan man lavede farvebilleder.

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.

Når dette læses, er alle forhåbentlig kommet vel over efter
virkningerne af indvielsen af de nye lokaler, således at vi kan 
fortsætte med sæsonens aktiviteter.

Resultatet af valgene på generalforsamlingen d. 15.sept. brin
ges i næste OZ.

Prog ram:
22. sept.: Klubaften.
25. sept. kl. 14: Rævejagt, kort 1316 IV Hals.
29.sept. kl. 20: Orientering om kommende aktiviteter og 

brug af huset.
2. okt.: kl. 14: Auktion. Nærmere i repeaternyt.
6. okt.: Klubaften.
9. okt. kl. 14: Rævejagt, kort 1216 I Nibe.

13. okt. kl. 20: Foredrag. Emne i repeaternyt.
20.okt.: Klubaften.
23. okt. kl. 14: Rævejagt, kort 1316 IV Hals.

Det var alt for denne gang. På gensyn i huset.
Vy 73 de OZ3MV, Dion

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

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, Hjerting, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.

Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
22.sept.: Møde.
29. sept.: »Ølgod filmen«.

6. okt.: Møde.
13. okt.: »Gennemgang af licensbestemmelser«. 

Mandagsaftenerne starter d. 20. sept.
Morsekursus: tilmeldelse til OZ9EY eller den øvrige besty

relse på klubaftnerne.
Teknisk kursus hver tirsdag aften kl. 19-21.

Vy 73 de OZ5OH, Ole

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1AGO, Carl J. Hansen, Børkopvej 23,
7000 Fredericia.
Sekr.: Ejvind Sørensen, Fællevej 6 B, 7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen, H. C. Andersensvej
24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.

Program:
23.sept.: Klubaften kl. 19.30.
7.okt.: Klubaften kl. 19.30.

21. okt.: Klubaften kl. 19.30.
Vy 73 de OZ-DR 1966

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Skolegade, Give. 
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: 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 50.
Sekr.: OZ9OI, Ove Bjerregård, Søgade 28, 8500 Grenå,
tlf. (06) 32 24 52.
Kass.: OZ9HN, Helmut Nielsen, Glentevej 10, 8500 Grenå,
tlf. (06) 32 09 96.

Første møde efter ferien er den 16. sept.
Vi håber den aften og se alle medlemmer, både dem fra byen 

og oplandet, så vi kan få en diskussion om vinterens klub
arbejde.

Der vil igen i vinter blive kursus under FOF i Grenå. Kurset 
starter sidst i september, se de lokale aviser.

Et kursus vil forsøges startet i Ørum, men se tilbudene fra 
de forskellige oplysningsforbund.

Kurserne vil blive på 66 timer, det kan vel ikke være for 
meget, (vi husker vel alle prøven fra i foråret). Der vil blive brugt 
VTS 6 udgave til undervisning.

Vy 73 de OZ8KU, Charly
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HERNING
Call: OZ8H.

Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30,

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

Program:
15.sept.: Alm. klubaften.
22.sept.: Fællesmøde om vinterens arrangementer.
29. sept.: Mere om digital-IC'er ved OZ1EW.
6. okt.: Byggeaften.

13.okt.: Alm. klubaften.
20. okt.: OZ9SW fortæller om S.S.B.
27. okt.: Endnu mere om digital - IC-er ved OZ1CIX.

Vy 73 de OZ1AFC, Gunnar

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FQ, Frank Pedersen, Lillevej 17, Sejet,
8700 Horsens, tlf. (05) 68 23 75.

Klubbens faste aktiviteter
Mandag kl. 19,30: Rævejagt, mødested: Klubhuset.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Månedens arrangement:
Torsdag den 23. sept. kl. 20.00 drøfter vi vinterens aktiviteter. 
Bestyrelsen anmoder om, at medlemmerne fremmøder i 

stort tal med mange gode forslag.
Vy 73 de OZ1BME

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

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

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, Torsdag den
28. oktober kl. 20. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle 
forslag, der ønskes behandlet, bedes fremsendt, så de er 
hos mig senest mandag den 25. oktober.

Vy 73 de OZ1ZN, Leif

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AGJ, Leo J. Vendler, Schousgade 17,
8900 Randers.
Sekr.: 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.

Efter at have beklædt posten som sekretær i afdelingen i ca. 
IV2 år udtræder jeg af bestyrelsen som følge af flytning på 

grund af påbegyndte studier.

Hvem afløseren som sekretær skal være vides endnu ikke, 
men OZ3HC vil som 1. suppleant indtræde i bestyrelsen.

Vy 73 de OZ7YO, Ole

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trøjelsvej 46, 6760 Ribe, 
tlf. 42 19 58.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g. 6760 Ribe, 
tlf. (05) 42 13 41.

★

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.

Prog ram:
21.sept.: Alm. Klubaften.
28. sept.: Byggeaften.

5. okt.: Måleaften. Korrekt brug af måleudstyr m.v.
12. okt.: Foredrag om RTTY V/OZ5EH, Kurt. - Der vil blive lagt 

vægt på en populær beskrivelse af RTTY, så der også er 
noget at hente for den, der ikke har så meget kendskab til 
emnet. - Der vil samtidig blive mulighed for at køre RTTY 
over klubstationen.

Efterårets aktiviteter blev indledt på festlig vis, nemlig med 
rejsning af en 18 m. gittermast, så muligheden for at hore 
OZ7SAC i luften er rykket endnu nærmere. - Antennesnakken 
går foreløbig om en TH3 til HF, samt rundstråler og 2x6 lodret 
til VHF. I den anden ende af kablerne bliver der monteret vor 
nyerhvervede klubstation, TRIO TS-515, samt den af med
lemmerne ombyggede 4 mtr. stn. (!)

Teknisk kursus og/eller CW-kursus?? - Har det din interesse, 
bedes du hurtigst muligt kontakte OZ7XC for nærmere info.

Til slut et forsinket tillykke til alle de nye maj-licenser, (her
iblandt 2 XYL's !!).

Vy 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.: OZ1BJT, Poul Lund, Olgasvej 7, 7100 Vejle.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.

Den 21. september afholdes der auktion i afdelingens loka
ler. Så har du noget du vil have solgt er her en enestående 
chance for at komme af med overskudet og måske købe lige 
det du står og mangler.

Programmet for første halvdel kan læses i næste nr. af OZ 
og på opslagstavlen hos Radiocentralen i Gammelhavn.

Men kom ud af busken, vi mødes i klubben hver tirsdag kl. 20.
Vy 73 de OZ1BJT, Poul
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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, tlf. (05) 29 74 83.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Kikkenborg, Hesselho,
6870 Ølgod.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

Nu står efteråret igen for døren, så det er allerede nu tiden 
at tænke på eventuelle aktiviteter til de lange mørke aftener. 
Derfor, hvis et raskt morsekursus eller teknisk kursus skulle 
interessere dig, så kontakt en af de ovennævnte eller kik ind 
en mødeaften (hver torsdag kl. 19.30). Afhængig af tilslutnin
gen regner vi med at køre i hvert fald morse og muligvis også 
teknisk kursus. Tider og andre praktiske oplysninger kan vi 
altid aftale senere.

Det er for øvrigt ingen undskyldning mere for ikke at besøge 
os, at man ikke kan finde hvor vi »bor«, idet vi nu har sat et 
stort skilt op ud mod vejen, så »nu skulle den være hjemme«.

Vy 73 de OZ1BVO, Carlo

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:
16.sept. kl. 20: Foredrag om frekvensnormaler og frekvens- 

nøjagtighed.
21.sept. kl. 20: Kørejagt.
22. sept. kl. 20: Begynderku rsus starter denne aften, så mød op 

og meld dig til også hvis det kun er morsetræning der 
mangler.

23. sept. kl. 20: Firmabesøg hos Tradania i Odder. Husk at 
tage dem uden bil med fra Fr.-allé kl. 19.30.

28. sept. kl. 20: Klubaften.
5. okt. kl. 20: Aarhusjagt nr. 7.
7,okt. kl. 20: Rejseforedrag. OZ5AT fortæller om og viser 

billeder fra en spændende tur til Rusland.
12. okt. kl. 20: Aarhusgåjagt nr. 7.
14. okt. kl. 20: VHF aften.
19. okt. kl. 20: Kørejagt.
21. okt. kl. 20: Besøg på Fysikinstituttet. Se X-QTC.

Fra og med mandag den 27. sept. kører vort begynderkur
sus mandag og onsdag fra kl. 19-20: CW og kl. 20-22: Teknik. 
Men mod op den 22. og få info.

Vel mødt OZ7VP, Hans P.

Århusmødet 1976
Dette års Sabromøde er berammet til 

Søndag den 31. oktober kl. 10.00 
Reserver dato allerede nu, vi har i år et par ekstra 

godbidder på programmet, der kommer i næste num
mer.

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

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.30.
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.

Program:
14.sept.: Rævejagt kl. 19.00.
28.sept.: Mødeaften, evt. Byggeaften.
12. okt.: Film, vi prøver at finde en god,
21.-24,okt.: Udstilling i Agerskovhallen, se nærmere i OZ okt.
26. okt.: Foredrag, hvis vi ellers kan finde en foredragsholder.

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. *

SØNDERBORG
Lokale: Winds 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:
19. sept.: Rævejagt i Sønderskoven kl. 10.00 til kl. 11.30. Vi 

mødes ved 'Kryb-i-ly' til en hyggesnak om jagten - og en 
P35 evt

21. sept.: Møde på Sønderborg Teknikum kl. 19.30. Hvor go’ er 
din 2-meter RX? Det undersøger vi i aften, idet vi vil vise, 
hvordan man måler på modtagere, samt hvordan de kan 
trimme til top-ydelse. I første omgang tænked naturligvis 
på klub-projektet, så tag din RX med, selv om den ikke er 
kommet i en fin kasse endnu. I aften vil der blive vist en 
RX, der kører med ’walkie-XTAL’, men til 2 meter! (hvis den 
altså kommer til at virke, hi!).

3. okt.: Rævejagt - skal vi slutte sæsonen? Eller er vejret 
stadigvæk fb? - se 19. sept.

5. okt.: Hyggeaften i klublokalet. - Skal vi ha’ kursus i vin
ter? - Skal vi købe HF-stn.?

19. okt.: Foredrag - Antenner og standbølgeforhold. Lad os 
nu få gjort det helt klart om standbølgeforholdet egentligt 
er så vigtigt, som vi går rundt og tror?
(Det er muligt, at der sker en programændring - se oktober 
OZ ang. mødested).

23. okt.: Klubtur til Agerskovhallen, hvor der er elektronik
udstilling for alle pengene - se omtalen i næste OZ. - EDR 
og teknikum har annonceret deres tilstedeværelse, og
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desuden kommer der en række firmaer med bl.a. måle
udstyr og amatørgrej på udstillingen. Afgang fra klub
lokalet kl. 13.00 - lørdag! Der bliver kørelejlighed, hvis 
der kommer tilmelding til bestyrelsen. Vi satser på at være 
tilbage i Sønderborg ca. kl. 18.00 - er der stemning for 
en tur med fjordbådene?

Lad mig til slut udtrykke tilfredshed med aktiviteten i klub
ben - d. 19. aug. var vi f.eks. 19 mødedeltagere! Palle havde 
skaffet en telefon/lysmast til HF-antennen, men med et elen
digt standbølgeforhold (se 19. okt), så indvidelsen af statio
nen måtte udskydes. Det var faktisk synd for formanden.

Vy 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.

EFTERARSFEST!
Lørdag den. 9. okt. kl. 19.00 i klubhuset.

Vi glæder os til at se dig og din XYL/YL (husk nu at 
invitér hende i god tid, af hensyn til damefrisør, nyt tøj 
osv.).

Aftenens program:
1. Der serveres en anretning + drikkevarer.
2. Uddeling af præmier til de rævejægere som har 

gjort sig fortjent hertil.
3. Musik, dans oghygge.

Prisen? - vi har jo avancestop!
Så også du har råd til denne hyggelige aften.
Tilmelding til OZ7QV/Hans eller OZ1VW/Hans.
Sidste frist for tilmelding er den 30. sept.
Vel mødt.

Nu nærmer tiden sig hvor vi starter på den ugentlige klub
aften og datoen er den 7.10.76 kl. 19.30. Denne aften har vi 
tænkt os at bruge til at fortælle om vores ferieeventyr o.lign. 
Ligeledes skal vi have en snak om efterårets og vinterens pro
gram (kom frit frem med dine gode forslag).

Sidste månedlige klubaften: torsdag den 23. sept. kl. 19.30.
Vy 73 de OZ6MU, John

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

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

Sælges: Modtager 5 bånds KW77, skal trimmes, pris 
kr. 600,-. Storno CQM 13c - 7. 12 V, 3 kanaler, pris kr. 450,-. 

OZ1BSB, tlf. (01) 67 14 12.

Sælges: Fabriksny Grundig Satelit 2000 med SSB-forsats 
2460,-. Nyt Zodiac PA trin 10 W ind 40 W ud, kr. 595,-. HW 32 
med power og mic, kr. 950,-. RTTY maskine og demodulator, 
kr. 450,-. Trio TR 2200 med Nicad/akk. og 5 kanaler bestykket 
1000,-. 2 m FM variabel modtager, kr. 400,-. 2 m station NIRA 
220 v plads til 28 kanaler, kr. 350,-. AP 616 med kontrolbox og 
tonesender/modtager, kr. 350,-.

OZ3OU, tlf. (07) 14 01 30.

Sælges: 2 m station Trio 2200 + PA-trin, 25 W + 9 sæt kry
staller, heraf 4 simplex.

OZ1BZT, Finn Knudsen, Kirkevej 91, 6360 Tinglev, tlf. <04) 
64 49 36.

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

KREDSARRANGEMENT
Søndag den 19. sept. kl. 10.00 afholdes kredsmedlemsmøde 

i klubhuset Nørrekås, Rønne.
OZ4GF

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.

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 5. okto
ber kl. 19.30 i klubhuset på Nørrekås, dagsorden iflg. vedtæg
terne. Som sædvanlig trakteres der med gule ærter efter 
generalforsamlingen.

Program:
Se programmet i »Kontakt", der nu udkommer ca. d. 15. i 

hver måned.
Vy 73 de OZ4IH, Finn

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

Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.

Når dette læses er vi ved at tage hul på efterårsprogram- 
met. Nærmere bliver udsendt direkte til alle medlemmer.

De der har lyst til at være med til at køre SAC-testen fra af
delingen i weekenden 25/26. sept. må gerne møde op, da 
det er tanken at vi skal deltage ligesom sidste år. Reglerne 
står i dette nr. af OZ.

Den 1. oktober forfalder næste kontingentrate, og da vi har 
hårdt brug for pengene nu, hvor vi skal lave centralvarmen, 
beder vi om, at I husker at betale så hurtigt som muligt.

Husk, det er jo stadig kun kr. 30,- hvert halvår.
Vy 73 de OZ4CG, Carsten

Sælges: Drake R4B og T4XB, kun kørt få timer. 1 stk. SSTV 
rør 78BP7A med afbøjningsspole, div. print og beskrivelse 
(svensk), kr. 100,-. 1 stk. katodestrålerør Philips DG 10-6, nyt, 
kr. 75,-. 1 stk. sender tetrode Q 450-1 med sokkel, kr. 75,-.10stk. 
Perless type 50-4, 3 vejs 500/3500 Hz, å kr. 25,-. 12 stk. Perless 
bas type KO 70 WF med gummiophængt membram, å kr. 70,-. 
20 stk. Perless Dome (ny model) type KO 10 DT, å kr. 55,-. 

OZ6KY, tlf. (05) 62 06 48.
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