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NR. 10 48. ÅRGANG OKTOBER 1976

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

Antennen
Adskillige amatører løber panden imod en mur af uforståen- 
hed, når det drejer sig om tilladelse til opsætning af antenne
master skrev jeg i månedens leder i april OZ.

Det er aldeles ikke uforståenhed, men kølig afstandtagen fra 
noget man ikke har fattet en brik af. Læs blot følgende artikel 
fra Dansk Bygningsinspektørforenings meddelelser til med
lemmerne, nr. 207:

ANTENNE-MASTER
Fritstående antennemaster og andre meget store antennean
læg i boligområder - og specielt i villakvarterer - har mange 
steder voldt besvær, ikke mindst, når der har været tale om 
radioamatører. - For nogle år siden fik Gentofte kommune på 
forespørgsel besked fra Post- & Telegrafvæsenets Radioinge- 
niørtjeneste om, at der ikke er grund til at rejse høje antenne
master i kommunen, idet tilfredsstillende modtagelse for
mentlig i alle tilfælde vil kunne opnås med normalt antennear
rangement. Der gøres i skrivelsen opmærksom på, at licens 
som radioamatør ikke giver nogen særstilling, idet denne 
virksomhed må betragtes som hobby. Radioingeniørtjene- 
stens adresse er: Nørrebrogade 10, 2200 Kbh. N. - Telf. (01) 
39 37 11.

Vor hjemmelsmand i Post- & Telegrafvæsenet - overtele- 
grafmester, ingeniør Anthonsen - mener, at radioamatører 
godt kan nøjes med den foreskrevne maksimalhøjde på 5,5 m 
over øverste fastgøringspunkt. Resten er et spørgsmål om 
kvalitet og indstilling. Det er reglen i al almindelighed.

Der har været tilfælde, hvor radioamatører har appelleret 
afgørelser til overordnet myndighed og i øvrigt har betvivlet 
bygningsmyndighedens lovhjemmel til at skride ind. Hertil 
siger ingeniør Anthonsen, at det problem ligger helt klart, idet 
udvendige antenner til andre formål end modtagning af radio
foni og fjernsyn skal godkendes af de lokale bygningsmyn- 
digheder (hvilket bl.a. fremgår af Post- & Telegrafvæsenets 
pjece »Råd og vink om antenner«, side 6 øverst).

Ligeledes kræver fremføring af koaksialkabler som luftlinie 
tilladelse fra den lokale bygningsmyndighed, hvilket fremgår 
af P&T’s »Normer for antenneanlæg«, side 33, hvor der tillige
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Rævesenderautomatik
Af OZ1YX, Hans Damm, Kastanie Allé 35, 6400 Sønderborg

Nu hvor rævesæsonen er ved at lakke mod enden, 
er det tid at planlægge næste sæson. En del af
delinger rundt omkring har allerede benyttet sig 
af OZ1YX's konstruktion og har fået printtegnin
gerne direkte fra ham. Disse tegninger er des
værre, på grund af forskellige misforståelser, 
aldrig nået frem til OZ’s spalter, men da vi ved, at 
mange konstruktioner ofte når klimax måneder 
eller år efter offentliggørelsen i OZ, bringervi dem 
her. Øvrige data kan fås fra artiklen i martsnum- 
meret, og hvis man ikke kan skaffe bladet, kan 
aftryk rekvireres fra EDR’s kopitjeneste.

2 7,5m m

findes en henvisning til bygningsreglementet.
På årsmødet blev det spørgsmål stillet til pane

let, om det forekommer rimeligt, at bygnings- 
myndigheden skal søge sin hjemmel i helt andre 
lovgivninger. Eller om der i det mindste ikke bør 
findes en henvisning herom i bygningsreglemen
tets kap. 12. - Arkitekt Würtz, boligministeriet, 
svarede - som oplyst i referatet i bladets nr. 206 - 
at det næppe er muligt, da udviklingen går så 
hurtigt på dette område. Han var i øvrigt bekendt 
med problemet og gennemgik på tavlen de for
skellige former og arter af antenner.

Det lader altså til, at vi selv må prøve at holde 
ørerne stive og antennerne nede. Hvis oven
nævnte oplysninger kan medvirke til at klare be
greberne, vil det kun være udmærket.

Så vidt Dansk Bygningsinspektørforening. Nu 
kunne jeg godt tænke mig at indhente kommen
tarer fra denne forening samt fra Radioingeniør- 
tjenesten og f.s.v. de vil udtale sig, skal sagen 
følges op her i disse spalter.

OZ6PN

<--------------------------70mm -------------------------------- *
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2 meter PA-trin med Motorola MHW 601 og 602
Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg

Menneskenes børn er blevet noget blaserte. Selv 
et måneskud betragtes i dag som en triviel selv
følgelighed. Måske er blasertheden en følge af 
uvidenhed, for det kræver indsigt og forståelse at 
kunne beundre en videnskabelig eller teknisk 
bedrift, - vel at mærke med den beundring, som 
ikke er blot og bar sensationstrang. Men der er 
måske ikke noget at sige til det. Det er svært at 
følge med i en udvikling, som styrter afsted med 
stormskridt. Indenfor den elektroniske verden 
myldrer det frem med forbedringer og nyskabel
ser, - tingene bliver mindre og mindre, og kan 
mere og mere.

Jeg kendte engang en elskelig gammel præst, 
som fortalte, at han fyldtes af en oprigtig be
undring, hver gang han tænkte på det elektriske 
lys. I hans barndom skulle der hver dag pudses 52 
petroleumslampeglas! Nu er sensationen om
kring det elektriske lys unægtelig blegnet siden 
da, men jeg forstår ham alligevel godt. Når jeg 
står med en ny dims i hånden, - et lille vidunder, 
som kan 117 forskellige ting, så tænker jeg tit på 
konstruktørerne-de mennesker, hvis begavelse 
på dette felt er uden begrænsninger. Den snæ
rende ramme om deres hjerner er simpelthen 
væk. Og sådan må det nødvendigvis være, for om 
mindre end 5 år er dimsen sansynligvisen antikvi
tet! Det er næsten ikke til at bære.

Jeg ved godt, at man ikke må være misundelig, 
men jeg kan nu ikke lade være med-bare ganske

mark, 4450 Jyderup.

lidt - at misunde de forskere og ingeniører, som 
arbejder på f.eks. Motorola’s udviklingslabora
torier. Jeg kunne godt tænke mig at være tilskuer, 
når fantasien får frit løb. Jo mere fantastisk - jo 
bedre. Det er nok ikke noget tilfælde, at det fore
går i Georg Gearløs' hjemland.

Når det nu lige var Motorola, der nævntes, så er 
det, fordi jeg netop sidder og kigger på et par 
nye 2 meter PA-trin, som jeg har bygget. Nå ja, 
betegnelsen »bygget« er nu en vild overdrivelse, 
for det er Motorola, der har æren. Jeg har kun 
monteret en lille klods på en kølefinne, - lavet et 
rudiment af en printplade med lidt afkobling af 
forsyningsspændingen, ført 180 mW ind, og fået 
25 watt klokkerent signal ud!!!

Under sådanne omstændigheder er det svært 
at bevare selvrespekten som eksperimenterende 
radioamatør. Da min søn var lille, havde han en 
imaginær ven, Poul Olsen, som kunne og måtte 
alt det, som min søn ikke kunne og måtte. Hver 
gang jeg med patriarkalsk mine forbød ham et 
eller andet, så diskede han op med Poul Olsen, 
som selvfølgelig godt måtte. Og hvis han følte sig 
utilstrækkelig, så kørte han også Poul Olsen i 
stilling. Jeg har det snart ligesådan. Men skidt, - 
sålænge jeg får lov til at skære gevind til skruerne, 
som fæstner blokken til kølefinnen, så føler jeg 
mig som radioamatør. Snittappen kunne jo bræk
ke, hi!
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Motorola’s MHW-serie
Motorola har udviklet en serie integrerede VHF- 
og UHF-forstærkermoduler, der kan bruges som 
driver- eller PA-trin i FM-udstyr. De måler 
53x21 x9 mm og kræver i praksis (bortset fra af
kobling af spændingsforsyningen) ingen ydre 
komponenter, idet impedanstilpasningen foregår 
med mikrostripteknik på en lille printplade.

Der findes adskillige typer af FM-moduler, men
i den følgende oversigt har jeg kun medtaget 
dem, som vil kunne finde anvendelse på de dan
ske amatørbånd, og som desuden tilhører grup
pen »Preferred products«, hvilket vil sige, at de 
anbefales til nydesign og lagerføres her i landet 
(jvf. GDS-Henckel’s nyudsendte Motorola-kata- 
log).

2 meter PA-trin med MHW 601 eller 602
Diagrammet, som ses i fig. 1, er udført således, 
at indmaden i modulet er omgivet af en stiplet 
ramme, mens de få ydre komponenter, som skal 
anbringes på printpladen, befinder sig udenfor 
rammen. Modulets tilslutningsterminaler er an
ført som pin 1-5. Udgangsterminalen er nr. 1, 
mens indgangsterminalen er nr. 5. Terminal 4 er 
stelforbindelsen, som i denne opstilling ikke be
nyttes, da modulets monteringsflange har stel
potentiale (herom senere). Spændingsforsynin
gen tilsluttes terminalerne 2 og 3. Hvis spændin
gen på terminal 3 varieres, så vil outputtet herved 
kunne reguleres, men Motorola anbefaler dog, 
at begge terminaler får samme spænding (12,5 V), 
og at en evt. regulering af outputtet sker ved at 
variere styreeffekten.

Min. Min. Spændings- Frekvens Pris
output Gain forsyning 1976

MHW 601 13 W 21 dB 12,5 V *) 146-175 MHz kr. 324,75 + moms
MHW 602 20 W 21 dB 12,5 V *) 146-175 MHz kr. 359,45 + moms
MHW 709-1 7,5 W 18,8 dB 12,5 V 400-440 MHz kr. 367,30 + moms

*) Eksperimenter har vist, at den nedre fre
kvensgrænse uden videre kan sænkes til 144 
MHz.

FIG. 1: Diagram.
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Modulet har - for terminal 2 og 3’s vedkom
mende - indbygget en effektiv afkobling af fre
kvenser mellem 5 og 174 MHz, men på grund af 
den høje forstærkning i modulets 2 trin - samt af 
simpel pladsmangel, er det nødvendigt at fore
tageekstern afkobling affrekvenserunder5 MHz. 
Dette sker med komponenterne L1, C1, 2, 3 og 
L2, C4, 5, 6.

L1 og L2 er ferritdrosler- FXC-rør med 6 huller, 
type 4B1 (Århus Radio Lager), som vikles med 3 
vindinger 0,6 mm blank tråd. Trådenderne tages 
ud i samme ende af kernen, fordi den skal mon
teres i opret stilling.

C1, 3, 4, 6 er 1 μF/25 V tantal, og C2, 5 er 0,1 
μF ker. disc.

F l  G .  2 :  Fe r r i t d ros le r .

Impedanstilpasning med mikrostrip
Modulets indgangs- og udgangsterminaler skal 
tilsluttes en impedans på 50 ohm. Det er i dette 
design opnået med hybrid mikrostrip-teknik, 
hvilket i praksis vil sige, at man udnytter et kom
pleks (en Complexion, ville Holberg have sagt) af 
impedans og admittans, som findes imellem kob
berbelægningerne på en dobbeltsidig printplade 
(derfor udtrykket »hybrid« = blanding eller kryds
ning). Undersiden af printpladen fungerer som 
stelplan, mens dielektricitetskonstanten i pla
dens isolationsmateriale, kobberbelægningens 
tykkelse samt længden og bredden af kobber
strippen på oversiden bestemmer impedansen.

Mikrostrippens længde er 25 mm, bredden er 
4,25 mm, og der anbefales teflon-printplade med 
en dielektrisk konstant på 2,56. Printpladens 
overside ser således ud:

FI  G .  3 :  P r i n t t egn inq .

Nu er det så flot at anbefale teflon-printplade,
- det koster kun en bagatel af ca. 2.500,00 kr. pr. 
kvadratmeter. Jeg har derfor - uden ændringer 
i øvrigt - benyttet almindelig dobbeltsidig Epoxy 
glasfiberprint i normal G 10-kvalitet, som har en 
dielektrisk konstant på ca. 4,5. Det fremgår af 
mine måleresultater, at det ikke er muligt at kon
statere nogen forringelse af modulets effektivitet
- endsige dets undertrykkelse af harmoniske, 
spuriousser og andet godt, som følge af den der
ved forårsagede dårligere impedanstilpasning. 
Hvis der skulle være amatører, som har lyst til at 
fordybe sig lidt i dette emne, så henvises der til 
denne artikels efterskrift.

Den mekaniske udførelse
Der må vælges en kølefinne, som sikrer, at tem
peraturen i modulets monteringsflange ikke 
overstiger 100 °C (svarende til en indvendig 
temperatur på 150 °C), og det er endda sikrest, 
hvis den holdes under 80 °C. Jeg har derfor - 
som det ses af fotografiet - valgt en Fischer, type 
SK 08, 100 mm (1,55 °C/W). Longspeakere bør 
måske nok vælge type SK 47,100 mm (0,55 °C/W) 
(Århus Radio Lager).

Det er meget væsentligt, at modulets monte
ringsflange har god stelforbindelse. Dette sikres 
bedst på følgende måde: Modulet anbringes midt 
på kølefinnen, og flangens monteringshuller af
mærkes. Der bores 2 stk. 2,5 mm huller, hvori 
der skæres 1/8”-gevind. Inden fastspændingen 
benyttes compound. Pin 4 bøjes opad, så den 
ikke sidder i vejen for printpladen, som skal 
skydes tæt ind til modulet.

Det bør omhyggeligt sikres, at printpladens 
underside får god stelforbindelse. Jeg har derfor 
filet printets fire hjørnehuller, så der netop kan 
presses en 2 mm messingmøtrik ned i hullet. Den 
skal dog ikke længere ned, end at den kan loddes 
på printundersiden, som efter lodningen skal 
kunne pudses plan, uden at møtrikken går løs 
igen. Møtrikkens hul bores op, og printpladen 
fastgøres til kølefinnen med 4 stk. 2 mm-skruer 
(hullerne bores med 1,6 mm-bor, og der skæres 
gevind). Endelig bores der et 2,5 mm hul midt i 
printpladen (den store firkantede stelterminal), 
og der skæres 1/8’’-gevind i kølefinnen. Dette 
sker for at sikre god stelforbindelse til printpla
dens overside.

Måleresultater
PA-trinet - såvel med MHW 601 som med MHW 
602 - har gennemgået flere grundige afprøvnin
ger med 2UD og 4DP som kritiske deltagere. Efter 
en skøn middag, hvor multigeniet 2UD demon
strerede, hvordan stegte kyllinger med diverse
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skal laves, havde vi opnået den passende grad af 
lethed og nonchalance, som er nødvendig, når 
dyre komponenter skal på forsøgsbænken for 
første gang. Således udstyret mobiliserede vi al 
vor uvilje, - tilsluttede trinet alverdens måleud
styr, som mundede ud i en spektrumanalysator, 
lukkede øjnene og tændte for strømmen.

Inden måleresultaterne bringes, bør det i ret
færdighedens navn nævnes, at PA-trinet med 
MHW 601 (13 Watt-typen) havde en svag tendens 
til ustabilitet i indgangen, hvilket dog ikke havde 
den fjerneste indvirkning på udgangssignalet. 
Da vi imidlertid befandt os i en tilstand af sand og 
uforfalsket fanatisme, så kunne end ikke den 
mindste uregelmæssighed tolereres, og i løbet 
af få hektiske øjeblikke (hvor 4 DP trådte på hun
den og væltede min kaffe) fremstilledes et dæmp- 
ningsled, som sattes over indgangen, og dermed 
var enhver ustabilitetstendens borte. Dæmp- 
ningsleddet ser således ud:

FIG.4: Dæmpninqsled.

PA-trinet med MHW 602 (20 Watt-typen) viste 
ingen tendenser til ustabilitet.

Her er så måleresultaterne:

Målt udgangseffekt (Watt): 0 5 10 15 20 25

MHW 601:
Spændingsforsyning (Volt) 12,5 12,5 12,5 12,5 — -
Strømforbrug (Amp.) 0,08 1,6 2,3 2,9 - -
Nødv. Styreeffekt (mW) 0 40 62 92 - -
(med dæmpningsled)
SWR - 1:1,08 1:1,08 1:1,08 - -
Forstærkning (dB) 0 21 22 22,1 - -

(- 10 x log Wout/Win )

MHW 602:
Spændingsforsyning (Volt) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Strømforbrug (Amp.) 0,09 1,6 2,4 3,0 2,6 4,6
Nødv. Styreeffekt (mW) 0 21 36 45 72 180
SWR 1:1,07 1:1,07 1:1,07 1:1,07 1:1,07
Forstærkning (dB) 0 23,8 24,4 25,2 24,4 21,4

Spektrumanalysen viste, et helt rent signal, og 
der var intet spor af uartige ting mellem 0 og 1 
GHz.

Databladet angiver, at udgangseffekten for 
MHW 601-modulet minimalt er 13 Watt og maxi
malt bør begrænses til 16 Watt, hvilket vil sige, at 
styreeffekten - under normale omstændigheder
- helst ikke må overstige omkring 65 mW. Mine 
målinger viser ved 15 Watts udgangseffekt en 
nødvendig styreeffekt på 92 mW, men den her
ved afslørede divergens med databladet tilskriver 
jeg det føromtalte dæmpningsled, som givetvis 
har haft en ugunstig indflydelse på impedans
tilpasningen.

For MHW 602-modulet gælder det, at den mini

male udgangseffekt er 20 Watt og maximalt bør 
være 25 Watt. Dette medfører, at styreeffekten 
må holdes under 200 mW, og for dette moduls 
vedkommende var der nøje overensstemmelse 
imellem databladet og mine målinger.

I øvrigt har begge modulerne den største for
stærkning i den laveste ende af deres frekvens
område, - altså netop i vort 2 meter-bånd.

De fleste amatører vil nok foretrække MHW 602, 
fordi det er den kraftigste type. Derfor var det 
også den, som under afprøvningen fik den hår
deste medfart. Tegn på ustabilitet som følge af 
overstyring viste sig imidlertid først, når styre
effekten oversteg 300 mW. Men da var outputtet 
også kun en bagatel af 30 Watt!

Til slut skal blot nævnes, at printtegningens

380 OZ OKTOBER 1976



mål bør overholdes ganske nøje. Målene på mi
krostrip’erne i det printlayout, som er vist i Moto
rola’s datablad, passer nemlig ikke, - hele print
tegningen er gengivet for stort i formatet. Der
imod passer det bedre i det »Engineering Bulle
tin« (EB-23), som Motorola har udsendt om em
net.

God fornøjelse!
73 de OZ1AM 

Efterskrift
Selv om fremstillingen af det i artiklen omhand
lede PA-trin ikke forudsætter nogen dybere for
ståelse af principperne for hybrid mikrostrip
teknik, så er det dog et emne, der - trods en såre 
beskeden omtale i amatørradiolitteraturen - er 
så fascinerende, at det fortjener lidt ekstra om
tale.

Grundlaget for denne specielle teknik er be
regningen af strip’ens karakteristiske impedans, 
og efter megen søgen fandt jeg følgende formel:

Nu er der - som før omtalt - forudsat brug af 
Teflon-printplade, hvis dielektriske konstant er 
meget gunstig, men hvis pris til gengæld er højst 
ugunstig. Jeg besluttede mig derfor til at bruge 
almindelig Epoxy glasfiberprintplade i G 10 - 
(eller FR 4) kvalitet, men samtidig ville jeg under
søge, hvor stor en indflydelse denne ændring 
ville få på impedanstilpasningen. G 10-kvaliteten 
viser sig at have en dielektrisk konstant på ca. 4,5 
(det varierer i forskellige fabrikater imellem 4,0 
og 5,0). Tykkelsen af kobberbelægningen samt 
den totale tykkelse svarer nøje til Teflonpladens.

Ved at benytte formel (1) fandt jeg ud af, at Z 
for glasfiberprint blev 37,63 ohm, idet det eneste 
nyetal i formlen var εr.  Ved hjælp af formel (1) og 
(2) fandt jeg også ud af, at hvis man ønskede at 
bevare Zo på en værdi omkring 50 ohm, så måtte 
den numeriske strip-bredde nedskæres til ca.
2,64 mm. (Zo ville så blive 49,16 ohm).

Dette måtte naturligvis efterprøves i praksis, 
og trods det fremskredne tidspunkt (2UD var

377 x h

For teflonprintplade (som Motorola anvender) 
er den dielektriske konstant er = 2,56. Dielek- 
trikum’ets tykkelse h = pladens totale tykkelse 
(0,062" = 62 mils) minus 2 x kobberbelægnin
gens tykkelse, altså

62 - (2 x 1,5) = 59 mils ~ 1,5 mm.

Det numeriske mål på strip-bredden W = 4,25 
mm, og den effektive stripbredde findes af form
len:

Weft = 4,31 mm

De fundne værdier indsættes i formel (1), og 
giver:

Zo = 49,08 ohm

allerede gået på værtshus) fortsatte 4DP og jeg 
ufortrødent eksperimenterne. MHW 601-trinets 
mikrostrlps blev skåret ned til ca. 2,64 mm, og vi 
gentog målingerne.

Det var overraskende at konstatere, at der ikke 
var nogen målelig forskel som følge af de smal
lere strips og den dermed ringere impedans
tilpasning.

Overraskelsen blev ikke mindre, da vi sammen
lignede med målingerne af SWR på »normale« 
mikrostrips (4,25 mm). Der havde SWR været 
1:1,08 med 50 ohms belastning, altså
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(In = naturlige log)

hvor t = strip’ens tykkelse, altså 1,5 mils ~ 0,035 
mm

Normalt benytter man formler og beregninger 
for at vise, hvor nøjagtigt alt bør være, hvis en 
konstruktion skal virke efter hensigten. I dette 
tilfælde har beregningerne og de modsvarende 
målinger vist, atdelserdet foreliggende kredsløb 
meget ukritisk, og dels er det anvendte VHF- 
modul ret ufølsomt overfor moderat mistilpas
ning. Da jeg nævnte forholdet for 7AQ, fremsatte 
han den tanke, at ujævnhederne på kobber
belægningernes bagside gør beregningerne af 
hybride mikrostrip-kredsløb noget problemati
ske. Jeg tror, at han har ret.

Altså kort og godt: Benyt printlayout’et i fig. 3 
på Epoxy glasfiberprint.



Transistoriseret kortbølge converter
Oversat fra en Radio Nederland publikation 
af Kurt Jeritslev, GI. Holtevej 44, 2840 Holte

En kortbølge-converter er en enhed, der, indsat 
mellem antenne og antenneindgang på en radio, 
’omdanner’ radiosignaler i kortbølgebåndet til en 
fast frekvens. I dette tilfælde er denne faste fre
kvens 1600 kHz (1,6 MHz), der ligger øverst i mel
lembølgebåndet.

Dette valg gør det muligt at bruge converteren 
sammen med en normal radio indstillet på 1,6 
MHz til modtagelse af de kortbølgebånd, conver
teren er lavet til at kunne modtage.

Forbindelsen mellem converteren og radio
modtageren kan laves med et stykke coaxkabel, 
der forbindes til radioens antenneindgang og 
dens stel (inderleder til ant. og yderleder til stel). 
Man behøver altså ikke ændre på selve radioen 
og den vil stadig kunne modtage de normale sta
tioner, når man blot fjerner coaxkablet fra an
tenneindgangen.

Konstruktionen er udarbejdet for dem med 
meget lidt erfaring i elektronik, så alle har en god 
chance.

Converterens område strækker sig fra ca. 15 
MHz til 26 MHz, nemlig 11, 13, 16 og 19 meter 
båndene. Dette område er valgt eftersom det ikke 
er til rådighed på de fleste radiomodtagere og 
fordi det indeholder tre af de bedste kortbølge
bånd til langdistance-modtagning. For de lyttere 
der foretrækker 5,5-12 MHz (49-25 meter), er 
der medtaget andre data.

Der kan være flere grunde til at bygge en kort
bølge-converter; den mest umiddelbare fordi det 
ønskede bånd ikke findes på ens radio. Men en

heden forbedrer også følsomheden og under
trykker spejlfrekvenser, der forekommer på de 
fleste almindelige radiomodtagere omkring 12 
MHz.

Diagrammet over converteren er givet på fig. 1.
Dette viser det justerbare båndpas filter bestå

ende af L1, L2 og de dertil forbundne faste og 
variable kondensatorer; oscillatorkredsen, i 
hvilken transistoren T2 er hjertet; og »frekvens- 
ændreren« (mixeren) bestående af T1, L4 og en 
kondensator.

Converteren kan tilsluttes et tørbatteri på mel
lem 6 og 12 volt. Strømforbruget er meget lille, 
omkring 3 milliamp. Forbindelsen mellem enhe
den og radioen sker via terminalerne A og G på 
sekundærsiden af spolen L4.

Deforbindestil henholdsvis udvendig antenne
forbindelse og stel på modtageren.

Hvis din radio ikke har en sådan udvendig an
tenneforbindelse vil du ikke være i stand til at 
bruge converteren. Hvis din radio derimod kun 
mangler en stelforbindelse kan du sagtens selv 
lave en sådan ved at forbinde en ledning til chas
sis på modtageren (forudsat at det ikke er en 
»universal« type. I så fald skal du undlade at pille 
for meget selv, men overlade det til en, der ved 
hvad der så sker).

På converteren forbindes antennen til input 1. 
Input 2 forbindes med chassis. Hvis man i stedet 
vil anvende en dipolantenne forbindes denne til 
begge inputtene og chassisforbindelse af input
2 udelades.

382 OZ OKTOBER 1976



Båndpasfilteret består af to svingningskredse, 
der er kapacitivt koblede. Det tjener til at udvælge 
et begrænset frekvensområde, i hvilket de øn
skede radiostationer findes. De to variable kon
densatorer i filteret er af den ’sædvanlige’ slags: 
en togangskondensator på 2x470 pF eller 
2x365pF. Hvis470pF’eren bruges, skal en 330 pF 
(keramisk) forbindes i serie med denne for at 
opnå det ønskede 10-200 pF område. Hvis en 365 
pF variabel kondensator bruges, serieforbindes 
den med en 470 pF fast kondensator.

Spolerne er lette at lave selv. Du skal bruge et 
par stykker plastik (pvc) rør med en udvendig dia
meter på 16 mm. Brug 0,7 eller 0,8 mm lakeret 
kobbertråd og vind spolerne over en længde på 
1,6 cm, som illustreret på fig. 2. Husk at fjerne 
lakken fra trådenderne og kom lidt loddetin på, 
før du monterer spolerne tilsidst. Monteringen 
kan f.eks. foretages med en smule araldit eller 
som vist på fig. 2.

Oscillatorkredsen frembringer en svag bære
bølge, hvis frekvens bestemmes af størrelsen af 
L3 og størrelsen af kapaciteten forbundet parallel 
over L3. De 92 pF (10 pF + 82 pF) kan kobles fra 
ved hjælp af en omskifter. Dette bestemmer mod
tageområdet: 15 og 17, eller 21 og 25 MHz bån
dene.

På 25 og 17 MHz området er oscillatorfrekven
sen valgt til at ligge 1,6 MHz under den frekvens 
som båndpasfilteret er indstillet til. For 21 og 15 
MHz området er oscillatorfrekvensen valgt 1,6 
MHz over antennekredsens resonansfrekvens. 
Dette gør det muligt at bruge en lille afstemnings- 
kapacitet i oscillatorkredsen. Her er der brugt en 
0-30 pF variabel kondensator. Oscillatorsignalet 
kobles til mixeren via kondensatoren Ck, der be
står af to stykker isoleret tråd der er snoet over 
en længde på 2,5 cm, som illustreret på fig. 3.

Mixeren er udført med en field-effect transistor 
(FET) for at opnå det bedste resultat. I dens drain- 
kredsløb udgør spolen L4 og en 220 pF konden
sator en svingningskreds der er dimensioneret 
til ca. 1,6 MHz. Den helt nøjagtige frekvens findes

bedst når enheden er i funktion. Man drejer da på 
indstillingsknappen på sin radio for at finde det 
sted hvor enheden virker bedst. Om nødvendigt 
kan du ændre resonansfrekvensen ved at ind
sætte en anden kondensator i kredsen. Du ken
der de 1,6 MHz og 220 pF’eren. For at regne L4 ud 
bladrer du op i VTS og finder formlen

FIG. 5

Den praktiske udførelse er vist på fig. 4, 5 og 6 
som du anbefales at holde dig til hvis du ikke er 
vant til elektronik. Frontpladen udgøres af en 
printplade på 20x11 cm (kobberet indad) og 
midterstykket ligeså (dog kun 10x11 cm) med 
kobberet på venstre side (set på fig. 6), hvor osc. 
befinder sig.

Derefter loddes de to kobbersider sammen og 
en træblok på 2x2x7 cm anbringes til forstærk
ning. Denne bruges desuden til at bære L2 samt 
andre dele som det ses.

Den anden blok der bl.a. bærer L4 er ca. 
2x2x2.5 cm.

Tuningkondensatoren monteres mellem de to 
træstykker og den må ikke røre metalbelægnin
gen på printpladen, da den så kortslutter kon
densatoren på 1000 pF.
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hvori du indsætter
fr = 1,6 MHz C = 220 pF π- = 3,14 
og ud kommer efter lidt hovedbrud L4.

Ønskes nu en anden frekvens, indsættes stør
relsen på L4, den ønskede frekvens samt π og 
man får således Cny.

Tråddiameteren til L4 er 0,3 mm. Primær
viklingen har 65 vindinger. Sekundærvindingen 
er vundet udenpå primærvd. efter at denne er 
belagt med et lag klisterbånd. Sekundærviklin
gen har 7 vindinger.



Når alle forberedelserne er gjort og kompo
nenterne er tilgængelige, kan du sætte kredslø
bet sammen. Pas på at få isoleret antennestikket 
fra frontpladens metal, og lav hullet til tuning
kondensatoren så stort, at der ikke bliver metal
lisk kontakt.

Når alle forbindelserne er loddet fast sættes 
batteriet til.

Brugen af converteren vil nok volde dig en del 
kvaler til at begynde med da du skal benytte 2 ind
stillinger. Du tilrådes at stille oscillatorkredsen 
først og dernæst antennekredsen. En drejekon
densator med udveksling vil nok være velkom
men i oscillatorkredsløbet.

Skala og kabinet må du selv lave.

ANMELDELSE
FIX - PRINT 
den tredie hånd -!

Fra Lautronic, Kaplevej 29, 2830 Virum (OZ3FN) 
har vi fået en printholder til afprøvning. Den er 
importeret fra PA-land og sælges for kr. 126,50 
incl. MOMS.

Konstruktionen ses af fotografiet. Printpladen 
fastholdes af to gribekløer, monteret på lodrette 
plader, hvoraf den ene er fast og den anden kan 
skydes frem og tilbage. Max. længde af printpla
de: 255 mm. Når printet er fastklemt, kan det dre
jes om en længdeakse og fastlåses i en vilkårlig 
stilling med en låseskrue.

Takket være det anvendte holdeprincip kan 
selv meget tætbesatte print fastholdes uden pro
blemer. Konstruktionens svaghed er, at sikringen 
mod drejning ikkeersærlig kraftig. Udøvesettryk 
eller træk nær printets vandrette kant, har holde
ren tendens til at dreje, således at man ofte vil 
være nødsaget til at flytte printet, så operations- 
stedet kommer nærmere til omdrejningsaksen. 
Man kan selv forsyne holdeskruen med en tvær
arm etc., så denne ulempe mindskes, men selv
følgelig er der så en risiko for at beskadige dele
ne.

Nytten af FIX-PRINT er særdeles høj, prisen 
taget i betragtning, - nytte-til-pris-forholdet er 
langt bedre, end for de typer af printholdere, der 
ellers er på markedet til laboratorie- og amatør
brug, og vi skal derfor anbefale anordningen på 
det bedste.

FIX-PRINT leveres i en blister-pakning, og man 
skal så selv samle den. Dette er nu ikke noget 
problem, hvis man er i stand til at skrue 4 skruer i.

Materialerne er elektroforzinket stålplade og 
forkromet rundjern samt forniklede fingerskruer. 
Det skal nok holde til mange konstruktioner for 
den experimenterende amatør.

OZ7AQ
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Effektiv 3-element yagiantenne
Af OZ5BU, Benny Håstrup, Stavnsbjerg allé 43, 2730 Herlev

De fleste radioamatører viger tilbage for at be
regne deres antenne. Vel nok fordi antennelitte
raturen er meget svært tilgængelig og fyldt med 
matematik.

Heldigvis kan mange af de indviklede bereg
ninger klares rent grafisk, således at man blot 
skal slå en streg i et koordinatsystem og aflæse 
akserne.

Jeg vil her beskrive en fremgangsmåde til be
regning af en 3-element 2-meter antenne, men 
det kunne principielt være en antenne til et helt 
andet bølgeområde.

Grunden til, at jeg har valgt netop en tre
element antenne, er, at en direktor og en reflektor 
giver meget stor forøgelse af en dipols forstærk
ning (gain), mens de efterfølgende elementer 
ikke giver tilnærmelsesvis samme forøgelse af 
gain. Teoretisk skulle antennen give et gain på 7 
dB over en dipol-antenne.

Vær for øvrigt opmærksom på, hvorledes gain 
er opgivet for en antenne. Almindeligvis opgives 
gain i forhold til en halvbølgedipol. MEN ameri
kanerne opgiver ofte gain i forhold til en isotrop 
antenne. Dvs. en teoretisk antenne, der stråler 
lige godt i alle retninger. Dipolen giver 2,15 dB 
mere gain end en isotrop-antenne, så kan man 
selv korrigere.

Det første, vi skal beregne, er dipolens længde. 
Vi behøver ikke tage hensyn til, om den skal være 
åben eller lukket endnu, da det afhænger af den 
endelige fødeimpedans.

I = dipollængde (total) 
k = forkortningsfaktor
λ = bølgelængden (m)

Grunden til, at der indgåren forkortningsfaktor 
i formelen, er, at elektromagnetiske bølger ud
breder sig med forskellig hastighed i forskellige 
medier (i det tomme rum 299 796 km/s eller ca. 
300 000 km/s). Hvis vi sætter k = 0,94 passer det 
med de flest forekomne tilfælde.

Skal dipolen dække hele 2-meterbåndet, væl
ges f = 145,3 MHz, da antennens gain falder hur
tigere ved stigende frekvens end ved faldende.

I = 97 cm
Fremstilles en dipol på 97 cm, vil føde-impedan- 
sen være 75 ohm rent ohmsk, og med en foldet 
dipol 300 ohm ved 145,3 MHz.

Nu viser der sig desværre en ulempe, idet an
tennens impedans falder, hvis vi forøger den med 
et element. (Metalgenstande i nærheden af an
tennen virker på samme måde).

Nu kan dipolen jo forøges med både en direktor 
(foran ant.) og en reflektor (bag ant.), og virknin
gen vil være forskellig alt efter spacing (afstand 
fra dipol) og om det er en reflektor eller direktor. 
Dette kan tegnes op i et kordinatsystem, hvor 
man så kan aflæse, hvor meget impedansen fal
der ved at tilføje en reflektor eller direktor. Ud
gangsniveauet er en enkelt åben dipol med en 
impedans på 75 ohm.

Fig 1-

reflektor

direktor

spacing i bølgelængde

Kurven gælder kun for tilføjelse af ét element, 
men kan udvides til at gælde for to elementer. 
Blot skal vi regne med, at impedansen falder med 
et samlet beløb, der kan beregnes som kvadrat
roden af kvadratsummen af de enkelte elemen
ters multiplikationsfaktor. Det lyder meget ind
viklet, men senere kommer et eksempel. På fig.
2 ses, hvordan forstærkningen varierer med spa- 
cingen. Da det er vigtigt at få stort gain, må vi 
først se hvilken afstand, der er rimelig.

Gain-dB

o,l o,2 o,3
spacing i bølgelængder.

reflektor

direktor
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Som det ses, er den optimale afstand fra en 
dipol til direktor ca. 0,12 bølgelængder. Under 
den værdi bør man ikke gå, da impedansen 
falder kraftigt (se fig. 1).

Tilsvarende ligger den optimale afstand for 
reflektoren på ca. 0,16 bølgelængder. Den er ikke 
nær så kritisk, hvad angår impedansen, så her er 
mulighed for at fintrimme denne.

Da fig. 1 viser, at impedansen med de to ele
menter under alle omstændigheder vil blive la
vere end 75 ohm, kunne det være rart, hvis der 
kunne benyttes en 300 ohms foldet dipol. Således 
at impedansen, med elementerne på, kunne 
trykkes fra 300 ohm ned til 75 ohm. Dvs. vi skal 
opnå en multiplikationsfaktor på 300:75 = 4.

Tilsvarende ved 50 ohm, 300:50 = 6.
Multiplikationsfaktoren udregnes sådan (jvf. 

tidligere tekst):

hvor (M direktor) = 75:
(aflæst impedans i fig. 1) 
og (M reflektor) =
(aflæst impedans i fig. 1)

Ved at regne frem og tilbage indser man, at man 
ikke kan opnå max. gain og impedanstilpasning 
samtidig.

Et rimeligt valg ved 75 ohm er: 
direktorafstand 0,14 19 ohm 
reflektorafstand 0,25 60 ohm 

Regningen ser således ud:

92 cm
--------------- X

cz ID

lo2 cm
K---- -----------------------------------*

Til slut skal vi finde længden af direktor og re
flektor. Et rimeligt valg er at lave reflektoren 5% 
større end dipolen og direktoren 5% mindre end 
dipolen, 

direktorlængde = 92 cm 
reflektorlængde = 102 cm 

Hele antennen ser således ud:

Jeg har nu abbonert på OZ et halvt års tid og er 
meget fornoyd med bladet. Jeg har et problem 
som sikkert kan Idses hos Dere. Det gjelder en 
Standard mobil-telefon type CCU 9846. Den 
hadde for et ror PA-trinn som jeg har skiftet ut 
med et transistorisert PA-trinn på 25 W. Mitt pro
blem er at jeg ikke har nokk »drive« til å kjore ut 
det nye trinnet. Jeg har bare 50-100 mW uti fra 
drivertrinnet på »Standarden« og jeg trenger 
250 mW. Det nye PA-trinn haren inn impedans på 
50 ohm og l.ste transistor er en 2N5589 med 
etterfolgende 2N5590 og 2N5591. Jeg går ut fra at 
Dere har skjema til denne mobiltelefon da den 
er dansk og laget hos »Standard Electric A/S«. 
Håper Dere kan hjelpe med dette problem.

Tak for tilliden og undskyld forsinkelsen. Det 
lykkedes mig faktisk at få fat i en beskrivelse af 
stationen, en TransITT, ældre årgang. Driveren 
ender med en afstemt forstærker med 2N1142, 
anbragt på et print. Resten af senderen er røri- 
seret. Jeg vil ikke anbefale indgreb i driverprintet, 
men i stedet foreslå at bygge et enkelt transistor
trin med f.eks. 1 stk. 2N4427, som sagtens kan 
give 6-10 dB på 145 MHz. Mit forslag, som er et 
uafprøvet skrivebordsværk, er uafstemt med 
ferritdrosler som antydet. En helt traditionel op
bygning med afstemning kan naturligvis også 
vælges. Du må afprøve den tilkoblet driveren og 
belastet med 50 ohms modstand, den skal så 
bringes til at give de 250 mW. Det er nok muligt, 
at modstandens værdi skal ændres noget, før 
den kører rigtigt.

aq
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Vores fødeimpedans bliver så 300:4,1 = 73 
ohm, hvilket er meget fint.

Nu er den beregnede antenne i princippet ba
lanceret, hvilket vil sige, at der skal anvendes 
balanceret nedføringskabel og ikke coaxkabel. 
Men i praksis går det udmærket med coaxkabel; 
standbølgeforholdet er 1,2 over hele 2 meter
båndet.



Modulator med AGC
Af OZ6WD, J. W. Jørgensen, Klematisvej 6, Mejdal, 7500 Holstebro

I de fleste kommercieltfremstillede 2-m trans- 
ceivere varetages modulationskontrollen, sikring 
mod overmodulation, af en simpel diodeklipper. 
Denne er billig at fremstille, og virker som regel 
ganske udmærket, og har da også stor udbre
delse i amatørfremstillede transceivere. Klippe
rens fornemste opgave er at være ubemærket, 
den skal først træde i funktion ved kraftige pas
sager, netop for at forhindre for stort frekvens
sving. En aktiveret klipper medfører forvræng
ning, dette giver LF-harmoniske, som blander 
sig og frembringer nye harmoniske, der igen 
bliver klippet. For at korrigere herfor indføres 
et enkelt lavpasfilter, oftest bestående af et par 
modstande og kondensatorer. Forvrængningen 
bliver herefter tålelig, modulationen lyder ikke 
mere som en rundsav. Sådan har det været igen
nem årene, nyskabelser har set dagens lys, og 
er atter blevet glemt. Findes der da intet alternativ 
til klipperen?

Jo, der er flere, og de fleste af disse er befriet 
for klipperens ulemper, forvrængning m.v. samt 
har andre fordele, men også enkelte ulemper. 
Den automatiske volumenkontrol er en gammel 
opfindelse, der primært har fundet anvendelse 
i radiomodtageres MF. Men dette system kan

udmærket adopteres til LF-formål. Jeg lavede 
den første AGC-regulerede LF-forstærker om
kring 1960, den var selvfølgelig med rør, transi
storer var dengang ikke rigtig anvendelige til 
formålet. Af diagrammet fremgår, at det regu
lerede trin består af en EF 83, hvis gitterspænding 
vil variere i takt med LF-inputsignalet. Valvo op
giver følgende for EF 83:

Ur = -1 V v= 105 Uoeff = 8 V 
Ur = -20 V v= 16 Uoeff = 8 V

Det betyder, at trinets forstærkning er 105 
gange ved en gitterforspænding på -1 V, og når 
denne værdi falder til -20 V, er forstærkningen 
kun 16 gange. Og, interessant i denne forbin
delse: Forvrængningen ved de 16 gange for
stærkning er kun 2,3 procent! Det skal nævnes, 
at EF 86 IKKE kan anvendes her. Endvidere ses, 
at trinets output er uændret i begge situationer. 
Kredsløbet turde derfor være velegnet til en mo
dulator, hvor man tilsigter konstant modulations- 
niveau. Rigtig mange vil nok hævde, at rør og 
konstruktioner med rør er passé i en tid, hvor alt 
helst skal bestå af en flok IC’er og halvledere i 
øvrigt, og denne holdning er forståelig og til dels

Rørkonstruktionen er medtaget for fuldstændighedens skyld, 
og der er egentlig ikke meget at sige om den. Første trin 
består af en EF 86 koblet ganske ordinært, og signalet 
fortsætter over i det AGC-regulerede trin EF 83. Frembrin
gelsen af AGC'en varetages af endnu en EF 86. Indgangen 
har 2 følsomheder, dersom det ønskes at anvende en mike 
med forforstærker. Udgangen kan, hvis nødvendig, forsynes 
med et potmeter 500 kohm.
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rigtig, jeg har da også kun vist dette eksempel 
for at anskueliggøre princippet for dem, der er 
»opvokset« med rørene. Det skal nævnes, at flere 
transceivere, eks. Drake (!) er konstrueret med 
rørkredsløb.

Lad os nu, for at blive i nutidens ånd, vende os 
mod halvlederne for at se, om der kan laves jule
lege her. Forsøg viser hurtigt, at det ovenfor skit
serede kredsløb ikke uden videre lader sig er
statte med transistorer. Derfor må vi tænke i lidt 
andre baner.

En almindelig transistor bryder sig ikke rigtig 
om, at der rodes med dens basisforspænding, 
det vil nok indvirke på dens forstærkning, men 
reguleringsområdet vil blive meget snævert, og 
transistorens cut-off vil være en ukontrollabel 
affære, der forhindrer en perfekt virkemåde. An
derledes stiller sagen sig med field-effect transi
storen. Dens drain-sourcemodstand (indre mod
stand) vil være afhængig af den påtrykte gate
spænding. Dette fænomen kan vi så udnytte, 
dersom FET'en benyttes i en spændingsdeler, 
og vi vil kunne opnå en virkning analog med den 
viste rørkonstruktion.

Jeg ville gerne have fyldt lidt mere kød på i form 
af flere data på de viste kredsløb, men dette ligger

instrumentmæssigt uden for mine muligheder, 
andre kan sandsynligvis tage bolden op.

Modstandere af AGC-forstærkere vil spørge, 
hvorfor et sådant system, dertilsyneladende rum
mer den perfekte modulationskontrol, ikke bliver 
benyttet af kommercielle stationer, og hertil kan 
svares, at det gør det, men ikke til alle program
mer. Jeg kan i flæng nævne Danmarks Radio, 
Radio Luxemburg, Deutschlandfunk, RIAS Berlin 
og mange flere.

Af systemets ulemper kan nævnes, at eventuel 
baggrundsstøj ifølge sagens natur vil frem
træde med fuld styrke i talepauserne. Herfor 
kompenseresved omhyggelig indstilling af AGC- 
forstærkerens input og output, eller ved fjernelse 
af støjen, hi! Fordelene, synes jeg, vejer tungt. 
Der opnås en næsten 100 procents sikring mod 
overmodulation, ingen forvrængning, konstant 
frekvenssving også ved svage passager. Vigtigt 
er det at huske, at frekvenskorrektion skal fore
tage efter AGC-forstærkeren, ellers vil denne 
forsøge at »rette« frekvensgangen op!

Med disse skriblerier håber jeg at have anime
ret én og anden til at kogé yderligere suppe på 
emnet, i nyere tid er fremkommet integrerede 
kredsløb, der egner sig til formålet, så mulighe
derne er langtfra udtømt.

Transistorkonstruktionen er nok den, der appellerer til det 
største publikum. Også dén består af ordinære trin, DC-kob- 
lede, og FET’en 2N3819 fungerer som en del af en spændings
deler, der altså ændrer sig i takt med inputsignalet. Ved et 
input på 5 mV kan forventes et output på ca. 400 mV, dette 
vil kun stige til ca. 500 mV ved et input på 50 mV. Ved fase
modulation indføres et passende lavpasfilter i udgangen. 
Kondensatoren »C« bestemmer hang-tiden, og modstanden 
»R« har indvirkning på AGC-dybden. Alle værdier er arbejds- 
værdier, tilpasninger til et bestående anlæg kan være nød
vendige.
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Udvidet teknisk prøve for radioamatører
Maj 1976

1. Beskriv kort impedans- og forstærkningsfor- 
holdene ved hver af de tre grundkoblinger 
for en transistor: jordet emitter, jordet kollektor 
og jordet basis,

2.a) Tegn principdiagram af en SSB styresender 
med balanceret modulator.

b) Tegn blokskema for en SSB sender til 14 
MHz, hvor styresenderen arbejder på 3,5 
MHz.

3. Forklar den såkaldte dobbelttoneprøve til kon
trol af en SSB senders linearitet.

4. Tegn forbindelsesskema og beregn tilnærmet 
størrelsen af de nødvendige modstande i et 
måleapparat baseret på et instrument med 
indre modstand på 1000 Ohm og fuldt udslag 
for 1 mA. Måleapparatet er forsynet med tre 
udvendige klemmer for henholdsvis 0 (fælles 
for strøm- og spændingsmåling), 100 mA og 
1000 Volt svarende til fuldt udslag. Ved spæn
dingsmåling må forbruget højst være 2 mA 
ved fuldt udslag. Der benyttes ikke nogen 
omskifter i apparatet.

5. En parallelsvingningskreds afstemt til midten 
af 3,5 MHz båndet er belastet således at impe
dansen ved båndgrænserne er 30% lavere 
end ved afstemningsfrekvensen.
Beregn kredsens L og C, når impedansen ved 
båndgrænserne er 1000 Ohm.

6. Tegn principdiagram af en krystaloscillator 
med transistor. Oscillatoren skal nøgles og 
det nødvendige nøglefilter indtegnes. Forklar 
virkningen af de enkelte komponenter, som 
afrunder tegnenes for- og bagkant.

7. Tegn principdiagram af en forholdsdetektor 
til modtagning af FM og forklar den såkaldte 
diskriminatorkarakteristi k.

8. En halvbølgeantenne midtpunktfødes med en 
3/4 bølgelængde lang tabsfri 300 Ohms føde
ledning. Ved sendertilslutningen måles en 
strøm på 0,2 A.
a) Tegn strømforløbet langs fødetedningen 

og antennen og angiv såvel maksimums
som minimumsværdi af strømmen i føde
ledningen.

b) Hvor stor er fødeledningens impedans ved 
sendertilslutningen?

c) Beregn den effekt der tilføres antennen.

9. Et forstærkeranlæg forstyrres af en 28 MHz 
amatørsender. Angiv hvorledes forstyrrelserne 
kan søges afhjulpet, dels ved amatørens anlæg 
og dels ved forstærkeranlægget uden indgreb
i selve forstærkeren.

Eksempel på besvarelse
1. Vi kan beskrive egenskaberne for de tre 

grundkoblinger ganske kort i et skema fig. 1. 
(VTS udg. 6 side 54).

relativ egenskab fælles fælles fælles
i kobling emitter basis kollektor
strømforstærkning stor ca. 1 stor 
spændingsforstærkning stor stor ca. 1 
effektforstærkning stor middel middel 
indgangsimpedans middel lille stor 
udgangsimpedans stor stor lille

2.a) Se fig. 2a. Bærebølgen fremstilles i en 
krystaloscillator og påtrykkes en balanceret mo
dulator sammen med det forstærkede mikrofon
signal (LF). I et smalt filter fjernes det uønskede 
sidebånd og bærebølgen dæmpes yderligere. 
Vi har nu SSB på en fast frekvens, der herefter 
transponeres til sendefrekvensen i et blandings
trin og forstærkes. Det sidste er vist i fig. 2b, 
det er nødvendigt at have et filter til at fjerne 
uønskede blandingsprodukter før udgangsfor
stærkeren (PA).

OZ OKTOBER 1976 389



3. Senderen moduleres med to lige kraftige, 
rene (sinusformede) LF-toner, der ikke bør være 
harmonisk forbundne. Man kan f.eks. anvende 
1000 og 1700 Hz. Et oscilloskop tilsluttes an
tenneudgangen af senderen. Det kan gøres på 
to måder, a) med oscilloskopets time-base i 
funktion: Man får en figur som 3a, der består

af to sammenslyngede sinuskurver (indhyllings
kurven), idet selve HF’en ses som et lysende 
areal derimellem fordi frekvensen af HF'en er 
så meget højere end LF’en, eller b) Det modu
lerende LF-signal tages ud lige før den balance
rede modulator og benyttes til X-afbøjning. Man 
skal nu få en lysende »butterfly«, hvor de to skrå 
sider er rette linier, men p.g.a. fasedrejning 
bliver de ofte ellipser i stedet. I begge tilfælde 
vil ulinearitet i senderens forstærkertrin eller 
modulatorer afsløres af billedet. Ved for hård 
modulation flades toppene, hvilket er mest ska
deligt, når der kommer skarpe knæk (»splatter«). 
Man skal især bemærke krydsningerne ved nul
linien. Forkert forspænding af et forstærkertrin 
udflåder krydsene, så kurven smyger sig til nul
linien, dette giver både splatter og stærkt for
vrænget tale.

4. Jeg erindrer ikke at have set det ønskede 
diagram nogetsteds, men som eksperimente
rende radioamatør skulle det kunne lade sig 
gøre at skabe en krydsning mellem et volt- og 
et amperemeter. Mit forslag ses på fig. 4. For at

FIG. U

spare omskifteren må vi ofre følsomhed som 
voltmeter og tillade større spændingsfald som 
amperemeter. Der er uendelig mange kombina
tionsmuligheder, og man kan vælge den, der 
forekommer mest egnet i hvert tilfælde. Jeg har 
valgt at gøre instrumentet dobbelt så dårligt i 
begge funktioner, som det ville blive med om
skifter.

Ved spændingsmåling deler strømmen gen
nem formodstanden R1 sig i to lige store strøm
me, gennem drejespolen (1 mA fuldt udslag) 
og udenom. Forbruget bliver herved det max. 
tilladte, 2 mA. Ved 1000 V skal totalmodstanden

1000
være —— = 500 kohm. Vælges formodstand lig

totalmodstand bliver fejlen kun 1 promille, der er 
10 gange mindre end den normale måleusikker- 
hed for et godt instrument.

Ved strømmåling går de 100 mA gennem 
shunten R2, og vi måler spændingsfaldet her
over med instrumentet, hvis totalmodstand nu 
er 2 kohm. Fuldt udslag svarer således til 1 mA 
gange 2 kohm lig 2 volt. Shunten kan nu ud

modstand skal derfor være 1000 - 20 = 980 ohm, 
men da der kun kræves tilnærmet beregning, 
er 1 kohm tilstrækkelig tæt på og giver kun en 
fejl på 2%, hvilket er uden betydning ved amatør
brug.
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totalmodstand bliver Tejlen kun i promille, der er 
10 gange mindre end den normale måleusikker- 
hed for et godt instrument.

Ved strømmåling går de 100 mA gennem 
shunten R2, og vi måler spændingsfaldet her
over med instrumentet, hvis totalmodstand nu 
er 2 kohm. Fuldt udslag svarer således til 1 mA 
gange 2 kohm lig 2 volt. Shunten kan nu ud-

= 3,65 MHz. Båndbredden er 3,8-3,5 = 0,3 MHz. 
De nævnte 30% lavere impedans svarer netop 
til 3 dB under topværdien. Vi har altså fundet, 
at kredsens 3 dB-båndbredde er 0,3 MHz og kan 
finde kredsens godhedsfaktor Q:



7. Forholdsdetektoren er omtalt i VTS (6. udg.) 
side 80. Diagrammet gengives fig. 7a. Der kræves 
ingen detaljeret forklaring af virkemåden, det 
er også meget heldigt, for det er heller ikke helt 
simpelt. Vi skal derimod forklare funktionen ved 
hjælp af diskriminatorkarakteristikken, den så
kaldte S-kurve. Navnet stammer selvfølgelig fra 
kurvens form, se fig. 7b. Således varierer DC- 
spændingen på LF-udgangen, når vi påtrykker 
et MF-signal (med konstant amplitude) og va
rierer frekvensen. Den nominelle mellemfrekvens 
falder sammen med S-kurvens nulpunkt, fo. Når 
vi modtager FM eller PM, svinger frekvensen 
frem og tilbage omkring nulpunktet, og så 
længe vi holder os til det lineære stykke af 
kurven, gengives modulationen uforvrænget.
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FIG. 5

6. Se fig. 6. Oscillatoren er den sædvanlige 
trepunktsopstilling, som i praksis kan gives for
skellige udformninger. Her er valgt at lægge 
emitteren til stel og nøgle ved at bryde og slutte 
basismodstandens forbindelse til plus batteri
spænding, denne antages at være under 100 V. 
Tegnenes forkant afrundes v.h.a. R1 og C, hvis 
tidskonstant R1 ■ C får svingningerne til at vokse 
gradvist op. Når nøglen slippes, vil tegnenes 
bagkant formes ved afladning af C gennem pa
rallelforbindelsen af R2 og R3. Det er en forud
sætning for den beskrevne funktion, at oscilla
toren bliver ved med at svinge, når basisstrøm
men falder til i hvert fald en tiendedel af max.- 
værdien og at svingningerne startersamme sted.



8. a) Se fig. 8. Strømforløbet konstrueres ved 
at starte ved antennens ene endepunkt, hvor 
strømmen nødvendigvis må være nul. Vi arbejder 
os så hen ad tråden, idet strømmen antager max. 
efter en kvart bølge, derefter falder strømmen 
igen til nul efter den næste kvarte bølge (vi er 
nu inde på fødeledningen). Strømmen vokser 
igen til max. efter en kvart bølge, aftager til nul 
efter en kvart bølge osv. osv. For enden af 
feederen ender vi her med strømminimum - 
strømmen bliver selvfølgelig ikke nul i praksis, 
så skulle den tilsvarende spænding jo blive 
uendelig stor, for at man kunne få nogen effekt 
ud! Der er blot tale om en praktisk tegnemåde.

For at finde strømmaximum må vi kende an
tennens fødeimpedans - den antages at være 
75 ohm for en halvbølgeantenne. Så kommer 
standbølgeforholdet ind i billedet. Med en 300 
ohms transmisslonslinie afsluttet med 75 ohm

p = e2 • R = 0,22 ■ 1200 = 48 W.

9. Et forstærkeranlæg forstyrres som regel 
ved, at amatørsignalet finder vej ind i forstærke
ren og ensrettes, enten via netledningen eller via 
højttalerledningerne. Der er derfor flg. mulig
heder:

a) Sendeantennen fjernes mest muligt fra for
stærkeranlægget og fødeledningen forhindres i 
at udstråle (coaxkabel, balun).

b) De berørte indfaldsveje til forstærkeren for
synes med filtre, der holder amatørsignalet ude. 
Det kan være ferritrør om netledningen, lavpas- 
filtre i højttalerledningerne - det er hyppigst 
disse, der er kritiske. Lettest er måske at opvikle 
et stykke af hver højttalerledning omkring en 
ferritstang umiddelbart ved tilslutningen til for
stærkeren. Et egentligt lavpasfilter med spoler 
og kondensatorer bør ikke være usymmetrisk, 
da stelforbindelsen i forstærkeren er problema
tisk, HF-mæssigt set. De to ledere i hver højt
talerledning skal betragtes som een leder i denne 
henseende, altså HF-antennemæssigt.

Da frekvensen 28 MHz er opgivet, kan man 
udforme spærringerne i forstærkerens tilslut
ninger som spærre- (parallel-) kredse, hvis ferrit- 
spolerne ikke er nok.

aq

LITTERATUR - NYT
Pejlekort med OZ i centrum. Tegnet af OZ7WP, 
eneret og salg: OZ1D, Ahrent Flensborg, Rings
ted.

Nu har Ahrent Flensborgs boghandel dette 
udmærkede pejlekort i nytrykt tilstand. 52x57 cm 
med prefixer ajourført (næsten i hvert fald) og 
pejleretninger indtegnet. Mit gamle pejlekort 
mærket OZ7CC 1-4-48 er jo noget bedaget, så 
hvis jeg havde haft en drejelig beamantenne, var 
det nye kort nok straks blevet monteret under 
retningsindikatoren. Kortet er i sort-hvid, så 
mange vil nok idag savne kulører. Dem kan man 
jo imidlertid selv lægge på - kortet er forberedt 
herfor, som det hedder, løvrigt er kortet det ene
ste af sin art i handelen.

Prefix-verdenskort udgivet af Radio Amateur 
Callbook, Inc., tilsendt af Ahrent Flensborgs bog
handel i Ringsted (OZ1D). 100x70 cm, kr. 11,-. 
I farver med prefixer og zoner påtrykt. Kortets ene 
side er inddelt i 40, den anden i 90 zoner, så kan 
man selv vælge. Kortet ervæsentlig meredetaille- 
ret og alligevel lettere at læse, end jeg har set 
tidligere, og kan anbefales - også f.eks. som 
supplement til det ovenfor omtalte pejlekort.

OZ7AQ
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

En mobil 3-bånds ground-plane antenne
Uden at det derfor skulle gå hen og blive en tradi
tion vil jeg - ligesom tilfældet har været i de sidste 
tre numre af OZ - i dag omtale en antenne, hvis 
dimensioner ikke er af de store, og som derfor for 
mange vil være relativ let at reproducere, men ved 
adskillige lejligheder er hørt over mindst 3 konti
nenter i denne sommer.

Som bekendt har forholdene været usædvan
ligt ringe grundet ikke bare sommerforhold med 
større dæmpning i D-laget, men også på grund 
af det stadig faldende sol-plet-tal, der nu gennem 
uger i øvrigt har ligget på nul! Så meget desto 
mere påskønnelsesværdigt er det usædvanligt 
gode resultat som konstruktøren OZ7XJ, Ditmar, 
har opnået.

Ditmar har fortalt mig, at han er gået frem efter 
parolen: hvad er let tilgængeligt på markedet af 
materialer, efter »de forhåndenværende kompo
nenters princip«, samt med overholdelse af visse 
»spilleregler«, et TROVÆRDIGT dykmeter og et 
køretøj med en relativ stor overflade.

Antennen er fundamentalt en 5/8 lambda 2-me- 
ter antenne, som den kan købes ved et anten
ne-firma. I spidsen af denne sættes (presses) et

plastic-rør fast, EFTER at der i plasticen aksialt er 
savet en passende dyb revne. Der skal nemlig 
etableres en elektrisk forbindelse mellem 5/8 an
tennens top og en spole, der skal vikles på pla
sticrøret. Udvendig dimension af røret er ca. 5 
mm, og der skal 45 vindinger 0,6 mm lakeret kob
bertråd med spacing 0,6 mm mellem vindingerne 
på røret. Denne spole danner den »elektriske for
længelse« af den alt for korte antenne (ca. 130 
cm).

Efter spolen kommer så »resten af antennen«- 
spændingsenden - og længden af den er afhæn
gig om der arbejdes på 14,21 eller28 MHz. Ved 14 
MHz skal den være CIRKA 50 cm, og kan f.eks. 
være klippet til af fodstål. Vent med at klippe den 
til! Denne antennepisk fastholdes i en kronemuf
fe.

Den over biltaget - og det er her en antenne 
ALTID skal monteres, ikke på skærme eller ko
fangere - overragende del bliver ved 14 MHz ca. 
1,50 meter, men grundet vægt og vindfang er det 
nødvendigt at støtte konstruktionen udfor spolen 
med 4-5 tynde nylonsnore.

Monteringen af antennefoden er sket på den 
bageste halvdel af biltaget: For det første var der
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en anden antenne på den forreste del, for det 
andet er afstanden til tændingsstøj fra bilens mo
tor næsten optimal og for det tredje men vigtig
ste: Der er et ca. 1/4 bølge langt »jordplan« til 
rådighed, bestående af bilens overflade udmålt 
fra antennefodpunkt indtil og med forreste ko
fangers yderste ender. D.v.s. den burde være 
mindst 5,25 meter lang for 14 MHz-båndet, men 
var vel ca. 5,0.

Det er som tidligere skrevet meget vigtigt, at 
den elektriske kvartbølge, som denne forkortede
1 /4 lambda antenne udviser, »genspejles« i noget 
»der svinger med« på frekvensen, i dette tilfælde 
en kvart lambda bil-overflade. Nu vil en og anden 
nok sige, at »så megen overflade i lige linie har jeg 
ikke på mit køretøj«. Så må man blot erkende, at 
nyttevirkningen falder en del, men i luften skal du 
nok komme. I Ditmars lykkelige tilfælde var der 
tale om en relativ stor vogn (lidt større end et 
VW-Rugbrød) og det var en af grundene til de 
formidable resultater.

Men nu tilbage til den endelige tilslutning af 
coax-feeder til stationen. Længden af det gode 50 
Ohms kabel, som Ditmar benyttede, blev mig des
værre ikke opgivet, men er skønsmæssigt ca. 5 
meter. Længden er naturligvis (teoretisk) under
ordnet, men da der her var tale om en noget spe
ciel udformet og spole-(2 stk.)-tilpasset anten
ne, må man være forberedt på tilpasningsvanske
ligheder, altså indenfor impedans-begrebet! 
Ditmar fortalte mig, at han (med 14 MHz-pisken i 
kronemuffen) havde konstateret et udtalt dyk på 
ca. 3,5 MHz, altså i 80 meter-båndet! Vi blev hur
tigt enige om, at - da det var målt overfor en link 
sat på enden af en »forhåndenværende længde 
coax.kabel« tilsluttet antennen - det var hele 
konstruktionens »egen-frekvens«, d.v.s. at coax.- 
feeder, antennepisk og køretøjet med dannede 
resonans i 80-meterbåndet. Desværre fik vi ikke 
lejlighed til at drøfte muligheder for antenne
forlængelse til 3,5 eller 7,0 MHz-båndet, men 
det faktum, at den resonerer på så lav en frekvens 
fortæller os også, at der vil (sandsynligvis) også 
forekomme resonanser på 7, 14, 21 og 28 MHz.

Det vil derfor være tilrådeligt, ved kopiering af 
denne antenne, med et dykmeter, ikke alene at 
konstatere resonans oppe under taget - med en 
link på ca. 1 vinding - (hvilket som bekendt er en 
forudsætning for at en antenne kan bringes til at 
virke)- men også, at dykket på arbejdsfrekvensen 
genfindes i apparat-enden af feederen. På dette 
tidspunkt klippes piskene til resonans påarbejds- 
frekvenserne. Muligvis må coax.-feederen »skæ
res til« efter reglen: længde = N =½ lambda x 
hastighedsfaktor for det benyttede kabel. Men 
det er kun en »nødhjælp«. Det helt rigtige vil na
turligvis være at omsætte senderens og kablets

karakteristiske impedans (50 Ohm i dette tilfælde) 
til den i bunden af antennen værende impedans, 
der i dette tilfælde, grundet spolen i bunden af 5/8 
(2 meter)-antennen, på 14 MHz er ganske betyde
ligt under de 50 Ohm. Et impedans-omsætter- 
netværk syntes i dette tilfælde ikke at være nød
vendigt, da SWR-tallet blev oplyst til ikke på no
gen måde at være alarmerende.

En god regel: Først når antennen er i resonans 
og dennes impedans - sidstnævnte ikke bare 
målt »oppe ved antennen«, men også »for enden 
af« feederen - er rimeligt i nærheden af sende
rens udgangsimpedans - først da bør man køre 
sin sender med fuldt input. Ved rimeligt forstår 
jeg et SWR på HF til f.eks. 3:1, men vil ikke være 
bleg foret lidt højere tal på 3,5 MHz. Tabet i kablet 
her vil være af ringe betydning. Årsagen til at et 
lavt SWR-tal er ønskeligt, er at det skåner PA-rø- 
ret (ell. transistoren, og sidstnævnte tåler det dår
ligere end et rør), samt at det ved frekvenser over 
30 MHz BEGYNDER at tilføje yderligere tab i 
feedere specielt hvis de er mindre tabsfattige
1 forvejen og er »for lang«.

Men tilbage til OZ7XJ’s antenne.
Den »aktive« del af antennen harfaktisk kun en 

udstrækning på den ca. 1 meter som 5/8 lambda-
2 meter-antennen repræsenterer, og det er ikke 
meget på bølgelængder omkring 20 meter. DES
VÆRRE sidder der nogle vindinger (ganske vist 
med højt Q, men mednogen selvinduktion) i bun
den af antennen, og »spiser al den gode strøm 
op«. HVIS den spole ikke var der - og de 45 vin
dinger blev øget med flere vindinger - så ville 
antennens nyttevirkning være lidt højere. Til gen
gæld ville man så ikke have muligheden for et 
relativt hurtigt antenneskift til 2 meter-båndet. 
For ved at fjerne spolen på 45 vindinger og den 
øverste pisk er man atter QRV på 144 MHz. Kort 
og godt en 4-bånds mobil antenne.

Hvad er det så, der gør denne så god? Uomtvi
steligt et »jordplan«, som på 14 MHz FREMOVER 
bilen er nær det ideelle. OZ7XJ fortalte, at det gik 
hørbart bedre, når han havde front mod den sta
tion, han kontaktede. Dernæst at hele konstrukti
onen (inkl. feeder) havde et dyk i 3,5 MHz-båndet 
(muligvis ville et 14 MHz-dyk have været tilstræk
keligt) takketværeden relativt store vogn. Igen en 
understregning af, at det er det udstrakte og godt- 
ledende jordplan, som betyder uhyre meget ved 
1 /4-bølge-antenner.

Resultater med tre forskellige antenner
I forbindelse med den netop her beskrevne for
kortede G.P.antenne af OZ7XJ's konstruktion vil 
jeg først skynde mig med at vende tilbage til, hvad 
jeg skrev i begyndelsen af oplægget: at den er 
hørt over mindst 3 kontinenter. Det skal dog i den
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forbindelse forståes sådan, at der med antennen 
ER opnået QSO med 3 kontinenter (og det er 
forhåbentlig ikke helt usandsynligt, at den er hørt 
af modtager-amatører i de resterende tre-forder 
er nemlig meget, der kunne tyde på det, med den 
»kraft-reserve«, der lå bagved de udvekslede 
rapporter).

Den 4. aug. 76 kl. 22.15 GMT kørte OZ7XJ i 
Sønderjylland og havde QSO med YU2RBY i 
nordlige Jugoslavien. OZ7XJ fik ca. S 7 og jeg fik 
fra Jugoslavien S 9, modtaget praktisk talt samti
dig på en TS 510. Afstanden mellem OZ7XJ og 
mig var ca. 120 km, og der KAN have været andre 
reflektionsveje for vores signaler, hvilket ikke er 
usædvanligt ved disse short-skip forhold, der har 
været usædvanligt meget af i år. At en mobil sta
tion bliver hørt svagere end en stationærer jo ikke 
usædvanligt, og jeg følte mig kry. Men andre ting 
skulle ret hurtigt vise sig. Af hensyn til de nye 
læsere, som vores DR-leder blandt andet hen
vendte sig til i OZ sidste måned, vil jeg kort næv
ne, at min antenne er en 3 element mini-size 
stærkt formindsket yagi (3,5 meter x 3,5 meter) 
anbragt LODRET i en gaffelgren med 25 cm mel
lem sandjord og reflektor, ca. 50 m over Funder 
Dal, med beamretning (formodede jeg) i Syd-Øst, 
altså meget god retning til Syd-Øst-Europa. An
tennen her har været omtalt i de to sidste numre 
af OZ.

Den 7. sept. ved ca. 17-tiden GMT kørte OZ7XJ i 
Århus’ gader. Der var fra autoriseret side forvars
let BELOW NORMAL forhold på båndene, men 
selv om forholdene måske blev lidt over NORMAL 
den dag skulle dette alene ikke kunne forklare de 
udmærkede resultater på 14 MHz som Ditmar hur
tigt opnåede. Uden ret meget besvær kørtes ikke 
mindre end tre QSO’er med USA, hvoraf de to gav 
ca. S 7 og den tredje gav S 9, og der var gensidigt 
en meget stabil forbindelse under kørsel, hvilket 
forbløffede de ellers uimponérbare W’er. Det må 
betragtes at være højst usædvanligt med en 
HF-forbindelse fra Århus’ gader til Staterne, og 
der blev af Ditmar ikke udsøgt ledningsfrie eller 
højtliggende gader! OZ3YI, der opholdt sig på sin 
Strib-QTH var med på frekvensen, og opfordrede 
Ditmar til at prøve at kalde Macao i Syd-Øst- 
Asien, han havde hørt på en anden frekvens. 
OZ7XJ fik uden større besvær QSO med Macao, 
svag (ca. S 5) men yderst læselig, og Macao-ama- 
tøren havde vel sin skepsis om det nu også pas
sede, men takket være Ditmars store sprogkund
skaber indenfor blandt andet det spanske - som 
portugiseren derude også mestrede - blev det til 
en god og fin QSO.

Et hjertesuk: Sprogbarrieren er altfor ofte år
sag til at mange ikke kommer udover »rubber- 
stamp-QSO« stadiet. Det er ikke alene senderens

modulation, men også operatørens modulation 
der skal være i orden, for så får man hyppigere et 
»100% forstået«, selv om signalet kun er S 2. 
Dietmar kan 4 sprog, men det kan vel ikke næg
tes, at engelsk skal og bør kunnes for at få den 
fulde fornøjelse af amatør-arbejdet på DX-bån- 
dene.

QSO med Macao fra den hermed beskrevne 
antenne er over al måde fint, og OZ7XJ hørte 
Macao omkring S 6, mens jeg sad på Funder 
Bakke med en misforstået 3 element og hørte 
DX-stationen med S2-3. Så vidste jeg af erfaring, 
at jeg ikke kunne komme igennem den pileup der 
hurtigt dannede sig. Min erfaring her siger, at jeg 
skal have modparten over S 6 for at have en chan
ce. Generelt ligger min rapport så mellem S 6 og 
ned til S 3. Afstanden fra Århus til mig var kun en 
ubetydelig del af strækningen til Macao, så sig
nalstyrkerne i Danmark skulle have været nogen
lunde ens, forudsat modtagere med samme føl
somhed og nogenlunde samme antennegain (el
ler mangel på samme). Vi kørte begge med lod
rette antenner, men OZ7XJ’s konstruktion på bi
len har tilsyneladende en vis slagkraft. Med hen
syn til effekt er vi jævnbyrdige med ca. 50-60 watt 
output.

Da OZ7XJ holdt med sin vogn ca. 20 meter 
under min antenne og OZ3YI i Strib (på 71 km's 
afstand) kontaktede os begge, var også OZ7XJ’s 
signal kraftigere end mit, trods højdeforskel og 
placering lige under 3 faser og nul. Det drejede 
sig om ca. 1 S-grad (ca. 6 dB) men siger ikke 
noget reelt, da antennerne var under forskellige 
placeringer. Og hvem ved om ikke lidt genudstrå
ling fra de 3 faser og nul, der i øvrigt også pejede 
mod syd-øst, ikke har været medvirkende? Har 
været ude for det samme med to ca. 20 meter 
lange tagrender udfor min loftsantenne, en 3/2 
lambda dipol, med det resultat, at jeg havde ud
præget retningsvirkning i tagrendernes retnin
ger! Tagrenderne faldt næsten i resonans med 
antennen og genudstrålede til min fordel, tyde
ligt. Virkede som et delvis »spagettifilter« (også 
på 14 MHz).

Den samme dag OZ7XJ havde sine USA- og 
Macao-forbindelser, rapporterede 9K2EH hans 
signal til at høre mellem de kraftigste heroppe fra, 
så der er ingen tvivl om at konstruktionen er suve
ræn, takket være køretøj og impedanstilpasning, 
selv om det »bare er »en forkortet G.P.antenne.

Der var lidt om OZ7XJ’s antenne i sammenlign
ing med min, og jeg har i samme tidsperiode,
5.-9. sept., hvor forholdene var ret vekslende på
14 MHz, haft den fornøjelse sammen med OZ3YI, 
Erik, at sammenligne hans antenne med min. 
Hans antenne er afbildet i Juli-OZ, og er en 
kommerciel Ground Plane antenne monteret på
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en pæl nogle meter ude i Lillebælt med radialerne 
dyppende i vandet. Herved er antennens nytte
virkning ganske betydeligt forøget, hvilket 
blandt andet viser sig ved, at Erik praktisk talt 
altid, når han (undtagelsesvis) kalder CQ, får svar, 
specielt fra DX-stationer, der ligger i den retning, 
hvor antennen får mest lejlighed til at spejle sig i 
saltvand: vest over nord til næsten øst.

En lille pudsighed først: På grund af vor gamle 
satellit månen hæver og sænker vandstanden sig 
adskillige cm og dækker radialerne mere eller 
mindre, med andre ord, antennens spejlbillede 
hæver og sænker sig og dermed fødepunktets 
impedans. Dette kan aflæses i variation på 
SWR-meteret inde ved senderen i overens
stemmelse med tidevandet. Detdrejersig ikkeom 
meget, men er dog tydeligt aflæseligt. Det er vel 
det eneste sted i verden, hvor tidevandshøjden 
aflæses pr. reflekteret HF! Hvor mange wand- 
skyende watt kører du med, Erik?

Jeg havde som sagt den glæde, at blive taget på 
slæb på 14 MHz-båndet i kølvandet af denne 
vand-plans-antenne en eftermiddag: Først 
svarede OZ3YI en Japaner og fik S7. Jeg fik S3, 
hørte ham S4. Altså ca. 25 dB i forskel mellem en 
»vandplans- og en skråplans-antenne« (terrænet 
skråner ca. 45° lige udfor mine vinduer). Ville »ef
ter reglen« ikke selv have kaldt ham, da han lå 
svagt her, og fik da også mit S3 som fortjent.

45 minutter senere svarede OZ3YI en Canadier 
og fik S8. Jeg fik S2 og hørte ham S3-4. Denne
gang ca. 35 dB til forskel. Årsagen til den store 
forskel i retning nord-vest i forhold til nordøst er 
den, at jeg har 16-20 meter »jord« (Funder Bakke) 
lige bagved huset og antennen i skudretningen. 
Men jeg har lært at leve med det, og det var jo 
næsten gensidigt den anden vej.

Så kom en af de store sjældne oplevelser: En 
Australier VK6VR, Peter i Perth, kaldte ind og bad 
om at være med, og vi fire oplevede i nogle 
minutter en firkants-QSO, hvor alle kunne høre 
alle og det gik turen og jorden rundt et par gange 
for bekræftelse: OZ3YI fik S8 og jeg fik S4, hørte 
VK’eren S6. En usædvanlig erfaring rigere af de 
gode ting man oplever som amatør på båndene, 
hvor man i høj grad føler sig sat udenfor tid og 
sted i de minutter forbindelsen varede.

Igen ca. 25 dB til forskel mellem Strib/Perth og 
Funder Bakke/Perth.

Konklusion nr. 1: En kvart lambda lige over 
saltvand er langt alle andre G.P. med ufuldkomne 
(2-trådede radialer til hvert bånd) jordplaner over
legne. Dette bekræftes af 9K2EH, Erik, i Kuwait, 
som fra sin QTH i Kuwait tirsdag og torsdag kl. 18 
(subs. 17) dansk tid har de bedste muligheder for 
et overblik over antennetyper og signalstyrker i 
Danmark. Han siger, at dem der kommer længst

nede i rækken er almindeligvis Ground Plane’rne
- med undtagelse af vand-plans-antennen i Strib, 
vil jeg tilføje.

Konklusion nr. 2: Ny antenne her på bakken 
overvejes. Er allerede på tegnebrættet.

Sidste og Godt Nyt:
TVI i naboens farvefjernsyn er ophørt efter ind
sættelse af et HP-filter ogen 1:1 ringtransformer i 
hans antenneindgang. Som jeg skrev i August OZ 
er TVI- og BCI-problemer ikke større end at de 
kan løses. Fabrikanter i almindelighed og 
hovedleverandører i særdeleshed har som sæd
vanlig vist sig uhyre hjælpsomme, og jeg takker 
hermed OZ5OX og OZ5MW, Silkeborg, for det 
første skub, OZ3SK, Egon, Horsens, og sidst, men 
ikke mindst, OZ2PY, Svend Aage, Glostrup, for de 
i flere omgange tilsendte materialer.

OZ7CH

Nødsignal
Kommer du ud for at opfange nødsignaler 
som på telegrafi er SOS, og på telefoni er 
MAYDAY, bør du gøre følgende:

Bevar roen og få så mange oplysninger 
som muligt, nemlig . . .

HVOR ER DE?
Her tænkes på eventuel opgivet position 
samt aflyttet frekvens.

HVOR MANGE ER DE? 

HVEM ER DE? 

HVAD ER DER SKET?

Derefter RING TIL SOK (Søværnets opera
tive kommando).

Tlf. (06) 12 30 99

HUSK . . . TAL TYDELIGT, SIG HVEM DU 
ER.
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EN SUPERSTATION
Af OZ1BII, Henning Andersen, Lavgade 2, 3., 6100 Haderslev

Jeg har fået en ny station. Ikke en af de her 100 
watts kasser med skalatræk og S-meter, men en 
rigtig stor super-super model med Power Switch 
Go-Easy-No-Hands båndskift, Cloud Ride DC 8- 
Control regulator, World Wide Sun Panorama 
Auto-O-Scope Full-View antenna samt 500 an
dre raffinementer, som det vil føre for vidt, at 
komme ind på her. Lad mig i al beskedenhed nø
jes med at konstatere, at det er sukkertøj hele 
vejen igennem, en station, der står sin ejer i noget 
nær det samme beløb, som man i gamle dage 
kunne bygge en jernbanestation for. Med loko
motiv, drejeskive, remise og det hele-og så er det 
noget, der virker! sagde jeg, da jeg fremviste vid
underet for min nabo, Peter, der selv kører med 
en gammel ’75-model med Super Craft transisto
rer, Over-Flood Indicator, Syncroniserede Only- 
Cool-No-Heat Deflected IC'er og indbygget Self- 
DX-Finding LW antenne, noget, der er forældet 
for flere måneder siden, men han har vel ikke råd 
til at skifte den ud, manden, som tiderne ligger i 
øjeblikket for amatører.

-Den ser lækker ud, indrømmede han, er det 
en superheterodyn?

- En superheterodyn! fnøs jeg, tror du, det er 
en FM-radio? Det er selvfølgelig en dobbeltvir- 
kende Back-an’ Forth Full-Proff Glide-Out Built- 
In Swing-Up God-Down Super Extra mellemfre
kvens med selvvirkende Close-to-Hand Blowout- 
Safe Silver-Prop Long-Life transistorer og Phil
coflex King Size Filter med dobbeltroterende 
korkmundstykke. Som sagt vil det føre for vidt at 
komme ind på alle raffinementerne her, men flot 
er den. Jeg skal villigt indrømme, at det første 
døgn, jeg havde den, var jeg ikke til at rive væk fra 
shack’et et sekund.

-Kom nu ind! Det er sengetid, kaldte Gurli, 
gang efter gang, uden at jeg reagerede. Til sidst 
kom hun ned for at hente mig.

- Har du hørt CW-tonen, spurgte jeg.
-Ja, ja, min ven, jeg har hørt den.
- Ikke rigtigt. Er du egentlig klar over at den er 

syvtonet? Hør selv!
Jeg berørte den superletgående Only-Gud- 

Copy-No-QSD Distortionfree manipulator, og 
vidunderet udsendte en serie High-Fidelity ud

søgte toner, der kunne få selv den mest fanatiske 
fone-amatør til at græde salte tårer af fryd.

- Det er sager, hva'? Og har du set Scopet? Det 
er et højglanspoleret Super-Second Wire-wound 
- LocMos Photo-Coupled Soft-Ferrit rør med In- 
Line-No-Konvergens justering, og her. . .

Hvad gi’r du? 3-Dimensionel Built-ln højttaler, 
med 5 delefiltre, TTL-Logik, elektronisk No-lnput 
High-Output Level-Control og ekkolod.

Jo, det var en station, der havde vasket sig. 
Alligevel kom jeg forleden op fra shack’et, fuld
stændig slået ud. DET MENNESKELIGE ELE
MENT HAVDE SVIGTET. Dybt nedbøjet låste jeg 
mig inde i mit kontor, og i flere dage nægtede jeg 
at tage føde til mig. Endelig fik Gurli halet ud af 
mig, at det var stationen, der var skyld i mit mis
mod. Ja, mismod er vel ikke engang det rigtige 
ord, det var værre end det. Jeg havde simpelthen 
fået et mindre nervesammenbrud.

- Du må tale med en læge, det kan ikke blive 
ved at gå på denne måde, sagde Gurli, da jeg efter 
tre dages forløb stadig nægtede at gå ned i 
shack’et og se til stationen. Jeg råbte lidt halv
hysterisk, at jeg aldrig ville se den for mine øjne 
mere.

- Gå nu til en læge, hører du. Måske kan du få 
nogle piller.

Så gik jeg op til en nervespecialist.
- Nå, lad os så høre, hvad der trykker Dem, 

sagde han, da han havde undersøgt mig på kryds 
og tværs uden at finde tegn på organiske lidelser 
af nogen art.

-Jo, jeg var altså med i »World-Wide-Only-Dx 
contest«, og brugte min station med Power 
Switch Go-Easy-No-Hands båndskift, Backand- 
Forth Full-Proff Glide-Out Buil . . .

- Spring det over.
- Jo, og så var det jeg hørte QRS17T, der kaldte 

CQ. Han var lige ved at være færdig, så jeg gjorde 
klar til start. Han sendte endelig K, men inden jeg 
nåede at sætte fingeren på knappen til den fuld
automatiske Extra-High-Power First-ln-The-Air 
Only-Dx-Working superrelæ - havde Peter, min 
nabo, lige så frækt kaldt ham op - og fået svar!

OZ1BII
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RESULTATER AF EDR’s UNDERSØGELSE
AF FORSTYRRELSER I FJERNSYNS-, RADIO- OG LAVFREKVENSANLÆG 

Bearbejdet af Teknisk Udvalg 

SEKTION 1 - GENERELLE SPØRGSMÅL

3. Hvor alvorligt føler du dig bekymret ved forstyrrelsesproblemer? Begrænser du eksempelvis din aktivitet, 
fordi du fremkalder forstyrrelse eller tror, du gør det? Undgår du visse frekvenser eller visse tider på dagen?

Sender du i bevidstheden om, at du fremkalder forstyrrelse? Giv udtryk for, hvad du føler. Angiv dette ved at 
skrive følgende: O- overhovedet ikke bekymret. 1- i ringe grad bekymret. 2- i begrænset omfang bekymret.

3- særdeles bekymret.

4. Er der nogle bånd (af dem, dit senderanlæg dækker), på hvilke du ikke er i stand til at operere uden indskrænkninger (frivillige 
eller pålagte), fordi du er vidende om, at du forårsager forstyrrelser? Disse indskrænkninger kunne være med hensyn til tid, 
modulationsform, effekt, strålingsretning etc. Sæt X i de aktuelle rubrikker.

0 1 2 3

30 38 46 40

3,5 MHz 7 MHz 14 MHz 21 MHz 28 MHz 144 MHz 432 MHz > 1296 MHz

39 34 55 62 42 22 2 1

5. Er der nogle bånd, (af dem dit senderanlæg dækker), på hvilke du ikke har gjort målbevidste forsøg på at operere, fordi du har 
været af den opfattelse, at der vil opstå forstyrrelser? Sæt X i de respektive rubrikker.

3,5 MHz 7 MHz 14 MHz 21 MHz 28 MHz 144 MHz 432 MHz > 1296 MHz

17 15 15 24 21 7 1 0

6. Notér numrene på de TV kanaler, der normalt modtages på i det område, hvor du bor. Hvis du ikke kender kanalnumrene, så skriv i 
stedet navnene) på senderstationerne. Hvis kabel, TV eller fællesantenne sæt da tillige X.

VHF UHF
154 i alt

KABEL FÆLLESA.
1 ? 52

SEKTION 2 - FORSTYRRELSE AF FJERNSYN

Denne afdeling dækker forstyrrelse i fjernsynsapparater, men kun hvor forstyrrelsen påvirker billedet og/eller lyden.

1. Hvor mange fjernsynsapparater har lidt under forstyrrelse, der skyldes virkningen af din amatør-radiostation 
(enten ved sending eller modtagning)? Skriv antallet af apparater, der er blevet forstyrret. Medregn dit eget. 
Antal apparater: 1 2-5 6-10 over 10
Antal tilfælde: 51 64 4 2

2. I hvor mange af de I spørgsmål 1 angivne tilfælde af forstyrrelser i fjernsynsapparater er P ot T blevet anmodet 
om at foretage undersøgelse? Skriv antallet af apparater og ikke antallet af besøg, der måtte være aflagt for at 
foretage tests og lign.

3. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne fjernsynsapparater er der foretaget afhjælpning, uden at R og T er 
blevet anmodet om at foretage undersøgelse?

4. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er afhjælpning blevet foretaget på sendersiden? 
Modifikationer i din station omfatter indskydelse af filtre, skærmning, ændring af antennestillinger, men ikke 
ændring af modulationsform eller effekt.

65

51

19
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5. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er afhjælpning blevet foretaget på modtagersiden? Altså 
ved foranstaltninger i TV apparatet så som indskydelse af filtre, skærmning, ændring af antennepositioner, 
reparation af dårlige forbindelser og lign.

6. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er afhjælpning blevet foretaget ved indsættelse af 
udvendige anordninger til TV apparatet (f.eks. antenne- eller netfiltre, transformere, stubbe, bølgefælder og 
lign.?

SEKTION 3 - FORSTYRRELSE I RADIOAPPARATER

Denne afdeling dækker kun forstyrrelse i radioapparater, herunder tunere tilsluttet forstærkeranlæg.

1. Hvor mange radioapparater har lidt under forstyrrelse, der skyldes virkningen af din amatør-radiostation 
(enten ved sending eller modtagning)? Skriv antallet af apparater, der er blevet forstyrret. Medregn dit eget.
Antal apparater: 1 2-5 6-10 over 10
Antal tilfælde: 48 46 3 1

2. (a) Hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er blevet forstyrret ved modtagelse af en radiofonist
ation på lang- og/eller mellembølgebåndene?

(b) Hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er blevet forstyrret ved modtagelse af en radiofonist
ation på FM båndet?

3. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne tilfælde af forstyrrelser i radioapparater er Pog T blevet anmodet om 
at foretage undersøgelse? Skriv antallet af apparater og ikke antallet af besøg, der måtte være aflagt for at 
foretage tests og lign.

4. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne radioapparater er der foretaget afhjælpning, uden at Pog T er blevet 
anmodet om at foretage undersøgelse?

5. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne apparater er afhjælpning blevet foretaget på sendersiden? 
Modifikationer i din station omfatter indskydelse af filtre, skærmning, ændring af antennepositioner, men 
ikke ændring af modulationsform eller effekt.

6. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne radioapparater er afhjælpning blevet foretaget på modtagersiden?
Altså ved foranstaltninger i radioapparatet så som indskydelse af filtre, skærmning, ændring af antenn
epositioner, reparation af dårlige forbindelser og lign.

7. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne radioapparater er afhjælpning blevet foretaget ved indsættelse af 
udvendige anordninger til radioapparatet (f.eks. antenne- eller netfiltre, transformere, stubbe, bølgefælder og 
lign.

36

54

28

42

40

86

18

51

41

SEKTION 4 - FORSTYRRELSE I LAVFREKVENSANLÆG

Denne afdeling dækker forstyrrelse i alle typer af lavfrekvensanlæg så som hifi forstærkeranlæg, pladespillere, båndoptagere,
samtaleanlæg, elektroniske musikinstrumenter etc.

1. Hvor mange lavfrekvensanlæg har lidt under forstyrrelse, der skyldes virkningen af din amatørradiostation 
(enten ved sending eller ved modtagning)? Skriv antallet af anlæg, der er blevet forstyrret. Medregn dit eget.
Antal anlæg: 1 2-5 6-10 over 10

50 54 3 1

I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne tilfælde af forstyrrelser i lavfrekvensanlæg er P og T blevet anmodet 
om at foretage undersøgelse? Skriv antallet af anlæg og ikke antallet af besøg, der måtte være aflagt for at 
foretage tests og lign.

10

3. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne lavfrekvensanlæg er der foretaget afhjælpning, uden at P og T er 
blevet anmodet om at foretage undersøgelse?

4. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne lavfrekvensanlæg er afhjælpning blevet foretaget på sendersiden? 
Modifikationer i din station omfatter indskydelse af filtre, skærmning, ændring af antennepositioner, men 
ikke ændring af modulationsform eller effekt.

63

20

5. I hvor mange af de i spørgsmål 1 angivne lavfrekvensanlæg er afhjælpning blevet foretaget på »modtagers
iden«? Altså ved foranstaltninger i lavfrekvensanlægget så som indskydelse af filtre, skærmning, ændring af 
ledningsføring, reparation af dårlige forbindelser.

53

6. I hvor mange af de I spørgsmål 1 angivne lavfrekvensanlæg er afhjælpning blevet foretaget ved. indsættelse af 
udvendige anordninger (f.eks. indskydelse af filtre i netledning, ved højttaler eller i andre udvendige 
ledninger?

51

OZ OKTOBER 1976 399



Nogle bemærkninger til ovennævnte tal
Hensigten med undersøgelsen var at dække alle 
tilfælde af forekomne forstyrrelser, der var for
årsaget af amatørsending.

Der indkom 209 skemaer, hvoraf de 50 ingen 
problemer havde, tilbage var så 159 og det er dem 
vi nu skal se lidt på. (Her havde det nok været på 
sin plads med et data-anlæg, men dette var ikke til 
rådighed i udvalget. Så skulle der være en eller 
anden der var helt vild med at gå i krig med sagen, 
skal der lyde et højklingende tak).

Flere skemaer var mangelfulde og direkte fejl
visende, men de fleste var meget fint udfyldte. 
Mange tak for de mange hilsener og ønsker samt 
for kritikken.

Det er med sådan en undersøgelse, at skulle alt 
tages i betragtning, måtte man ud til hver enkelt 
og se på forholdene. Her tænkes på stationen, 
antennen, jordforbindelsen, effekten m.m., samt 
operatøren. Alle disse forhold vil jo spille ind i 
denne forbindelse. At lave en decideret statestik 
på det indsamlede materiale, vil nok ikke være så 
let en sag, så det vi har arbejdet hen mod var at 
finde noget vi kunne »føle« på.

Hvis vi starter i sektion 1, punkt 3, kommer vi 
frem til:

Uden problemer30, i ringe grad 38, i begrænset 
omfang 46 og 40 der var særdeles bekymret.

Ser vi under punkt 4, vil det fremgå at det er på
15 meter de fleste har de største problemer, idet 
der her var 62 tilfælde.

I sektion 2 - forstyrrelse af fjernsyn, punkt 1, 
kom vi frem til 121 tilfælde. Af disse 121 tilfælde, 
var P&T anmodet om at foretage en undersøgelse 
i 19 af tilfældene. I 65 tilfælde er der foretaget 
afhjælpning uden at P&T har været indblandet. 
Bemærk under punkt 4, at i 51 tilfælde blev pro
blemerne klaret på sendersiden. Ser man på de 
næste punkters cifre, ja så kan man se at man i 
flere tilfælde både har forebygget på sender - 
såvel som på TV-modtagerside.

En eller anden vil måske bemærke, at det 
præcise apparattal ikke er opgivet, men sagen er 
den, at flere af skemaerne var under punkt 1, 
angivet med skyhøje tal, så derfor måtte vi tælle 
op på denne måde.

Under sektion 3 - forstyrrelse i radioapparater, 
punkt 3, vil det fremgå, at i 18 tilfælde er P&T 
indblandet hvorimod der i punkt 4, er 54 tilfælde 
som er klaret uden P&T. Man kunne måske sætte 
et spørgsmålstegn ved nogle af disse radio
foniforstyrrelser, idet der meget vel her kunne 
være tale om indstråling i modtageranlægets 
If-del. Men ligeledes i denne sektion kan man se, 
at afhjælpningen været effektiv på både sender
siden og modtagersiden.

En ting mangler her i undersøgelsen, nemlig 
om der er tale om forstyrrelse af de danske og 
svenske programmer, idet man jo på såvel mel
lembølge som fm-båndet, kan opsøge sit eget 
udsendte signal.

I sektion 4 - forstyrrelse i lavfrekvensanlæg, 
punkt 2, har der været klaget til P&T i 10 tilfælde 
kontra 63 tilfælde, som er klaret uden P&T.

Punkterne 5 og 6 taget underet viser her samlet 
104 tilfælde, hvor det har hjulpet med filtre af 
forskellig art på lf-anlæget.

Som man måske husker var undersøgelsens 
skema oversat fra RSGB’s undersøgelse af de 
samme forhold.

Efter vi har bearbejdet de indkomne be
svarelser er resultatet af den Engelske under
søgelse kommet ind af døren og bemærkelsesvis 
udviser denne undersøgelses resultater mange 
paralleller til vore.

Sidste: OZ4GF har netop haft et møde med 
ERFA-gruppen sammensat af topteknikere fra 
industrien og Danmarks Radio hvor man behand
lede problemerne omkring LF-indstråling i un- 
derholdningsanlæg. Forskellige synspunkter og 
afhjælpningsforanstaltninger blev drøftet og der 
vil senere blive offentliggjort en rapport i 
Radiobranchens Blad til brug for servicetekn
ikere. Rapporten vil vi ligeledes søge offentligg
jort i OZ.

INFORMATION
Referat af HB-mødet i Nykøbing den 28.8.1976
Alle HB-medlemmer, OZ7AQ, OZ3BH og Grethe 
deltog i mødet.

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

a. Budgetudvalg
b. Formand/FU
c. P&T/OZ5RO
d. OZ/OZ6PN
e. Regnskab/OZ6PN
f. Diverse udvalg
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4. Sager til behandling:
a. QTH-liste/OZ5RO
b. Diplombøger/OZ9JB
c. Brev fra IT9TAI
d. Regnskab på EDB/OZ6PN
e. Reol til sekretæren
f. Orientering om jubilæet
g. Undersøgelse om BCI & TVI/OZ4GF
h. Køb af P&T QTH-liste
i. Indbinding af OZ/OZ7AQ
j. Godkendelse af vedt. for Gladsaxe afd.
k. Godkendelse af vedt. for Korsør afd.
I. Antennemastsager/OZ4EV

5. Eventuelt.

ad 1: Referat godkendt.
ad 2: Dagsorden godkendt.
ad 3a: OZ6PN oplyser, at budgetudvalget ikke 

har haft tid til at holde møder. Budgettet er op
stillet af OZ6PN alene og tænkes debatteret på 
nuværende HB-møde.

OZ3BH mener, at 100.000 kr. for annonceind
tægter måske er lidt for højt sat. 80.000 kr. ville 
være mere rimeligt.

OZ9JB spørger, hvad punktet »kursus« dæk
ker. OZ6PN oplyser, at der hermed menes ud
gifter til afpudsningskurser for de medlemmer, 
der ønsker at gå op til prøve.

OZ6PN: Kontingentindtægten er et usikkert 
punkt. Men en fremregning fra nuværende regn
skab giver 448.000 kr. i kontingentindtægt. Har 
inkluderet en 20% stigning i forfatterhonorar. I 
punktet for administration er indregnet, at re
præsentantskabet godkender HB's forslag om 
nedlæggelse af kassererposten.

Budgetforslaget indebærer en kontingent
forhøjelse på mindst 10 kr. Flere inden for HB 
mente, at det snarere burde være 20 kr. for at 
imødegå kommende prisstigninger.

Budgetforslaget enstemmigt godkendt.
ad 3b: OZ5RO oplyser, at OZ4GS ønsker at blive 

fri for arbejdet med RTTY maskinerne. OZ5ZZ vil 
gerne overtage jobbet. HB anbefaler ham.

OZ5RO omtaler det svenske Televærks anke 
over tonen på de svenske repeatere. HB kunne 
ikke kommentere sagen nærmere. Det blev dog 
oplyst, at der blandt de danske amatører var 
røster fremme om, at sagen ikke stod meget 
bedre til i Danmark.

OZ5RO omtaler nogle sager ang. handicap
pede. Oplyser, at sådanne sager bør gå gennem 
OZ1TD eller OZ3WP.

OZ6MI har over for OZ5RO oplyst, at WWV skal 
ophøre med at sende frekvensforudsigelser. 
ARRL har opfordret til at protestere. EDR har 
skrevet.

Der er af P&T givet tilladelse til at køre SSTV 
over Vejrhøj repeateren en time om ugen.

Ang. OZ7IGY omtaler OZ9 JB, at der på grund af 
de implicerede parters sommerferie ikke er sket 
videre i sagen.

OZ5RO oplyser, at FU har vedtaget, at der for 
fremtiden skal opkræves 20 kr. for tilsendelse af 
QSL-kort så tiden kan strækkes noget. Be
talingen dækker således 15-16 kuverter til for
sendelse fra QSL centralen. HB tiltrådte.

ad 3d: OZ6PN har ingen særlige bemærkning
er.

OZ3BH har fået henvendelse fra forsk, annon
cører, der anker over, at der i konstruktioner 
anvendes komponenter, der ikke kan skaffes.

OZ7AQ: Problemet er der, men i 99% af tilfæl
dene er det muligt at skaffe erstatninger. OZ5GF 
har indtryk af, at det specielt er forfattere, der er 
ansat på en bestemt fabrik og bruger dennes 
komponenter.

OZ4EV spørger, om EDR kan fremskaffe 
IC-sammenligningstabeller.

OZ6PN: De har været annonceret i OZ. Til disse 
specielle problemer står OZ's læserbrevkasse 
også til rådighed.

ad 3e: OZ5RO nævner brev fra OZ3RC til 
revisionsfirmaet Sejer Petersen.

OZ6PN oplyser, at det faktiske overskud på 
regnskabet i forhold til det budgetterede er for 
lille. Det skyldes, at HB har bevilget HR + bog
holder lønforhøjelse. Ellers har det regnskabs- 
mæssigt været et godt år. OZ6PN nævner, at EDR 
har en død kapital på ca. 200.000 kr., der måske 
nok burde anbringes på en mere indbringende 
måde. OZ6PN foreslår, at man tager stilling til 
dette efter jubilæumsåret. HB er enig med 
OZ6PN.

OZ9JB spørger, hvorfor kontingentindbetaling 
for nye medlemmer-er taget med for hele året, når 
andre indtægter i regnskabet er taget kvartalsvis.

ad 3f. OZ4GF har modtaget et brev fra en 
amatør, der beder om hjælp mod en nabo, der 
mod bedre vidende har anmeldt ham for at for
styrre. OZ4GF har svaret, at hvis der ikke er for
styrrelser, kan amatøren med sindsro imødese 
P&T's besøg.

OZ4GF har fået oplysninger om, hvordan 
amatører bør forholde sig, hvis de modtager 
nødopkald. Disse oplysninger sættes i QTH-listen 
og OZ. HB er enig.

OZ4EV: VHF-udvalget har modtaget en hen
vendelse ang. 3 repeatere, der er begyndt at køre 
uden for båndplanen m.h.t. toneopkald. OZ5PD 
der er ansvarshavende for Lysnet har henvendt 
sig til P&T og OZ5RO og meddelt de tekniske 
ændringer. (Holme og Lysnet skal køre med 
pilottone, Vejrhøj med 2-tone opkald). Pilott-
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onesystemetskal foreløbig køre i en prøvetid på3 
mdr. Der har været voldsomme reaktioner fra 
brugernes side. Som begrundelse har OZ5PD 
nævnt, at da der findes flere repeatere på samme 
frekvens, kan det jævnligt ske, at en station kører 
over flere repeatere. Dette skulle pilottonesy
stemet kunne forhindre.

OZ5KD har skriftligt klaget til OZ4EV og bedt 
om, at klagen behandledes på HB-mødet. Brevet 
oplæstes. OZ5KD mener, at EDR bør tage klar 
stilling mod pilottonesystemet og forlange, at 
repeaterne følger Reg. 1 planen, og at EDR bør 
forlange en tilbagevenden til det gamle system, 
ellers skal EDR nægte disse repeatere godken
delse og oprette en anden repeater.

OZ4EV: VHF-udvalget har diskuteret pro
blemet og indstillingen fra flertallet var, at man 
anmoder HB om at tage stilling til sagen og fore
slår, at man handler som ønsket af OZ5KD. Min
dretallet ved OZ4EV mener, at da EDR er medlem 
af REG. I og denne har vedtaget retningslinier for 
repeaterdrift, må vi gøre disse ansvarshavende 
opmærksom på, at de ikke følger de af REG. I 
udarbejdede og af P&T anbefalede regler.

OZ4GF: Licensen er udstedt til manden og ikke 
til området. EDR kan ikke blande sig, sålænge 
vedkommende ikke forstyrrer andre amatører. 
OZ9JB anser systemet for at være et teknisk frem
skridt. Vil gerne afvente de 3 mdr. forsøgs
periode. OZ6PN spørger, om andre repeatere på 
samme frekvens så skal anvende andre fre
kvenser for pilottonen.

OZ4EV svarer bekræftende.
OZ5RO: P&T har givet licenser, så de også kan 

bruges til forsøg.
OZ5GF: HB har vedtaget, at repeatere skal køre 

efter Reg. I båndplanen. Spørger OZ4EV, om 
repeateren i Århus på 145,725 MHz har fået tildelt 
frekvenser af EDR.

OZ4EV har læst i det norske blad Amatørradio, 
at man der er forundret over, at englændere og 
svenskere stemmer for Reg. I planen og der
hjemme gør noget andet.

OZ4GF: Man kan godt anse pilottonesystemet 
for et teknisk fremskridt. Synes også, at OZ5PD 
skal køre i en 3 mdr. forsøgsperiode, men at det er 
i strid med Reg. I.

OZ5GF: Når vi alligevel ikke kan gøre noget ved 
det, hvorfor skal vi så spilde tiden på det. Vi kan 
skrive til de ansvarshavende.

OZ6PN: Vi bør vise medlemmerne, at vi ikke 
bare vil gyde olie på vandene, men at vi har taget 
stilling. Synes, at HB bør skrive til de ansvars
havende, at pilottonesystemet skal afskaffes i 
løbet af en bestemt tidsfrist. I modsat tilfælde vil 
EDR gøre hele sin indflydelse gældende for at 
bringe dette til ophør.

OZ4GF: Vi kan ikke forlange, kun anbefale det.
OZ6PN: Vi skal forlange det og anbefale over 

for P&T, at man inddrager licenserne, hvis 
repeaterne ikke følger de af Reg. I udarbejdede 
regler. Hvis vi ikke følger disse regler, er pengene 
til Reg. I spildt. Vi skal over for P&T meget kraftigt 
anbefale, at licenserne inddrages, hvis reglerne 
ikke overholdes.

OZ4EV forfatter et brev til licensindehaverne. 
Dette brev udsendes til HB til godkendelse.

OZ6PN + flere: Der skal i dette brev gøres 
opmærksom på, at EDR vil gøre hele sin indflyde
lse gældende hos P&T for at bringe pilottone 
systemet til ophør.

HB er enig med OZ5GF og OZ6PN i disses sid
ste forslag.

OZ4EV oplyser, at repeateren i Århus på 
145,725 ikke har fået frekvens tildelt af EDR. EDR 
har sendt licensindehaveren et brev med med
delelse om, at man ikke kunne anbefale flere 
repeatere i Århus-området.

OZ5GF + flere ønsker, at HB skriver til OZ8CY 
og beder ham om at fjerne repeateren.

OZ6PN mener i øvrigt, at HB bør indtage en 
meget fastere holdning over for P&T og det of
fentlige. Ellers glemmer de at vi eksisterer. Mener 
i øvrigt, at alle repeatere bør nedlægges.

OZ4EV mener at man skal tænke sig godt om 
og ikke starte en krig, der er tabt på forhånd.

OZ4EV: VHF-udvalget har modtaget indbyde
lse til at deltage i Reg. I mødet i Baunatal. OZ9SW 
fremsender til dette møde spørgsmål ang. pilott
one og engl. + svenskerne, der ikke følger Reg. I 
båndplan.

OZ9SW beder om HB's indvilligelse i, at han 
rejser til Baunatal.

OZ6PN er for, hvis HB vil sørge for, at Reg. I 
beslutninger bliver gennemført.

HB er enig og bevilger rejse til OZ9SW.

Lovudvalget:
OZ4EV gennemgik forslaget, der er offentliggjort 
i OZ med særlig henblik på de nye kredsind
delinger.

OZ5GF foreslår en anden inddeling af Sjæl
land. Mener ikke, at kreds 2 har stillet krav om 
deling.

OZ4EV: Man hardiskuteret en anden kredsind
deling i kreds 4 og er kommet til nogenlunde 
samme resultat som lovudvalget. Det synes dog, 
som om Ribe føler sig mest knyttet til Esbjerg 
området. Man har glemt ændringer i visse §§ og 
overgangsbestemmelser. Dette forslag kommeri 
næste OZ.

OZ6PN: Der bør tilføjes, at ordningen med 
EDR’s forretningsfører træder i kraft fra denne 
valgperiodes slutning.
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OZ4EV omtaler de nye forslag til vedtægter for 
afdelingerne. Mener, at det bør omtales i OZ, at de 
findes, og at de kun skal være en hjælp til af
delingerne.

HB godkendte disse forslag til vedtægter. 
OZ4GF nævnte dog, at ordet skal nok burde 

udskiftes medbør i § 6. Ny ordlyd: Formanden bør 
have mindst B-licens.

HB er enig.
ad 4c: Klage fra en IT amatør, der følte sig for

nærmet over en OX amatørs påtegning på et 
QSL-kort. HB mener, at vi bør skrive og beklage 
det skete. OZ9JB taler dog først med 
OX-amatøren.

ad4d: OZ6PN har fået oplysninger fra forsk. 
EDB firmaer m.h.t. databehandling af EDR’s 
regnskab. Anslået pris pr. år ca. 7000 kr., + op- 
rettelsesafgift.

HB finder det for dyrt og er imod systemet, 
ad 4e: OZ9JB ansøger om en ny reol.
Reolen bevilget med max. 500 kr. 
ad 4f: OZ4GF orienterede om EDR’s jubilæum. 

Kan afholdes på Dams Hotel i Ronne, der har 
plads til max. 250. Prisen er 130 kr. pr. kuvert - 
værelsespriser er 75 kr. pr. seng pr. nat incl. mor
genmad. SAS er villig til at indsætte en ekstra 
maskine med 40% rabat.

Der fulgte en diskussion om hensigtsmæssig
heden af at vælge Bornholm.

OZ4GF medbragte eksempler på platter. Prisen 
vil blive ca. 25 kr. pr. styk for 500.

HB konkluderede, at man fastholder Bornholm 
som mødested og at EDR betaler rejsen.

ad 4g: OZ4GF syntes, at materialet var for løst 
til at kunne udlede konklusioner. Resultatet af 
undersøgelsen offentliggøres i OZ. 

ad 4h: Se under 3C (sidste side), 
ad 4i: Bevilliget, 
ad 4j: Godkendt, 
ad 4k: Godkendt.
ad 41: EDR har fået tilsendt materiale fra en 

sagfører over en dom der vedrørte rejsning af en 
antennemast. Oplysningerne var lidet opmun
trende, idet dommen gik mastens ejer imod.

HB bevilliger omkostningerne til oplysning
ernes fremskaffelse.

OZ4EV citerer i øvrigt en artikel fra tidsskriftet 
»Dansk Bygningsinspektørforening«, der udtaler 
sig imod »høje« antennemaster.

OZ4EV efterlyser den svenske redegørelse fra 
deres P&T, der skal have udtalt, at det for 
amatører vil være rimeligt med en antennemast 
på 30-50 meter.

OZ9JB har skrevet, men ikke modtaget svar. 
ad 3c: fortsat: Det oplystes, at OZ7AQ er startet 
på en facitliste til opgaverne i VTS. OZ4EV øn

skede også, at formlerne i VTS blev forklaret

nærmere ved gennemregning af nogle eksem
pler.

OZ5RO og OZ7AQ oplyser, at P&T ikke ønsker 
offentliggørelse af spørgsmålene til »afkryds- 
ningsprøven«.

Det oplystes, at QTH-listen er i trykken.
Referat ved OZ6IC.

Repræsentantsskabsmødet 
d. 3/10 76.

Formandens beretning
Atter et år er gået, hvor EDRs medlemstal er gået 
frem, vi har fået en del af vore tidligere med
lemmer igen, hvilket sikkert skyldes at de er be
gyndt på vor Hobby igen, nu hvor båndene er på 
vej opad igen, hvad åbninger angår. Eller er det 
fordi OZ og EDR er blevet bedre, lad os høre lidt 
om det?

Vi har i den senere tid oplevet en debat om det 
at være radioamatør, det er efter min mening 
mange ting, men Aviser, TV og Radio slår os alle 
i samme båd. Det er ikke godt, vi må sikkert til at 
bruge betegnelsen, Llcenseret Radioamatør, der 
er opstået adskillige misforståelser, når ordet 
bruges i flæng eller bare amatørradio. Vi er glade 
for at så mange fra de ulicenseredes rækker 
kommer til EDR, hvor de får den rette vejledning 
og ikke mindst undervisning.

Lad jer ikke provokerer til lange debatter med 
W.T. folket men anbefal dem at få en licens, så de 
kan være med i de eksperimenterendes 
radioamatørers forening.

Vi har i årets løb ikke ført direkte forhandlinger 
med P&T det har ikke været nødvendigt, da vi fra 
Farvergade er blevet holdt underrettet om diverse- 
sagers forløb.

Dog erdernu opstået problemer omkring etpar 
Repeatere i Jylland, man har indført Pilottone ved 
opkald, dette har medført at mange ikke kan 
kalde Repeateren, der er klaget over dette fra 
flere sider, men især fra flere handicappede i om
rådet. P&T har anmodet EDR om en udtalelse. Da 
dette skrives har vi intet hørt om sagens forløb.

Der vil på Region 1 mødet d. 16. oktober blive 
en debat om emnet. OZ9SW skal til mødet og 
drøfte også denne sag.

Som man ser af referatet fra HB-mødet d. 
28/8-76 vil hovedbestyrelsen gøre sit til at denne 
ting bringes til ophør.

I øvrigt kan jeg oplyse at der fra de handicap
pedes side er gjort indsigelse, de har nu sværere 
ved at bruge repeaterne.

Om OZ vil jeg sige at der nu har været ro om 
dette vigtige emne i over 1 år, jeg vil her takke 
OZ6PN for vel udført arbejde, det er en svær op
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gave at skulle være kasserer og samtidig redigere 
et blad som OZ. Der har været nogle unøjagtig
heder, men hvor findes det ikke i et blad; lige
gyldigt hvilke emner der bringes på bane.

Men netop der har OZ6PN, Henrik en dejlig 
befriende måde at tage disse ting på, og så ellers 
bare se at få sagen rettet.

Vor annonce-agent OZ3BH har gjort et stort 
arbejde for vore annoncer og andre gode for
nyelser i OZ i det forløbne år. En tak skal lyde til 
vort trykkeri i Nyborg, OZ4WR og hans med
arbejdere gør et stort arbejde for at også ud
seendet skal være godt. Tak for det John.

Jeg kan på dette tidspunkt meddele at den nye 
QTH-liste er på trapperne, den kommer ca. 10. 
oktober. Vi har i år købt P&Ts film af deres QTH-li- 
ste, så arbejdet kunne gå hurtigt fra hånden.

Til medarbejderne i OZ vil jeg rette en tak for det 
fyldige stof de leverer, OZ1LO, Leif Ottosen, 
OZ8KU for deres Contestnyt og de mange resul
tater de modtager og sætter i OZ.

Diplom Manager OZ1WL, Tage Eilmann er altid 
med når noget nyt sker, og så de mange person
lige besvarelser.

OZ6MI, Per Andersen med OZ-DX og mange 
gode billeder ude fra. OZ9SW, Jørgen og OZ8SL 
med rapport fra VHF området, hvor der jo er 
meget at skrive om. OZ3WP med sit nye stof om 
SSTV. OZ3AG, Arne med alt inden for Spejderne 
(JOTA).

Sidst men ikke mindst den megen skrivende 
OZ9XM, vor DR-leder. Hvad var OZ uden disse 
MÆND og deres skrivende maskiner.

Vi går nu ind i EDRs Jubilæums-år, tænk 50 år 
for vor hobby, det er da vær at fejre, eller er det 
ikke-nogen mener det ikke, men for mange af os, 
som har været med i over halvdelen af tiden, er 
der sandelig noget at fejre, bare synd at mange af 
vore Pionerer er gået bort.

Som nogen måske har hørt eller set i sidste 
referat, har hovedbestyrelsen stilletforslag om at 
jubilæet fejres på vor dejlige sommerø, Born
holm. Nå ikke? ja, men hvorfor ikke, der er alt for 
langt siger mange, FRA HVOR??

Nu har I så mange måneder til at forberede jer 
på dette jubilæum, vi er så tilbøjelige til at sige de 
kan komme her over, jo men tænk på hvor meget 
Bornholm gør for at vise at de også kan derovre, 
begge afdelinger har eget hus, der er mange med
lemmer af EDR og de vil gøre det hyggeligt for os, 
og så kan man flyve derover både fra Billund og 
Kastrup, de som vil sejle i egen båd eller fly gør 
det. Men der er jo flere forslag som i ser af de 
udsendte papirer, så må vi selvfølgelig drøfte 
sagen.

For at blive ved afdelingerne vil jeg sige at al
drig er der vist lagt så megen arbejde i afdelin

gerne som det sidste år. De nye afdelinger har 
stabiliseret sig, ja nogle er endda gået så vidt at de 
nu snart sidder i eget hus, jeg lænker her på 
Hvidovre afd., jeg var fornylig til deres 1 års dag i 
de ellers gode lokaler på Rådhuset. Aalborg af
delingen indviede deres nye hus d. 4. september, 
og hvilket hus, der er brugt både snilde og 
knofedt, når man tænker på den ruin de overtog, 
der har været samarbejde for alle pengene.

Ølgodafdelingen har i år igen fået sommerlej
ren op at stå. Esbjergafdelingen har været med i 
dette fine arrangement. Vi ved godt at mange 
afdelinger må arbejde under yderst vanskelige 
lokaleforhold, men alligevel holder de på med
lemmerne, andre afdelinger har til huse i for
mandens hus hvor alle hjælper til når der skal 
laves noget særligt. Vi håber at fremtiden vil 
bringe bedre tider for disse medlemmer som 
kæmper for vor hobby og giver den husly. TAK.

For at blive ved de enkelte afdelinger og deres 
problemer, så er der et problem som særligt 
presser på, nemlig ANTENNEMASTE-PRO- 
BLEMET og antenner i almindelighed.

Vi har i det sidste års tid haft adskillige pro
blemer i den retning, især i Jylland. To af vore 
medlemmer har søgt Advokatbistand, og ladet 
sagen gå til Miljøministeriet til udtalelse, men 
man har der sendt sagen tilbage til amterne eller 
kommunerne til afgørelse.

Jeg har talt med diverse sekretærer i Bolig
ministeriet samt andre særlig sagkyndige. Men 
det er som en mur at komme igennem.

NU HAR VI dvs. OZ4EV opdaget at der har stået 
en artikel i Bygningsinspektørforeningens Blad
om vore antennemaster, så tror da f........... at vi ikke
kan få nogen sager igennem, den er nu sendt i 
kopi til HB og udvalget, dvs. Teknisk udvalg 
OZ4GF. Den mand som har skrevet den må vi tale 
med eller forelægge den for P&T til udtalelse.

Ang. OZ7IGY kan der da dette skrives oplyses at 
der ergang i bygningen afen ny sender, OZ9AC- 
OZ7LX og flere er ved at være der, tror vi nok. Vi 
håber på godt nyt d. 3/10. For desom ikke ved det 
skal jeg oplyse at den gamle sender blev stoppet 
af P&T i november 1975, den lavede TVI.

EDRs lovudvalg har været på arbejde som I ser i 
OZ og arbejdspapirer, men de har også lavet et 
forslag til standardvedtægter til afdelingerne, der 
har i det sidste år været flere forespørgsler des
angående, de vil nu blive tilgængelige for med
lemmerne ( kan fåes hos Grethe).

Om Region 1 er der vel ikke så meget at sige 
eller skrive om, vi betalertil regionen og håber de 
varetager vor sag på bedste måde.

I september-nr. af Region 1 News, ser jeg at 
OSKAR 7 har været udstillet i mange lande, den 
kommer nu til OZ-land og skal vises på Aarhus
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afd. udstilling på Sabro Kro d. 31/10. Der er 
mulighed for at den kan vises i Københavns om
råde inden den sendes videre.

Men ellers varetages forbindelsen til Region 1 
af OZ5DX på HF området sammen med OZ9SW på 
VHF og UHF området.

Vi håber at høre nyt fra vor internationale for
ening inden længe, efter mødet i Amsterdam i 
oktober.

En anden ting som vi måse at få i orden er EDRs 
Bulletin udsendelse. OZ2RM fra Ølgod kunne 
ikke mere påtage sig denne opgave, men tak for 
den tid du har sendt den.

OZ2NU har jo i mange år varetaget denne side 
af EDRs arbejde, OZ2NU har lovet at sende disse 
meddelelser til vi finder en anden som vil gøre 
det.

Så hvem vil hjælpe EDR med denne vigtige 
opgave.

Det er jo ganske vist en Søndagsbulletin, men 
det går vel?

Det nordiske samarbejde går ikke godt, hvorfor 
dog?

Vor sekretær OZ9JB har skrevet adskillige 
breve om emner som vi mente at kunne dele med 
vore nordiske Amatørkammerater. Men vi har 
ikke hørt noget fra disse foreninger.

Til slut en tak til min bestyrelse, for godt sam
arbejde i det forløbne år, en speciel tak til OZ6IC 
vor næstformand, som nu trækker sig tilbage, 
men som desværre ikke kunne finde nogen af
løser i kreds 6.

Vi må i det næste år nøjes med 5 HB-med- 
lemmer idet kreds 3 stadig ikke har noget 
HB-medlem.

Til allersidst må vi ikke glemme at takke OZ8LL, 
Lise fra Esbjerg, som hver måned indlæser OZ på 
bånd, til vore blinde medlemmer, TAK LISE.

Det var hvad jeg har at berette i år.
OZ5RO, O. Blavnsfeldt

formand

EDR’s kopitjeneste 
73-Magazine (amrk)
Apr. 76: The Mighty TR22/15

(PA-trin til Trio 2200) ......................................  2 s.
Maj 76: An allband Inverted Vee.........................  2 s.

Ham Radio (amrk)
Apr. 76: Programmable contest keyer................. ..7 s.

Integrated circuit SSB transceiver
for 80 m..............................................................5 s.
Universal L.C.R. bridge ................ !................ ..2 s.

Maj 76: 5/8 vertical antenna for mobile work 3 s.

Aural SWR-indicator for visually
handicapped ...................................................  2 s.

Juli 76: Modern design af frequency
synthesizers ....................................................14 s.

Sept. 76: Digital frequency desplay for
amateur communications equipment ..............10 s.
150 Watt UHF-dummy load ............................  3 s.
Automatic beeper for station control ...............  2 s.
The MPC. 1000 voltage regulator
(35 V/10 amp) .................................................  3 s.

CQ-DL (tysk)
Apr. 76: 2 m Transceiver (Gartenzwerg).

2. del................................................................ 4 s.
Eine Antennenrauchbrücke ............................  3 s.

Sept. 76: Einfacher RTTY-Converter
und AFSK-Generator ...................................... 5 s.
SSB mit Keramikfiltern .................................... 1 s.

Radio Communication (eng)
Juni 76: Audio operated squelch ........................ ..2 s.
Juli 76: A transistorized slow-scan

television monitor ..............................................4 s.
A. 10-80 m arial tuning unit ...............................2 s.

Aug. 76: A VFO for a Trio 2200 .......................... ..3 s.

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

EDR’s bulletinudsendelser
OZ2RM er tjenstligt forflyttet og kan desværre 
ikke længere varetage EDR’s bulletin.

Da det på nuværende tidspunkt ikke er lyk
kedes at finde en efterfølger skal HB opfordre 
en eller anden der kunne have lyst til at overtage 
denne tjeneste om at meddele dette til sekre
tæren.

Kravet til stationen må være at kunne dække 
hele Danmark på 80 meter hver søndag for
middag kl. 9,00.

HB

RTTY-materiel
Distributionen af RTTY-materiel, der i mange år 
har været varetaget af OZ4GS, er overdraget til: 

OZ5ZZ, Jørgen Biesbjerg Hansen,
Englandsvej 369, 2770 Kastrup.
Tlf. (01) 51 31 03.

HB takker Svend for hans indsats og ønsker 
OZ5ZZ velkommen til jobbet.

HB
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Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedr. Slow Scan Television 
Med henvisning til Deres brev af 19.8.1976 skal 
det herved meddeles, at generaldirektoratet er 
indforstået med at der over Vejrhøj-repeateren 
foretages SSTV-forsøg. Man har noteret sig at 
udsendelserne finder sted påtorsdage mellem kl. 
22.00 og 23.00, og at transmissionstype 16F3 vil 
blive anvendt.

Generaldirektoratet har ligeledes noteret sig at 
sendetiderne vil blive offentliggjort i »OZ«.

Aftale om benyttelse af repeaterstation må 
træffes mellem SSTV-amatøren og den ansvars
havende for den pågældende repeaterstation.

Ændringer i de af Dem opgivne forhold om
kring forsøgsaktiviteterne skal omgående med
deles generaldirektoratet.

For udsendelserne i øvrigt gælder de almin
delige bestemmelser om amatørradiostationer.

E.B.
Børge Nielsen

Redegørelse fra Handicapudvalget
OZ6PN har bedt mig om at fremkomme med en 
redegørelse om, hvorledes sagen bør gribes an, 
hvis der melder sig handicappede, som ønsker at 
blive radioamatører og jeg skal derfor frem
komme med følgende bemærkninger.

Hovedreglen må være den, at hvis den 
pågældende overhovedet har mulighed for ved 
kursusdeltagelse eller selvstudie at lære det 
tekniske stof og derefter gå til prøve, så bør dette 
ske. Derigennem skaber man nemlig den bedst 
mulige sikkerhed for, at den pågældende er vir
kelig seriøst interesseret i amatørradio, idet han 
har ydet den nødvendige indsatstil at lære stoffet. 
På den anden side kan vi jo håbe på, at P&T 
bedømmer resultatet af en prøve under hensyns
tagen til de specielle vanskeligheder, som den 
pågældende har.

P&T’s hovedregel, som jeg fuldt ud kan tilslutte

mig, er derfor den, at der kun udstedes dispensa
tion i de tilfælde, hvor det er praktisk umuligt at 
transportere den pågældende hen til det sted, 
hvor der afholdes prøve.

I disse tilfælde af svære fysiske handicap er 
fremgangsmåden den, at et par amatører påtager 
sig at hjælpe den pågældende med at lære så 
meget radioteknik og QSO-afvikling, at han ikke 
kommer til at begå dumheder. Samtidig må man 
sikre sig, at den pågældende er i stand til at ud
trykke sig fornuftigt og klart.

Når disse ting er i orden, skal Handicapudval
get for at kunne ekspedere sagen videre til P&T 
modtage følgende materiale:
1. Et normalt ansøgningsskema om sendetilla

delse. Skemaet kan rekvireres hos mig.
2. En erklæring fra 2 amatører om, at de vil føre 

tilsyn med stationen og drage omsorg for, at 
den betjenes på forsvarlig måde (særlige for
mularer kan rekvireres hos mig).

3. En lægeerklæring, som beskriver ansøgerens 
handicap.

Når jeg har modtaget disse tre ting, kan jeg 
derefter forsøge at fremsende en ansøgning om 
sendetilladelse (kategori D) på dispensation til 
P&T.

Vi har igennem årene haft en række henven
delser vedrørende blinde og her vil P&T normalt 
kræve, at disse stiller til teknisk prøve.

Blinde bør derfor normalt følge et af de almin
delige aftenkurser og vi kan i øvrigt henvise til, at 
bogen »Vejen til sendetilladelsen« kan lånes på 
bånd på Statens Bibliotek for blinde.

Vor erfaring går ud på, at det næsten altid vil 
være en fordel, at handicappede amatører starter 
med en D-licens på 2 m, herved slipper man jo 
også for morseprøve, som kan være specielt be
sværlig for handicappede.

For såvidt angår fysisk handicappede har vi 
gode muligheder for via Vanførefonden at skaffe 
økonomisk hjælp til anskaffelse af en radio
station på den måde, at fonden stiller en sådan 
station til den pågældendes disposition, men an
lægget forbliver fondens ejendom.

Desværre har det ikke været muligt for os at 
finde frem til fonds, der på tilsvarende måde yder 
hjælp til blinde, men der er jo mulighed for, at 
EDR’s hjælpefond efterhånden vil kunne løse en 
del af disse problemer.

Sager vedrørende handicappede må altid be
handles individuelt og hvis der er spørgsmål, er I 
altid velkomne til at drøfte sagen med Han
dicapudvalget, som efter bedste evne vil prøve 
at finde en løsning på den konkrete sag.

OZ1TD
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t SILENT KEY

OZ2BX
OZ2BX, Kristian Dahm, Læsø er død den 17. sep
tember.

OZ2BX var en af de gamle hams, der var kendt 
viden om, især var han aktiv på 80 m båndet for år 
tilbage, og jeg husker tydeligt den tid, hvor der 
hver aften efter 22-pressen blev liv på 80 m, og det 
slog næsten aldrig fejl, at man hørte OZ2BX og fik 
en hyggelig sludder med ham. Han var altid 
meget underholdende og i godt humør. Han var 
også altid QRV for rapportering, hvilket i de tider, 
hvor alt grejet var hjemmelavet var af stor betyd
ning, ikke mindst for os der var nybegyndere 
den gang.

Jeg er glad for at have kendt OZ2BX både fra 
æteren og også ved besøg på hansQTH, og det er 
med vemod jeg skriver disse linier, men jeg lader 
tankerne gå til hans XYL Laure og børnene, der 
har mistet en god og kærlig mand og fader.

Jeg er sikker på at have alle der kendte OZ2BX 
med, når jeg siger æret være hans minde.

OZ5NO 

OZ7UU
Endnu en af de gamle amatører er gået bort. Den 
19. maj 76 døde OZ7UU, Svend Ramsby, 74 år 
gammel. Ukendt af nutidens amatører, for OZ7UU 
kørte »kun« CW på DX-båndene, men det er nu 
flere år siden, jeg har hørt hans call.

Enkelte gamle amatører vil måske stadig 
erindre OZ7UU som en af redaktørerne for det 
længst henslumrede blad »Radiomagasinet« - 
det er vist over 30 år siden. Undertegnede erin
drer ham som den overordentlig hjælpsomme 
ven af min far, som hjalp den grønne skoledreng 
igang med at bygge den første rørmodtager. Helt 
frisk i erindringen står det overvældende indtryk 
af OZ7UU’s station og værksted i kælderen i vil
laen i Ordrup, hvor OZ7UU før krigen havde QSO 
med hele verden. Siden har jeg ikke set ham, og 
nu er han en silent key, en af de rigtige!

OZ7AQ

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

Nye, mærkelige kaldesignaler
Ofte dukker der mærkelige kaldesignaler op på amatørbån
dene, og oftest er det vanskeligt umiddelbart at identificere 
disse blot med DXCC-landelisten i hånden. Nu er det imidlertid

sådan, at landene råder over en række kaldesignalsgrupper, 
indenfor hvilke de kan udstede kaldesignaler til deres kom
mercielle tjenester og selvfølgelig også amatørkaldesignaler. 
F.eks. råder Danmark over grupperne: OUA-OZZ, XPA-XPZ og 
5PA-5QZ. De internationale kaldesignaler findes i det interna
tionale Radioreglement RR19 og desuden i den amerikanske 
håndbog fra ARRL; senest har det svenske QTC i nr. 6/7 1976 
bragt denne liste, men uheldigvis var Danmarks prefix her 
angivet forkert for en enkelt af gruppernes vedkommende.

Det var måske en idé til OZ i lighed med prefix-listen da også 
at bringe den internationale liste på midtersiderne som 
»rive-ud« sider. Hvad siger Egon, OZ3SK, til at lave denne lille 
tilføjelse?

For øvrigt kan jeg huske, at OZ7BQ for længe siden, medens 
Hans Jørgen var redaktør af DX-spalten, udlovede en flaske 
whisky til den amatør, der først kom i gang fra Christiansø med 
kaldesignalet 5P1A. Mig bekendt har 7BQ stadig sin whisky!

HBC 88, Røde Kors i Geneve
For en international organisation som Røde Kors, der ofte med 
kort varsel må træde til hjælp under naturkatastrofer eller krig, 
er det af afgørende betydning at kunne stå i stadig kontakt med 
ulykkesstedet. Til dette formål råder Røde Kors overen HF radio 
station med kaldesignalet HBC 88 beliggende i Versoix ved 
Geneve; udstyret består af 10 stk. kanalsendere med 800 W 
output, samt 1 sender der dækker alle frekvenser mellem 2 og 
30 MHz; antennerne er3 drejelige retningsantenner, Quad, 5-el 
Yagi og logaritmisk-periodisk, endvidere 2 rundstrålende, ver
tikalt polariserede antenner. Næsten alle Røde Kors faste fre
kvenser ligger lige uden for amatørbåndene, og det har den for
del, at man kan benytte amatørudstyr, der er relativt billigt, let 
at få fat I og let at transportere, da det er kompakt opbygget.

»Man kan ikke tale om Røde Kors Radiotjeneste uden at 
nævne det store antal radioamatører, der ofte har spillet en 
afgørende rolle ved vore humanitære hjælpearbejder» hedder 
det i en officiel udtalelse fra Røde Kors. Mere end 60 schweizi
ske radioamatører har arbejdet for Rode Kors.

Gensidighedslicens i Yugoslavien
Der kommer stadig nyt om gensidighedslicenser fra de forskel
lige lande. Senest har SRJ, den yugoslaviske forening, meddelt 
fremgangsmåden for opnåelsen af gæstellcens i Yugoslavien; 
og det bemærkes, at Yugoslavien også udsteder licenser selv 
om der ikke er gensidigheds aftale med den pågældende 
amatørs land. De nærmere oplysninger kan fås ved henven
delse til OZ2NU, men her skal dog lige anføres, at licensen 
koster 5 US dollars eller tilsvarende og al henvendelse sker 
lettest via SRJ, P.O.Box 48, 11001 Beograd, Yugoslavia.

»Radiosport« i Sovjet
Det er ikke mange oplysninger, man har om amatørbevægelsen 
i Sovjetunionen. Dog er der ingen tvivl om, at man fra officielt 
hold opmuntrer ungdommen til deltagelse i »radiosport«. 
Meget af det grej, som sovjetiske amatører benytter, bærer også 
et umiskendeligt militært præg. Nu er det imidlertid besluttet, at 
sætte en kommerciel produktion af »radiosportsgrej« i gang, 
man vil lave 2 forskellige HF-stationer, en automatisk morse- 
nøgle samt udstyr til rævejagter. De første HF-stationer 
»Shkol'naya« (skole) vil komme på markedet i år, og næste år 
kommer der en transceiver »Efir« (æter). - Måske kunne dette 
være med til at hjælpe på kvaliteten af de udsendte signaler fra 
østlandene, thi her er der rige muligheder for forbedringer.

Nye prefixer
Månedens nye prefixer er af ITU tildelt som følger:
D9A-D9Z Republikken Korea 
S7A-S7Z Republikken Seychelles

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

RSGB 21-28 MHz telefonitest 1975
I RSGB’s medlemsblad Radio Communication har vi fundet de 
danske resultater:
OZ3KE 63 p 
OZ8T 24 p

CQWW DX-contest 1975
OZ3SK har sendt en kopi af resultatlisten fra denne test:

PHONE: Klasse Points QSO’er Zoner Lande
OZ3KE Allband 54.543 219 46 98
OZ3PO - 36.540 124 45 81
OZ7BG - 20.172 103 31 51
OZ7HT - 17.963 92 28 43
OZ6QE - 15.876 107 27 54
OZ5ME - 13.651 103 26 47
OZ8BZ - 10.744 86 26 53
OZ1ZE/P - 9.882 58 32 49
OZ4HW - 9.090 69 27 63
OZ7HX - 7.824 35 15 23
OZ1LO - 1.440 16 5 6
OZ5PK 28 357 13 7 10
OZ2PG 14 315.332 998 32 92
OZ5KF 7 88.740 538 24 63
OZ5EV - 23.851 352 13 48
OZ6XR - 16.695 298 10 43
Checklog: OZ7XU

Færøerne
OY1A 14 4.984 79 6 23

CW: Klasse Points QSO'er Zoner Lande
OZ7HT Allband 320.385 1038 65 130
OZ5ME - 87.642 377 44 118
OZ7BQ/A - 68.000 216 43 117
OZ3PO - 53.392 206 42 100
OZ1VY - 49.000 257 32 66
OZ1AMP - 30.600 160 33 67
OZ2NU - 24.282 141 27 87
OZ9LH - 22.387 216 18 43
OZ7HX - 5.076 75 14 40
OZ7HW - 3.128 32 19 27
OZ7JZ - 1.120 20 9 19
OZ9ZS - 728 18 10 16
OZ4SJ - 117 12 5 8
OZ3Y 28 168 9 5 7
OZ1AJL 21 3.040 62 9 23
OZ7YL 14 19.136 138 20 44
OZ6XR 7 16.928 339 9 37
OZ8VL/A 3,5 110 9 4 6

Multioperator single TX
OZ1HX Allband 230.490 682 57 140
Grønland
OX3RA Allband 17.000 165 24 26
OX3AB 14 36.984 253 21 46

Tre danske amatører, OZ5DX, OZ6XT og OZ1LO deltog i testens 
CW-afdeling fra Madeira øen med kaldesignalet CT3/OZ5DX i 
multioperator single TX-klassen. Vi blev nr. 2 i hele verdenen i 
denne klasse. Der blev medbragt ca. 125 kg grej-Drake4C-line, 
T-4XC, SB 200,2 el. beam, rotor, 18 AVQ og dipoler samt diverse 
tilbehør. Stationens resultat opnåedes på følgende måde:

Bånd QSO’er Zoner Lande
3,5 421 15 55
7 764 21 70
14 1022 24 74
21 767 22 69
28 49 12 24
I alt 3023 94 292

Samlet resultat: 3.474.000 points.
Med dette resultat blev operatørerne vinder af testens 

DXpeditionstrofæ udsat af Stuart Meyer, W2GHK.

RSGB 7 MHz DX-test 1976
Denne test afholdes af to omgange:
CW: 16. oktober 18 GMT til 17. oktober 18 G MT.
Phone: 6. november 18 GMT til 7. november 18 GMT.

Sædvanlige rapporter og numre startende med 001. Kun 
stationer på De britiske øer må kontaktes. Hver QSO giver 5 
points. Desuden gives 20 bonuspoints for hvert prefixnummer 
G/GC/GD/GI/GM/GW2, 3, 4, 5, 6, 8. Logs skal sendes til: HF 
Contest Committee, c/o J. Bazley, G3HCT, Brooklands, Uller- 
hall, Solihull, West Midlands, England, og ankomme senest
13. dec. for CW og 23. dec. for Phonetesten.

WADM CW test 1976
afholdes I år 16. oktober 15 GMT til 17. oktober 15 GMT på alle 
bånd 80-10 meter. Der udveksles RST + numre fra 001. Kun 
QSO med DM-stationer tæller, 3 points for hver komplet QSO. 
Hvert DM-distrikt fra A til O udgør en multiplier på hvert bånd. 
Distriksbogstavet er sidste bogstav i kaldesignalet. Hvis man 
mangler et distrikt på et bånd kan dette erstattes af en af de 
specielle DM7, DM8 og DMØ-stationer. Maximum multiplier er 
73. Man kan deltage i single operator eller multioperator klasse 
samt SWL-klasse. Kun multibånd. Separate logs for hvert bånd 
og sammentællingsblad sendes til: Radio Club of GDR, Contest 
Manager DM2ATL, P.O.Box 30, 1055 Berlin, DDR, senest 30 
dage efter testen.

CQ World-Wide DX-contest 1976
Fra W1WY har vi modtaget indbydelse til denne test. Reglerne 
er uforandrede fra tidligere år. Testperioder:

Phone: 30. oktober 00 GMT til 31. oktober 24 GMT.
CW: 27. november 00 GMT til 28. november 24 GMT.
Alle HF bånd må anvendes.
Klasser: Single operator singleband eller multibånd. Multi

operator single TX eller multi TX.
Der udveksles RS(T) + CQ-zone nr. (OY og OZ Mager i zone

14, OX i zone 40).
Multipliers: Der findes to slags. Hver zone og land kontaktet 

på hvert bånd. CQ's zone kort, DXCC og WAE-landsllsterne 
anvendes.

Points: QSO med eget land giver ingen points men tæller som 
multiplier. QSO med Europa 1 point. QSO med andre kon
tinenter 3 points.

Samlet score: Summen af QSO-points multipliceret med 
summen af zoner og lande.

Diplomer: Vinderne i hver klasse og på hvert bånd modtager 
diplom, hvis de har udvist mindst 12 timers aktivitet. Hvisen log 
indeholder QSO'er på flere bånd, men man ønsker den be
regnet som singleband, må man indikere på hvilket bånd man 
deltager.

Logs: Sædvanlige logblade anvendes. Separate logs for hvert 
bånd. Logs må checkes for dublet-QSO’er og påføres korrekte 
point. Man foretrækker foto- eller karbonkopier af den originale 
log med korrektioner i margenen. Renskrevne logs må være i 
den originale form med korrektioner vist.

Logs og sammentællingsblad sendes til: CQWW Contest 
Committee, 14 Vanderventer Avenue, Port Washington, L. I., 
New York 11050, USA.

Seneste poststemplingsdato. Phone: 1. dec. 1976. CW: 15. 
jan. 1977.
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Contestkalender:
14. november: OK-DX CW.
20.-21. november: International Police Association test.
27.-28. november: CQWW CW.
4.-5. december: TOPS 80 m CW.

11.-12. december: EA-DX.
11.-12. december: ARRL 10 m.
26. december: Juletest.

OZ1LO

og samtidig modtaget WAE Excellent Award nr. 002 på SSB, 
med 67 lande og 252 point.

Dette resultat må man betragte som meget flot, da WAE blev, 
så vidt jeg husker, indstiftet allerede i halvtredserne og der kun 
er udstedt så få WAE Excellent diplomer indtil nu, samtidig kan 
jeg oplyse, at OZ1LO har over 200 lande på hver af de 5 HF bånd, 
så det kan blive til 2 gange 5B-DXCC hvis sådan fandtes, så 
derfor skal der lyde et rigtigt hjertelig tillykke her fra diplom
redaktionen.

Aktivitetstest september 1976
Fone: Point CW: Point
OZ7XC/A 1240 OZ1AIK 96
OZ1XV 1152 OZ4QX 78
OZ9ML 1130 OZ9XU 72
OZ5DSB 1062 OZ8VL 66
OZ8KU 920 OZ-DR 1903 2110
OZ3KE 918
OZ4XT 882 juni 539 august 700.
OZ8LP 792
OZ7SAC 688
OZ3IR 656
OZ4HAM 656 august 372.
OZ4QX 592
OZ4YP 343
OZ9XM 52

Det var rartog se nye call denne gang og jeg håber at I bliverved 
med at være med i testen.

Må jeg snart få nogle forslag til et nyt diplom, vi skal have den 
trykt.

OZ8KU

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

Der er stadig mange amatører der er helt bar hvad diplomer 
angår, og dem vil jeg gerne hjælpe lidt på vej. Der er stor mangel 
på oplysninger om diplomer kan jeg se, efter alle de forespørg
sler jeg får pr. brev og på båndet, der bliver for det meste spurgt 
om der ikke findes noget dansk lekture over diplomer, det gør 
der desværre ikke, den eneste danske diplombog jeg har set, er 
lavet og udgivet af OZ2NU i 1956, hvoraf jeg har et eksemplar 
som er EDR's ejendom.

Der findes en diplombog på engelsk udgivet af G5GH, med 
billeder af de forskellige diplomer, bogen kan købes hos vor 
mangeårige annoncør Ahrent Flensborg, prisen er ca. 40 
kroner.

Hvis du har specielle ønsker eller søger oplysninger om for
skellige diplomer, da vær venlig at skrive til mig, men husk altid 
at medsende selvadresseret svarkuvert + porto, og hvis du 
søger diplomer gennem EDR, er det ikke nok med betalingen 
for diplomet i IRC’s eller dollar, der går også porto på til afsen
delsen til udstederen af diplomet, se i øvrigt OZ juli 1976, side 
280.

Jeg har fået brev fra »Central Radio Club, Praha« Czecho- 
slovakia, at diplomet »SOS« er indgået.

Og så en praktisk oplysning, de QSL kort hvor kaldesignalet 
ender med /A-/P eller /MM kan ikke bruges til ansøgning af 
diplomer undtaget det udtrykkeligt står i reglerne, de kan f.eks. 
ikke bruges til WAC-WAS-WAZ-DXCC.

»GRATULATION«
— Vores contest manager OZ1LO, Leif Ottosen har modtaget 
WAE Excellent Award nr. 003 på CW med 66 lande og 251 point,

OK-SSB Award
Central Radio Club i CSSR, har udstedt dette diplom for tovejs 
forbindelser med OK-stationer og er kun for licenserede 
amatører. Der kræves 25 point for erhvervelsen af diplomet og 
prisen er 5 IRC. Alle kontakter med OK-stationer på 28, 21 og 14 
MHz giver 1 point, medens forbindelser på 7 og 3,5 MHz giver 2 
point.

Ansøgningen med QSL kort kan sendes til mig eller til: 
Central Radio Club, P.O.Box 69- Praha 1, Czechoslovakia.

»WAP« fra ZL
WAP er et diplom udgivet af »New Zealand Association of Radio 
Transmitters (NZART)«, og kan kun tildeles licenserede 
radioamatører. Til dette diplom må man have mindst 30 forskel
lige lande efter ARRL’s landsliste i zone 27, 28, 29,30,31 og 32. 
Diplomet gives for Phone/CW eller for Phone alene, og koster 5 
IRC. Ansøgningen kan sendes til mig, eller som GCR liste til: 
NZART, Box 489. Wellington - New Zealand eller til Manager 
ZL2CX - 152 Lytton Road - Gisborne - New Zealand.

Her er en oversigt over »Italian Islands Prefixes«, som kan 
bruges til et diplom som er bekendtgjort i OZ juni 1974, samt til 
WPX.
IA5 Archipelago of Tuscany (Elba, etc. . . .)
IBØ Ponziane Islands
IC8 Islands of Neapolis Gulf (Capri . ..)
ID9 Eolie Islands
IE9 Islands of Ustica
IF9 Egadi Islands
IG9 Pelagic Islands (zone 33)
IH9 Pantelleria (zone 33)
IL7 Tremiti Islands 
IMØ Small Islands near Sardinia 
ISO Sardinia 
IT9 Sicily
Dette skrives, fordi der er mange af dem på båndet i denne tid.

Og så har vi lige to diplomer fra Canada:
»WAWE AWARD«
QSO med 2 forskellige stationer på 2 forskellige bånd, i alle 8 
canadiske distrikter (16 QSL kort). Prisen er 1 US-dollar eller 10 
IRC. Diplomet kan søges gennem EDR, eller som GCR liste hos: 

VE3NAR P.O.Box 354 - Adelaide Street postal station - 
Toronto - Canada.

»Wacan Award«
Her gælder de samme betingelser som ovenstående »WAWE 
AWARD«, blot skal man her have kontakt med 12 forskellige VE 
distrikter på 2 bånd (24 QSL kort) distrikterne er følgende: VE1 
PR. Edward, VE1 Nova Scotia, VE1 New Brunswick, VE2, VE3, 
VE4, VE5, VE6, VE7, VE8, V01 samt V02. Prisen for dette diplom 
er 2 US-dollar eller 20 IRC. Diplomet kan søges gennem EDR, 
eller hos VE3NAR (ovenstående adresse).

OPLYSNING
Til orientering skal oplyses, at ansøgning om OZ-CCA-VHF 
diplomet er fra nu af overtaget af undertegnede.

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

At indholdet i sidste måneds OZ-DX var lidt tyndt kan vel bæres, 
men jeg syntes, der var mange trykfejl. Jeg håber, at I får flyttet 
om på nogle af bogstaverne.

Der er fra en af vore læsere kommet en rapport der siger, at 
ARRL DXAC har foretaget en omforandring og hermed er der 
kommet nogle stykker mere på den deleted liste.

Rygtet, og det skal indtil videre kun ses som lose rygter, siger 
at 3 separate lande under Seychelles er blevet deleted efter at 
den er blevet republik. De omtalte er: Farquhar, Desroches og

K6AHV er high speed CW operatør. Han var med til at kaste 
glæde ud til alle dem der sad og ventede bag ved noglen.

Ja hvor er øen? Kun visibel indenfor nogle få sømil. Her har Erik 
taget LORAN i brug.

måske Aldabra. Af andre ting som er blevet deleted er 8Z4, 
Iraq/Saudi Arabien N.Z. også VS9K, Kamaran Isl. samt portu
gisiske del af øen Timor, CR8 samt tilsidst Sp. Sahara, EA9, der 
er opfort som Rio de Oro. Af tilføjelser siger rygterne, at D6A er 
ny på listen så vel som ST2SA/0 fra Equatoria. Det er en provins 
af Sudan, operatøren herfra var Bill, WB7ABK. Rapporter fra 
OZ-land siger, at en 10-15 OM kørte Bill derfra. Selv håber jeg 
på den næste operation.

Så er der et par mere faste ting af sige om 7J1RL. Efter 1. sept. 
76 kan man søge om kredit for 7J1 RL QSO. QSO før 30. maj 76 
tæller som Ogasawara.

For dem som arbejder med 5 bånds diplomer, det kan være 
WAE, er der gode nyheder: SV må nu sende på80 meter. Følgen
de er sendt til QSR's How-DX: Efter 6. maj 76 må SV stn. sende 
med A1, A3 og A3J i området 3500-3600 kHz. SV0WZ, Hans fra 
Rhodos er allerede kørt på 80 meter af OZ1LO. Der bliver an
vendt lytte ned/op fra egne QRG. Vort SSB går jo ikke længere 
ned end til 3600 kHz og vort CW-bånd går ikke længere end til 
3600 kHz. Sådan betragter DX-redaktøren sagerne, noget andet 
er, at der er nogle som ligger og pjatter med CW oppe i båndet 
for SSB og andet f.eks. SSTV. Det kan kun beklages, det er

Generaldirektoratet for November 1976
Post- og telegrafvæsenet Solplettal: 7

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 5,3 3,9 9,4 15,6 14,8 10,7 9,6 9,0 7,3 6,6 7,1 6,7
New Zealand 17.800 54,1 5,6 6,4 10,7 17,4 20,5 18,6 14,2 9,6 7,5 6,8 7,3 6,9
Filipinerne 9.700 66,4 6,3 7,2 12,3 19,3 22,1 20,3 13,4 10,6 8,0 7,2 6,6 7,5
Sydl. Australien 16.000 85,0 7,7 8,5 14,1 21,3 23,4 21,3 18,2 12,4 8,7 7,8 8,5 8,7
Sumatra 9.300 90,0 8,2 8,8 14,5 21,7 23,7 22,6 19,2 12,9 8,9 8,0 8,7 8,5
Indiske Ocean 10.100 115,9 10,2 9,8 15,5 22,9 24,0 23,2 21,7 15,6 10,2 9,0 9,4 10,3
Madagaskar 8.300 146,0 11,6 10,3 14,5 23,0 24,0 23,9 24,1 20,0 12,6 10,3 10,1 10,7
Syd Afrika 10.100 171,3 12,1 9,2 12,3 20,3 22,0 25,1 25,6 23,7 15,4 11,6 10,7 10,8
Middelhavet 2.200 181,0 8,3 7,8 7,5 14,2 17,9 18,4 17,8 16,2 10,5 8,0 7,2 7,7
Antarktis 13.600 202,5 11,5 12,2 10,1 18,5 23,3 24,0 25,0 24,8 17,7 12,7 11,0 10,7
Kanariske Øer 3.500 226,9 9,9 10,9 8,3 14,0 21,3 23,8 22,8 23,0 16,8 12,1 9,7 9,7
Argentina 11.900 232,4 10,0 11,3 8,5 13,3 21,0 23,8 22,7 23,7 17,9 12,9 10,2 9,9
Peru 11.000 264,1 8,3 8,7 6,2 8,7 6,3 17,3 22,1 21,6 17,2 12,3 8,7 8,2
Vestindien 8.100 289,6 7,8 7,6 5,1 6,7 8,2 10,9 20,5 19,8 16,1 11,7 8,0 7,3
New York 6.100 291.4 7,8 7,6 5,0 6,5 7,6 12,5 19,8 19,7 16,0 11,6 8,0 7,3
Vest Grønland 3.600 313,6 7,9 7,4 4,6 6,5 11,4 16,0 18,6 17,2 13,6 10,2 7,7 7,3
San Francisco 8.800 324,5 8,4 7,0 5,1 6,4 7,7 7,4 7,3 12,4 13,2 10,4 8,4 7,9
Sydl. Stillehav 16.200 328,6 8,5 7,9 5,2 6,5 10,5 14,1 11,0 11,8 12,7 10,2 8,5 8,0
Hawaii 12.000 356,4 8,1 7,2 5,5 7,9 9,1 9,6 11,1 9,1 9,5 8,5 8,5 8,4
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heller ikke de rigtige DX-jægere. De bruger den »lave ende« til 
CW.

Det siges, at DL7RT og Co. er stifindere for et helt nyt 
DXCC-land indenfor Europa, uha - hvad det mon kan være? 
Hvem gi r et bud.

Det ser ud til, at Iris og Lloyd endnu ikke har pakket deres 
kufferter ud.

Det rapporteres, at US personel vil prøve at få 9U5 i luften, vi 
må håbe, at det lykkes.

ZL1BKL regner med at gå i luften fra Karmadec Isl. Jeg ved 
ikke om det er John ex VR8A. Jeg glemte at sige sidst, at QSL for 
VR8A sendes til ZL2BJU, N. K. Thompson, 12 St. Andrews Road, 
Waiouru, N.Z.

OZ2EL gør det godt, og med et nyt call - VR8D.

W6HS & Co er ¡gang med at samle ind til en generator til 
VR6TC. Er det sagen at give et par dollars til indsamlingen, må 
man jo håbe, at der bliver kørt lidt mere fra VR6 ud over US 
vestkyst.

Hvis Tom får en generator, kan man vel sige, som den kendte 
dansker: Har jeg midlerne, må jeg vel også have pligten.

A7XA er nu og da på 20 meter SSB. FG7AZ/FS7 QRV på 14120 
kHz kl. 20.30 GMT. PY7AW er fra Trinidade og har været QRV på 
14217 kHz kl. 20.00, QSL via PY6SL. PY8JO er ofte på samme 
QRG.

Moderne TX/RX gør også sit til, at mange fåren OSO med VR8D.

Så er der fremkommet nogle dejlige billeder af de mere be
rømte DX-peditioner i 1976. HK0AA fra Serrane Bank og Baju 
Nuevo kan ses på næste måneds forside. Oprt. er SM0AGD, 
Erik, HK0BKX og K6AHV.

Også fra JAØCUV/1 er der kommet foto. Det er fra deres VR8D 
operation fra Tuvalu. Fotografierne er kommet via Danish DX 
Gruop's sekretær OZ1LO.

Det var slut for denne gang, tak til OZ7CH.
OZ6MI

Aktivitetstesten
9. runde i testen gav følgende placeringer:

SSB afdeling
1. OZ1ALF 102 QSO 396 p
2. OZ6XR 95 QSO 320 p
3. OZ1ABE 98 QSO 297 p
4. OZ4QA 80 QSO 218 p
5. OZ8RY/a 67 QSO 208 p
6. OZ9HBO 60 QSO 197 p
7. OZ3UN 71 QSO 180 p
8. OZ5AB 65 QSO 162 p
9. OZ1AGN 57 QSO 154 p

10. OZ1BNZ 53 QSO 153 p
11. OZ4HOB 54 QSO 152 p
12. OZ1BYL/a 59 QSO 150 p
13. OZ1QQ/a 47 QSO 150 p
14. OZ6HY 50 QSO 147 p
15. OZ7XN 41 QSO 144 p
16. OZ9SW 39 QSO 125 p
17. OZ6IW 55 QSO 107 p
18. OZ1AJO 50 QSO 103 p
19. OZ2QF 34 QSO 92 p
20. OZ1BEC 42 QSO 87 p
21. OZ1CRI 32 QSO 86 p
22. OZ1BGQ 38 QSO 85 p
23. OZ2GM 24 QSO 84 p
24. OZ9ZJ 27 QSO 69 p
25. OZ1CHX 28 QSO 38 p
26. OZ8T 15 QSO 34 p
27. OZ9AU 21 QSO 33 p
28. OZ7IS 26 QSO 29 p
29. OZ9QV 25 QSO 29 p
30. OZ1AMB 11 QSO 23 p
31. OZ9HN 7 QSO 19 p
32. OZ1APA 17 QSO 18 p
33. OZ1AEE 7 QSO 14 p
34. OZ4NE 9 QSO 11 p

FM afdeling
1. OZ1ALK 35 QSO 51 p
2. OZ1AZG 17 QSO 25 p
3. OZ1AXZ 18 QSO 22 p
4. OZ1ASP 19 QSO 19 p
5. OZ6BL 15 QSO 19 p
6. OZ4OW 16 QSO 16 p
7. OZ1AGO 10 QSO 16 p
8. OZ5GI 12 QSO 15 p
9. OZ1AAP 11 QSO 13 p

10. OZ4EDR 5 QSO 5 p

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

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

OZ-CCA VHF
Alle ansøgninger og henvendelser angående diplomet bør 
sendes til EDR’s diplom manager: Tage Eilman, OZ1WL, Post- 
box 213, 5100 Odense.

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 
6920 Videbæk, tlf. (07) 16 61 36.
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AMSAT nyt
OZ5FK er blevet Area-coordinator for AMSAT i Danmark.

Mangler du orbltkalendere eller andet datamateriale over 
Oscar satellitterne, kontakt da OZ5FK, Claus.

Tlf.: 02 - 65 52 25.
Adr.: OZ5FK - Box 55, 2750 Ballerup.

CW-TEST
UK7 og ARI indbyder hermed alle licenserede amatører i Norden 
til at deltage i en telegrafitest.
Tidspunkt: 761106 kl. 16.00-761107 kl. 16.00 GMT.
Bånd: 144 MHz efter Region l's båndplan.
Mode: Kun 2 = A1 (CW).
Gruppeinddeling: Gruppe A = Faste stationer.

Gruppe B = Portable stationer.
Testkode: RST + QSO nummer og QTH locator, f.eks. 559001 

GQ56b.
Points: 1 point pr. km.
Log: IARU Region I logblad i komplet udfyldt stand med points

sum i hovedet på det første blad, poststemplet senest d. 
761115 til Bo Nilsson, Kollegiegatan 6B 2tr. S-214 54 Malmo, 
Sverige. Samtlige logs rettes af UK7, som arrangerer denne 
test parallelt med ARI. Loggene videresendes derefter til ARI 
for deltagelse i »Marconi Memorial Contest«.

I øvrigt gælder de samme regler som for Region l’s september
test.

73 GL/UK7 gm SM7FJE

OZ6OL’s 56 el. EME antenne.

OZ6OL i QSO med W6PO. 

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

1. OZ6OL 203 34
2. OZ1OF 190 34
3. OZ8SL 186 32
4. OZ9PZ 133 27
5. OZ3GW 122 23
6. OZ9SW 108 23
7. OZ1ABE 107 17
8. OZ3WU 98 14
9. OZ4QA 97 16

10. OZ6ZZ 90 18
11. OZ6KV 88 18

OZ8QD 88 18
12. OZ9AU 87 21
13. OZ1AYI 86 17
14. OZ6AQ 80 14
15. OZ6HY 76 14
16. OZ8RY 71 13
17. OZ5QF 70 12
18. OZ2GZ 69 12
19. OZ1AXL 67 14
20. OZ6WD 66 13

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

OZ2QF 46 10
28. OZ6TW 45 13
29. OZ1ZY 45 11

OZ1AMB 45 11
30. OZ5WK 43 10

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

144 MHz nyt
OZ1AMB har kørt følgende: 19 august: PA0 og ON5CG (CL73d), 
F6BNM (BL73f), ON5QW (BL80f), F1 BCD (BK) og ON5UN 
(BK18f). 20. august: ON5PG. 24. august: LA3UQ (FU27c), 
SM4BTF (HT31d). 25. august: SM4HEJ (GT56a).

OZ9SW
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Oscar 7 orbit parametre
Fra 15. oktober til 15. november 1976.

Mode: Orbit: Dato: Tid GMT: Long W:
A 8761 15. okt. 0012 53.0
B 8774 16. okt. 0107 66.6
A 8786 17. okt. 0006 51.4
B 8799 18. okt. 0100 65.0
A 8811 19. okt. 0000 49.8
X 8824 20. okt. 0054 63.4
A 8837 21. okt. 0148 76.9
B 8849 22. okt. 0047 61.8
A 8862 23. okt. 0142 75.3
B 8874 24. okt. 0041 60.2
A 8887 25. okt. 0135 73.7
B 8899 26. okt. 0035 58.6
X 8912 27. okt. 0129 72.2
B 8924 28. okt. 0028 57.0
A 8937 29. okt. 0123 70.6
B 8949 30. okt. 0022 55.4
A 8962 31. okt. 0116 69.0
B 8974 1. nov. 0016 53.8

A 8987 2. nov. 0110 67.4
X 8999 3. nov. 0009 52.2
A 9012 4. nov. 0103 65.8
B 9024 5. nov. 0003 50.6
A 9037 6. nov. 0057 64.2
B 9050 7. nov. 0151 77.7
A 9062 8. nov. 0051 62.6
B 9075 9. nov. 0145 76.2
X 9087 10. nov. 0044 61.0
B 9100 11. nov. 0139 74.6
A 9112 12. nov. 0038 59.4
B 9125 13. nov. 0132 73.0
A 9137 14. nov. 0032 57.8
B 9150 15. nov. 0126 71.4

Mode A = 2 til 10 m repeater.
Mode B = 70 cm til 2 m repeater. 
Mode X = Normal trafik ikke tilladt.

Al le AO-7 mode B orbits som falder på mandage er udpeget som 
QRPorbits. Det vil sige, at du maksimalt må anvende 10 WERP.

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 
6920, tlf. (07) 16 61 36.

1296 MHz nyt
Under de gode forhold den 25.-26. august lyttede underteg
nede en del på 23 cm. Følgende blev hørt: PAØVTW, PAØTGA, 
SK6AB, G3DAH, G3LQR, PAØVV og DBolZ (beacon). Desuden 
hørte jeg en lokalbeacon i Amsterdam, der kun kører med 
10 mW, den var S9.

Det er ret pinligt ikke at være i stand til at sende, når man 
hører den slags, men det er i mellemtiden blevet rettet. Jeg er 
nu QRV med ca. 40 W SSB og en 25 el. quard loop antenne.

QTH locator konkurrencen
432 MHz
Plac.: Call: Antal loc.: An!

1. OZ7IS 59 13
2. OZ9SW 45 14
3. OZ3GW 42 9
4. OZ1FF 33 11
5. OZ5PZ 32 10
6. OZ1AXL 31 9
7. OZ9AU 14 5
8. OZ5WK 12 4
9. OZ1AYI 11 6

10. OZ5GF 7 3
11. OZ6TW 4 2

1296 MHz
1. OZ5ESB 3 3
2. OZ6OL 2 2

432 MHz nyt
OZ7IS har kørt følgende: 14. august: LA60I (ES10a). 18. august: 
G3DY (ZM40b), G8CKX/p (ZN73b), G8EPG (ZN54b), G4BEL 
(AM51 b), GM3BQA (YQ77j). 19. august: PA0VV (CM72d), 
PA0OOS, PZ0WWM (CM36g). 20. august: PA0MJK (CL48d).
23. august: SM6AGW (GS11c), DC7HM. 21 august: G4BEL.
26. august: G3LQR. 28. august: SM5CCY (HS36f), UQ2IV 
(KQ36f). 29. august: SM1BSA (JR22e).

OZ7LX har kørt følgende: 8. august: LA5YE (ES09b). 15. 
august: SM6GWA (FS06c). 19. august: GM8CBQ/m (YR70e).
30. august: UQ2IV (KQ36f).

UQ2IV havde kun 3W input FM og CW og en 9 el. yagi og var 
S9. UQ2IV fik QSO med OZ7LX, OZ7IS, OZ9NI og SM7BAE. 
Det er første gang UQ er lavet på 432 MHz.

25 el. loop yagi for 1296 MHz.

Aktivitetstesten
9. runde i testen gav følgende placeringer:

1. OZ7LX 17 QSO 50 p
2. OZ7IS 19 QSO 40 p
3. OZ3TZ/a 13 QSO 27 p
4. OZ9SW 4 QSO 13 p 
13 p

432 MHz aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 19,00-23,59 
DNT.

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

OZ9SW
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Red,: OZ9XM, Karsten Meyer, Slotsvej 9, 2920 Charlottenlund.

XYZ356ABC/6 kalder CQ . .. eller noget om kaldesignaler 
Enhver der kender lidt til amatørradio ved, at radioamatørerne- 
foruden mange mærkværdige forkortelser og koder - benytter 
underlige tal- og bogstavkombinationer, der skal udgøre et 
kaldesignal. For den udenforstående kan disse kaldesignaler 
synes helt tilfældige, og selv for sender- og modtageramatører, 
der har deres daglige færden på amatørbåndene, kan det ofte 
være svært at gennemskue de mere eller mindre ukendte kalde
signaler, som til tider dukker op. Heldigvis er der helt bestemte 
regler for udstedelsen af kaldesignaler til f.eks. radioamatø
rerne. Og det vil vi se lidt nærmere på i denne artikel.

For radioamatørerne er det at have en identitet - et kalde
signal - en hel klar nødvendighed. Uden brug af et kaldesignal 
ville f.eks. contests, udveksling af QSL-kort, diplomjagt osv. 
være ret besværlig. Ganske vist eksisterer der et frekvensom
råde, hvor der kan kommunikeres uden brug af kaldesignaler, 
men lovligheden heraf er nok tvivlsom! De fleste medlemslande 
(herunder også Danmark) af den Internationale Telekommu
nikations Union har tiltrådt en række bestemmelser truffet på 
en konference i Geneve i 1959. Disse bestemmelserer nedfæl
det I »Radio Regulations« og i Article 19, paragraf 1 hedder 
det: »Transmissioner, hvor der ikke anvendes nogen form 
for identifikation eller hvor der anvendes falsk identifikation, 
skal forbydes«. Denne identifikation kan bestå af et kalde
signal eller oplysninger om stationens navn, placering, ind- 
registreringsnummer eller lignende oplysninger, der er in
ternationalt anerkendt og som entydigt kan Identificere sta
tionen ved bl.a. kontrolaflytning. På grund af sprogvanske
ligheder eller måske støj, dårlige udbredelsesforhold og lig
nende, der kan gøre transmissionen næsten ulæselig, vil det 
ofte være en omstændig affære hvis alle de ovennævnte op
lysninger skulle opgives ved hver udsendelses begyndelse og 
slutning. Derfor findes der også i paragraf 7 bestemmelser 
om, at »alle stationer, der er åben for international offentlig 
teletrafik, alle amatørradiostationer og andre stationer, som 
vil være i stand til at forstyrre teletrafik udenfor det land, hvori 
stationen er hjemmehørende, skal tildeles kaldesignaler ud 
fra de internationale bogstavserier som er uddelt til hvert 
land.« Det første eller de to første tegn i kaldesignalerne for 
amatørradiostationer, kystradiostationer og andre stationer, 
der i kategori henhører under paragrafferne 1 til 7, skal derfor 
være taget fra de kaldesignal-serier, der er tildelt hvert land 
(jvf. paragraf 8). For Danmarks vedkommende er tildelt bog
stav- og talgrupperne OUA-OZZ, XPA-XPZ samt 5PA — 5QZ, 
hvorfor stationer hjemmehørende her i landet, skal benytte 
kaldesignaler begyndende med OU, OV, OW, OX, OY, OZ, 
XP, 5P eller 50. Som bekendt benyttes bogstaverne OZ for 
Danmark, OY for Færøerne og OX for Grønland (- indtil for 
få år siden benyttedes XP af de amerikanske tropper på 
Grønland).

Andre lande er mere storslåede, når det gælder om at lade 
radioamatørerne anvende forskellige bogstavkombinationer 
(prefixes). Mange prefixes »luftes« i anledning af mere eller 
mindre lokale begivenheder - for eksempel har mange ame
rikanske amatører udskiftet deres kaldesignaler fra de vel
kendte bogstavkombinationer KAA-KZZ og WAA-WZZ til de 
lidt mere ukendte AAA-ALZ, i anledning af »The Bicentennial 
Year«, hvilket naturligvis har afstedkommet en del forvirring 
blandt de øvrige radioamatører i verden. (USA har i øvrigt også 
tildelt bogstavgruppen NAA-NZZ). Det kan diskuteres, om radio
amatørerne bør opfordre de respektive telemyndlgheder til at 
udstede denne overflod af bogstavkombinationer, der ofte 
kun anvendes i et kort tidsrum for at markere en eller anden 
lokal begivenhed. Som regel medfører denne brug af specielle

prefixes kun yderligere forvirring og kaos - faktisk kan det i 
disse år være svært nok blot at følge med i den strøm af nye 
prefixes, der uddeles som følge af nye staters opståen.

De bogstav- og talkombinationer, der i dag anvendes, be
står af tre bogstaver (f.eks. OZZ), et tal og to bogstaver (eks.: 
5PA) eller et bogstav, et tal samt endnu et bogstav (f.eks. A9A). 
Den sidste kombination er forholdsvis ny og anvendes mest af 
nye stater. Indførelsen af denne kombination blev besluttet 
allerede i 1959 gennem vedtagelse af Resolution No. 8, hvil
ket skyldtes, at man forudså, at de to øvrige kombinationer 
snart ville være uddelt til nye medlemslande af ITU. Den 
førstnævnte bogstavkombination stammer helt tilbage fra 
1927-29, hvor den Internationale Telegraf Union (forløberen 
til det nuværende ITU) på sin konference i 1927, besluttede 
at indføre de første internationale bogstavgrupper, for at råde 
bod på noget af det kaos, der efterhånden var opstået. I 1929 
var man kommet så vidt med denne uddeling af bogstav
grupper, at de danske amatører kunne skifte til prefixet OZ. 
(I øvrigt kort før et tidsskrift med samme navn dukkede opl). I 
tiden 1927 til 1929 havde man, efter et forslag fra den ameri
kanske amatørradioorganisation ARRL, benyttet kaldesig
naler begyndende med ED7, hvor ED stod for: Europa - 
Danmark. Før 1927 havde man blot benyttet kaldesignalet D7, 
hvor D naturligvis stod for Danmark, selv om man syd for 
grænsen fandt det lige så naturligt at anvende D for Deutsch- 
land. Disse problemer kom man altså ud over i 1929 og i dag 
er disse frivillige aftaler lagt i mere faste rammer gennem ITU’s 
»Radio Regulations«.

Nu er det jo imidlertid ikke nok med blot de to første bog
staver eller tegn i kaldesignalet, man skal jo foruden at be
stemme stationens nationalitet også kunne kende forskel 
på de enkelte stationer. For sammensætningen af kaldesig
naler gælder følgende regler: »De 26 bogstaver i det engelske 
alfabet kan benyttes. Imidlertid kan amatør-radiostationer ikke 
tildeles et kaldesignal, der begynder med et ciffer, hvis det 
efterfølgende tegn er bogstaverne O eller I (-paragraf 13, stk. 1 
og stk. 2d). For amatør- og eksperimenterende stationer skal 
kaldesignalet desuden bestå af et eller to bogstaver (- eller en 
tal-bogstav-kombination), der er tildelt landet som inter
national prefixgruppe, samt yderligere et ciffer (fra nul til ni) 
samt et til tre bogstaver. »Som eksempler på kaldesignaler, 
der åbnes mulighed for jævnfør disse regler, kan nævnes: 
OU9ABC, OV1XX, OW5XYZ, OX8ABC, OY6A, OZ9XM, 5P9XM 
og 5Q9XMA. De enkelte teleadminlstrationer fastsætter imidler
tid selv de nærmere regler og i visse lande er man gået endnu et 
skridt videre, og har valgt at lade f.eks. cifferet i kaldesignalet 
afhænge af den kommune eller det amt, som amatøren bor i. 
En sådan opdeling findes f.eks. I Sverige, hvor amatører i Nord- 
sverige og Sydøstsverige har kaldesignaler begyndende med 
henholdsvis SM2 og SM7. I USSR benyttes næsten en til
svarende opdeling i regioner (oblasti). Stationer fra Lenin
grad By benytter således kaldesignaler, der starter med UA1A, 
UA1B, UK1A eller UK1B. Ved hjælp af oplysninger fra diplom
bøger eller »Radio Amateurs World Atlas« kan man ofte finde 
frem til disse stationers geografiske placering på grundlag af 
kaldesignal-distrikterne. En sådan Inddeling har især mange 
fordele for de udenlandske amatører, der på den måde får en 
ekstra hjælp ved lokalitetsbestemmelse af stationen til brug 
ved f.eks. diplomansøgninger; mens det for de amatører, der 
er underlagt en sådan ordning, kan virke lidt irriterende, at man 
må skifte kaldesignal hver gang man flytter rundt indenfor 
landets grænser. I Danmark er vi heldigvis sluppen for sådan 
en inddeling.

Vedrørende brugen af kaldesignaler henvises til de danske 
licensbestemmelser paragraf 7 samt de særlige bestemmel
ser stk. 5 og 7, der i øvrigt er fastsat af tilsvarende bestemmel
ser i »Radio Regulations«, Article 41 angående amatør
radiostationer.

Spørgsmål, diplomansøgninger om EDR’s SWL-aktlvitets- 
diplom, bidrag til DX-Marathon m.v. sendes som sædvanligt 
til min adresse (se rubrikkens »hoved«). OZ9XM
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Rævesæsonen 1976 slut
Her hvor rævesæsonen 1976 er færdig vil undertegnede gerne 
på udvalgets vegne takke alle arrangører af storjagterne samt 
deltagerne. Vi i udvalget håber på samme store tilslutning i 
næste sæson.

Helmuth Christensen

Billedmontagen er fra DM-finalen i weekenden den 11.-12. 
september ved Ulfborg. Den viser, at det ikke kun drejer sig 
om jagterne, men også diskussionen og samværet bagefter, 
hvor narrestregerne ofte er i højsædet. Formanden for rævejagtudvalget, Claus Lindholt, taler og ud

gyder bevingede ord til den hårde kerne blandt rævejægerne. 
Lindholdt er rævejægernes svar på McClaud.

Årets danske mester Aksel Løkke Borg kunne ikke klare vente
tiden inden den officielle udnævnelse til dansk mester kom. 
Han udfyldte tiden på en ganske speciel måde. Han tog en 
barberskums-spraydåse, og slog tiden ihjel med at finde ud 
af, hvor meget skum en sådan tingest rummer. Formanden 
for Tønder ræveklub, Erik Lind blev udråbt som overdommer 
og skridter her distancen af.

DM-finalens hoved-arrangører, Jørgen Brandi og OZ5HF, 
Herning klar med resultaterne ved præmieoverrækkelsen.

OZ8NJ og OZ8TU fra Espergærde var eneste deltagere fra 
Sjælland og det fortjener de et skulderklap for. De har så
ledes deltaget i samtlige storjagter i Jylland.

Årets lykkelige DM-vindere. Fra venstre Jørgen Brandi, der 
overrækker pokalerne til Egon, Bjarne og Aksel med efter
navnet Løkke Borg. Egon og Bjarne er direkte afkom af Aksel, 
der i dagens anledning havde det mest »snuskede« grin 
gremme.
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Store nordjydske rævejagt 1976
Nr. Point til DM Jæger Observatør QTH antal ræve Samlet tid

1 100 Helmuth Christensen Finn og Karl Henning Tønder 6 3.01.30
2 96 Steen Christensen Erik Nielsen Kolding 6 3.03.24
3 93 Erik Lund Frida og Esben Tønder 6 3.07.43
4 91 Aksel Bendt og Per Tonder 6 3.11.28
5 90 OZ1YX Viggo og OZ1 ALF Åbenrå 6 3.13.28
6 89 OZ1WQ Erik Kolding 6 3.16.16
7 88 Arne Vestager Uffe Christensen Herning 6 3.18.19
8 87 Ejvind Jørgen Herning 6 3.19.05
9 86 3 x Borg - Tønder 6 3.19.30

10 85 OZ6GV Aage Åbenrå 6 3.24.33
11 84 Jørgen Nielsen Kaj Christensen Kolding 6 3.24.50
12 83 OZ8VM OZ2DJ Herning 6 3.27.00
13 82 Keld Grethe Herning 6 3.35.43
14 81 OZ9DB Christian Kolding 6 3.48.22
15 80 Frederik Jessen Lykkegaard Tønder 6 3.49.05
16 79 OZ1EW Ingelise Herning 6 4.15.48
17 78 Anton Kaj og Kjeld Tønder 6 4.26.05
18 77 OZ4VW OZ7VO og OZ1AEF Århus 6 5.10.15
19 76 OZ6EI OZ1TI Århus 6 5.17.28
20 75 OZ5LD OZ1AEB og Magda Viborg 6 5.21.38
21 74 Finn Steen Herning 6 ¿.45.50
22 73 OZ8NJ OZ8TU Espergærde 5 4.11.07
23 72 OZ8XM OZ1BOB og OZ5UO Vendsyssel 5 4.33.28
24 71 OZ4VQ Kjeld Kolding 5 4.49.35
25 70 Per Jonna Herning 5 4.51.06
26 69 OZ8WU Karin Skive 5 5.44.05
27 68 Erling Tychsen Bjarne Tønder 4 3.07.42
28 67 OZ4QB Helga Århus 2 2.02.43
29 66 OZ7OU OZ2IM og Jytte Aalborg 2 2.22.50

OZ5XD og OZ3MV

Danmarksmesterskabet i rævejagt 1976
Nr. Point Jæger Observatør QTH

1 286 Axel L. Borg Egon og Bjarne Tønder
2 285 Helmuth Finn og Karl Henning Tønder
3 284 Aksel Rasmussen Bent og Per Tønder
4 283 Erik Lind Esben og Frida Tønder
5 283 Steen Christensen E. Nielsen Kolding
6 282 Hans Dam Viggo og Kresten Åbenrå
7 269 Arne Vestager Uffe Herning
8 264 OZ6RI Hans Tønder
9 260 Ejvind Jørgen Herning

10 260 Peter Petersen Åge og Grethe Åbenrå
11 260 Frederik Jessen Erik Tønder
12 257 OZ1WQ Robert Kolding
13 256 Anders Andersen Søren Nielsen Tønder
14 254 OZ9DB Christian og Michael Kolding
15 253 OZ7VV Kurt Kolding
16 251 Birger M. Pedersen Hans E. Olsen Tønder
17 246 OZ8NS OZ8TU Espergærde
18 242 Per Bech Jonna Herning
T9 241 Kurt Poulsen Ingrid og Tommy Tønder
20 237 OZ8FI OZ7GX Århus
21 235 OZ4VW Uffe Århus
22 229 Anton Kjeld og Kaj Tønder
23 227 OZ6EI OZ1TI Århus
24 213 OZ4VQ Kjeld Kolding
25 213 Finn Lorenzen Steen Herning
26 209 Niels Ernholt Ingelise Herning
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DM-finalen i Ulfborg
Nr. Point til DM

1 100 Aksel Rasmussen Bent og Per Tønder 6 3.29
2 96 Hans Dam Viggo og Kresten Åbenrå 6 3.33
3 93 Axel L. Borg Bjarne og Egon Tønder 6 3.51
4 91 Ejvind Jørgen Herning 6 3.51
5 90 Erik Lund Esben og Frida Tønder 6 3.52
6 89 Helmuth Finn og Karl Henning Tønder 6 3.53
7 88 Arne Uffe Herning 6 3.57
8 87 Steen Christensen E. Nielsen Kolding 6 4.05
9 86 Per Jonna Herning 6 4.08

10 85 OZ9DB Christian og Michael Kolding 6 4.10
11 84 OZ7VV Kurt Kolding 6 4.15
12 83 Kurt Poulsen Tommy Tønder 6 4.19
13 82 OZ6RI Hans Tønder 6 4.35
14 81 A. Andersen Søgge Tønder 6 4.35
15 80 Peter Pedersen Aage og Grethe Åbenrå 6 4.38
16 79 OZ1WQ Robert Kolding 6 4.38
17 78 OZ8NJ OZ8TU Espergærde 6 4.42
18 77 Frederik Jessen Erik Tønder 6 4.53
19 76 Anton Kjeld og Kaj Tønder 6 4.57
20 75 OZ4VW Uffe Århus 6 5.43
21 74 Hans E. Olsen Birger Tønder 5 3.37
22 73 OZ3MC Maja Skive 5 4.34
23 72 OZ4VQ Kjeld Kolding 5 5.12
24 71 OZ6EI OZ1TI Århus 5 5.23
25 70 Niels Ingelise Herning 5 5.26
26 69 OZ1BUO OZ4PV Herning 5 6.01
27 68 OZ7VP OZ1UD Århus 4 4.40
28 67 OZ5IV OZ1AEF Århus 3 2.59
29 66 OZ8FI OZ7GX Århus 3 3.01
30 65 Finn Steen Herning 3 3.19

Der lyttes ivrigt til oplæsningen af resultater. Mon ikke snart 
mit navn kommer, synes flere af tilhørerne at tænke. Men ak 
nej, Aksel og sønnerne var bedst.

For at slå en pæl igennem den antagelse, at SSTV amatører 
kun kører med kommercielt grej, skal jeg oplyse, at mange 
har bygget sampler, monitor og kamera efter tegninger og dia
grammer, der er udarbejdet af bl.a. OZ1DT.

OZ1DT har afholdt et kursus sidste vinter for os. Vi er altså 
ikke (alle) stikkontaktamatører og det må vel også være en 
privatsag.

Men man er også nødt til at være eksperimenterende amatør 
selv om man køber det hele færdigt. Det kan tage uger inden 
det hele (monitor, sampler, recorder, kamera, Tx, Rx og mlke) 
er tilpasset. Jeg har hørt og set meget dygtige amatører, der 
har kæmpet en hård kamp på dette punkt.

Forsøgene via Vejrhøj kører planmæssigt, dog har der en 
enkelt gang været en (forhåbentlig unlis) amatør der har 
blokeret repeateren med en bærebølge. Men vedkommende 
læser nok Ikke dette, da det næppe kan tænkes, at han ér 
medlem af EDR med en sådan indstilling. Det vesttyske blad 
DL-QRV har fået besked om vore forsøg og vi håber på SSTV 
kontakt med DL. DL-amatører anvender i øvrigt 144,5 MHz til 
SSTV.

OZ7ZP gjorde mig forleden opmærksom på, at vi skal til
passe vort SSTV-sving til repeateren.

OZ3WP
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LANDSARRANGEMENTER

Århusmødet 1976
EDR, Århus afdeling inviterer hermed alle amatører til 
Århusmødet, der traditionen tro afholdes på Sabro Kro, 
12 km fra Århus mod Viborg.

Søndag den 31. oktober kl. 10.00.
I år har vi haft den lykke at kunne præsentere »OSCAR« 
satellitten, vi har svævende over vore hoveder, på ud
stillingen samtidig med at vi har et foredrag om emnet. 
Gå heller ikke glip af den traditionelle auktion, hvor 
der vil være alt muligt, også virkeligt kræs, under ham
meren. Til de der påtænker at komme med grej, kan 
det meddeles, at det vil være mest praktisk selv at med
bringe dette på mødedagen. Er det ikke muligt, så kon
takt OZ5JT på tlf. (06) 14 23 53 og aftal levering. I øvrigt 
vil det være praktisk at forsyne grejet med sedler med 
navn og varedeklaration, idet dette vil lette ekspeditio
nen, ligesom OZ9MJ vil kunne opnå bedst mulig pris 
når han ved, at der er glødetråd i røret. Grejet skal være 
afleveret senest kl. 10.30 og ragelse vil blive afvist.

For at lette ekspeditionen af mad, bedes denne be
stilt ved ankomsten og senest kl. 11.00.

I forbindelse med mødet vil Århusafdelingens lokaler, 
Frederiksalle 164 være åbne indtil kl. 10.00 og efter 
kl. 16.00. Det vil være muligt at få kaffe og opnå køre- 
lejlighed for dem der kommer til Århus med tog og 
færger.

På gensyn den 31. oktober.
OZ7VP, Hans Peter Hansen 

sekretær, Århus afdeling

Så sker der igen noget i Aalborg afdelingen

Aalborg viser vej!
Vi holder udstilling i week-enden den 6. og 7. nov. 

Udstillingen er åben:
Lordag 13.00-18.00 
Søndag 10.00-16.00 

Der er mulighed for en hyggelig snak med dine ama
tørkammerater fra kredsen, samtidig kan I se det nye 

udstyr der er på markedet indenfor amatørradio - kom
ponenter - selvbyggerudstyr - instrumenter.

Så alle der bor nord eller syd for Limriver husk det nu, 
det er den 6. og 7. nov., det sker i Aalborg afd. lokaler, 
Forchhammersvej 11.

Aalborg afdelingen takker på forhånd Werner Radio- 
Norad- BSP elektroniske byggesæt- Ib s Radioservice
- Atimco for deres hjælp til udstillingen.

På gensyn den 6. og 7. nov. OZ8JYL

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, Jorgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (02) 73 29 97.

Så er det atter koldt og blæsende efterår. Udendørsaktivite- 
terne er alle (undtagen rævejagterne) lagt på hylden. I stedet 
for beskæftiger man sig med indendørssysler. Jeg vil foreslå 
at aflægge Amager afd. et besøg. Her har vi det altid rart.

Vi er nu startet på vort byggeprojekt, som har vundet stor til
slutning. Bliver man ved med at være med i vor afdeling, har 
man til sidst fået bygget et komplet sæt måleinstrumenter samt 
en komplet station til både HF og VHF. Kig nu neden torsdag og 
lad os få en radiosnak.

Program:
21. okt.: Klubmode.
28.okt.: Byggeaften.

4. nov.: Klubaften.
11. nov.: Byggeaften.
18. nov.: Klubaften.

Rævejagter
Sidste konkurrencejagt ved Køge er den 22. oktober. Såfremt 
der er interesse for det kan vi fortsætte med nogle trænings- 
jagter. Lad os høre hvem der er interesserede.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Mode: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT. A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 29, 
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1CGB, Bendt Krautwald-Rasmussen,
Baltorpvej 74, 1. tv., 2750 Ballerup, tlf. (02) 97 76 17.
Kass.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Hojvangen 66,
2860 Søborg, tlf. (01) 69 53 18.

Når dette læses, er generalforsamlingen den 14. september 
1976 overstået. Formanden OZ1CKT Asger aflagde beretning, 
og omtalte de forskellige aktiviteter, som har været i årets løb. 
Beretningen godkendtes. Kassereren Finn Holmquist oplæste 
det reviderede regnskab, som godkendtes.

3 nye bestyrelsesmedlemmer er indtrådt i bestyrelsen, og 
det er:

Sekretær, OZ1CGB, Bendt.
Kasserer. OZ1BTS. Alex.
Inventarforvalter, OZ1BWL, Frans.

Formanden meddelte, at afdelingen vil køre et CW kursus i 
vinter, og dette vil blive kørt onsdag aften, så kære medlemmer, 
har dette nogen interesse, bedes du skrive dig på listen i af
delingen.

Desuden har afdelingen fået en HF station til disposition. 
Det er en Uniden 2020, så nu er vi også QRV på HF båndene, 
men den må selvfølgelig kun benyttes af de medlemmer, der 
har A, B og C licens.

Vy 73 de OZ1CGB, Bendt
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HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Studiekredslokalet, Hvidovre rådhus. Indgang fra 
Claus Petersens allé.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AEO. Henning Gregersen, Damsholtevej 7,
2650 Hvidovre, tit. (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.

Det annoncerede foredrag den 5. oktober må desværre ud
sættes til engang i januar måned. Til gengæld vil det blive 
gennemført som kredsarrangement. Mere herom i OZ no
vember nummeret.

Nu sker der noget i vore nye lokaler. Indtil nu har mange af 
afdelingens medlemmer deltaget aktivt i arbejdet med at gore 
lokalerne klar til at maleren kan komme til. Afdelingens med
lemmer vil blive holdt underrettet om udviklingen i medlems- 
meddelelserne for oktober måned.

Program:
19. okt.: Klubaften.
26. okt.: Auktion.

2. nov.: Klubaften.
9. nov.: Transistorer.
På grund af den forestående færdiggørelse af og flytning til 

de nye lokaler, må der tages forbehold for ændring af pro
grammerne på modeaftenerne.

Vy 73 de OZ6PK, Paul

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

Fodselsdagsfest
Lørdag den 4. december holder vl stiftelsesfest. Festudvalget 
arbejder med spændende planer, som der vil komme nærmere 
meddelelse om i OZ og Amatørnyt. Der bliver serveret smørre
brød, drikkevarer og kaffe til de sædvanlige billige priser. Det 
er naturligvis som sædvanligt med XYL/YL, og festen slutter 
med dans. Reservér allerede datoen nu og regn med en festlig 
aften.

Program:
18. okt.: I aften gælder det stationsbetjening, og vi tænker 

specielt på vores HF-klubstation SB-101. Hvad betyder 
betegnelserne på knapperne? Hvorledes tuner man sta
tionen korrekt op? Og så videre. Bliv dus med stationen.

25. okt. kl. 20.00 prc.: Ordinær generalforsamling. Se ind
varslingen i OZ for september. Gyldigt medlemskort skal 
forevises.

I.nov.: Auktion. Sælgere bedes tilmelde sig til sekretæren.
8. nov.: Klubaften.

15. nov.: OZ8PV fortæller om og demonstrerer RTTY, specielt 
Olivetti-maskiner, men også andre fabrikater.

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.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Odinsvej 68, 3000 Helsingor,
tlf. (03) 10 04 09.
Sekr.: OZ8OM, Ole Maymann, Esromvej 133 a, Ny Horserod,
3000 Helsingor, tlf. (03) 19 91 90.
Kass.: OZ8RY, Aage Lehmann, Rungstedvej 69,
2960 Rungsted Kyst.

Der er sket fremskridt. Nu er gulvet lagt til vor lokale udvidelse. 
Alle er velkomne til at deltage i den videre udbygning. Næste 
punkt bliver afstivning af taget, og isætning af vindue.

Når dette læses skulle vi også være godt i gang med morse- 
undervisningen. Der var god tilslutning, så lad os håbe det 
resulterer i nye eller forbedrede licenser.

Vy 73. de OZ8OM. Ole
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, Gronskiftet 31,
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.

JOTA-76 foregår som bekendt i week-end'en den 16.-17. i 
denne måned fra Hillerød Fritidshus under call OZ1EDR. Der 
køres på alle amatørfrekvenser.

Den 26.10.76 og den 09.11.76 er der logik for både begyn
dere og viderekomne i Fritidshuset. Ved afdelingens sidste 
møde var der 50 deltagere, men der er stadig plads til flere. 
Vil du undgå at skulle stå op bagest I lokalet under hele seancen, 
så kom i god tid så borde og stole kan arrangeres efter behov.

Hver mandag aften er der amatorudsendelser fra EDR-Hille- 
rod over Ramløse repeateren OZ9REH. Kl. 20.30 til 20.59 ud
sendes der CW-træning. Uanset du deltager på afdelingens 
CW-kursus i Fritidshuset hver tirsdag eller ej, vil du kunne få 
noget ud af CW-udsendelsen idet der vil blive sendt både for 
begyndere og mere øvede.

Afdelingsnyt udsendes som sædvanlig hver mandag kl. 
21.00 over OZ9REH. Begge disse ugentlige udsendelser er 
naturligvis godkendt af P&T samt repeaterens ansvarshavende 
OZ9ZW.

OZ5JR vil normalt forestå udsendelserne og det henstilles 
til samtlige amatører at man undlader at forstyrre udsendel
serne ved at foretage egne udsendelser på OZ9REH’s frekven
ser.

EDR-Hillerød afd. har fået licens til UHF-repeater OZ9REA 
som vil få QTH Holmegårdsvang 10 I Hillerød. Det er ca. 800 m 
NØ for Frederiksborg slot.

OZ9RT står som ansvarlig for repeateren. Der mangler 
endnu en del småting forat få stationen i drift, men inden længe 
vil der være mulighed for UHF kontakter via Hillerød repeate
ren. OZ9RT vil gerne i kontakt med andre amatører som vil 
være med til at opstarte og vedligeholde udstyret.

Vy 73 de OZ1AVN, Ole
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HOLBÆK NÆSTVED
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.

Næste møde er mandag den 1. november kl. 19.30. Vi vil denne 
aften prøve at få fastlagt vinterens aktiviteter og lodde stem
ningen for teknisk kursus, CW-kursus, rævemodtager bygge
aften, eller har eu et forslag?

Alle interasserede bedes møde frem og give deres besyv 
med. Kender du nogen som kunne tænke sig at deltage i dette 
er du velkommen til at tage dem med.

Ily 73 de OZ5FP, Flemming

KALUNDBORG
Lokale: Kordildgade 4, kælderen v/Hobbyhuset.
Mode: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 19.30.
Fmd.: OZ7NI, Nils Overgård, Lerchenborgvej 85,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 37 73. ^

KORSØR
Mode: Månedlig i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ3V, Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.: OZ4WI, B. L. Frederiksen, Frølunde, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 68. ★

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. 18. oktober kl. 19.30.
Emne: Måleinstrumenter.

Så har vi taget hul på en ny vintersæson, og her på den 
første mødeaften var der fremmødt 11 medlemmer. Det meste 
af aftenen forløb med at finde på mulige emner til vinterens 
klubaktivitet, og det lykkedes da også at komme frem til en 
7-8 forslag, der. når dette læses, har været til behandling 
på et bestyrelsesmøde, og resultatet vil blive sendt til alle med
lemmer samt løbende annonceret i OZ.

På denne måneds mødeaften d. 18/10 vil OZ2QF vise og 
fortælle om nogle forskellige måleinstrumenter og deres 
anvendelse.

Til slut kan nævnes, at der i skrivende stund synes at være 
lige netop nok tilmeldinger til at samtlige annoncerede kurser 
(se august OZ) kan komme igang.

Vy 73 de OZ2QF, Jørgen

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CUN, Knud Nielsen, Avneavej 3, 4900 Nakskov, 
tlf. (03) 92 33 67 efter 18.00. *

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

+
ROSKILDE

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

Program:
21.okt.: Er der interesse for byggeaktiviteter i vinter, så mød 

frem.
Projektgrupper nedsættes, coaxrelais, antenne, noice- 
bridge eller andet.

28. okt.: Auktion.
4.nov.: Mekanisk arbejde.

11. nov.: Filmaften.
18. nov.: Ordinær generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægterne. I anledning af 10. general
forsamling i lokalerne i Lejre, sælges øllerne til forhøjede 
priser, overskuddet går til istandsættelse af vore lokaler.

25. nov.: Månedens foredrag: OZ2UD, Astonomi og solpletter.
2. dec.: Mekanisk arbejde.

10. dec.: NB-Fredag: Julefest - med alle de gode gamle 
traditioner, pakkefest m.v. tag en pakke med til ca. 10,- kr. 
og godt med småpenge til det amerikanske lotteri.

16. dec.: Klubaften.
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.

Vi er nu startet efter sommerferien og mødes hver torsdag kl. 
20.00. I sommer har afdelingen købt en HW 100 tranceiver, 
og der er ophængt en W3DZZ antenne. Stationen er køreklar 
og der er foretaget nogle QSO’s med den. Den er selvfølgelig 
til fri afbenyttelse for alle på klubaftenerne, samt hvis der 
skulle være særlig ønsker - tests m.v. - (Licens en selvfølge).

Der er opsat 2 stk. antenner til 2 meter båndet. En 6 elementet 
lodret polariseret og en 11 elementet vandret polariseret. 
Begge med rotor. Indtil videre er der en ældre AP station med 
VFO i modtageren i drift på 2 meter. Det er tanken enten i 
forbindelse med evt. byggeprogram at bygge en CW - AM - 
SSB - FM station til afdelingen, eller evt. en transverter til 
HW 100 stationen.

Den 18. oktober 1976 kl. 20.00 afholdes auktion over det 
vi har og ligger på pulterkammeret. De der har noget at sælge 
er velkomne til at tage dette med.

Vy 73 de OZ2WN
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kreds
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen 
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals 
Tlf. (08) 94 22 24.

KREDS

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, Hofms Allé 17, 5800 Nyborg, 
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto: 5 04 87 53. +

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 m. indgang fra Roersvej.
Møde hvor intet andet er anført: mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn Hetebrugge, Skjoldsvej 32,
5200 Odense vest.
Kontingent pr. 1. okt. og 1. april er kr. 50,-.
Giro nr. 5 08 64 34.

Program:
Udflugten den 18. okt. er indtil videre udsat og mødeaftenen er 
denne gang flyttet til tirsdag den 19. okt. kl. 19.30, hvor civil
ingeniør Jørgen Taagholt, Ionosfære laboratoriet, DTH, kom
mer og fortæller om udbredelsesforholdene på HF båndene.

Jørgen Taagholt orienterer også om de forskellige igang
værende forsøg med radiobølger, der i øjeblikket foretages 
på Grønland. Foredraget krydres m. bl.a. lysbilleder. Mød op 
denne gang da der nu foreligger en fast aftale.

Mandag den 25. okt. har vi klubaften.
Mandag den 1. nov. foredrag om digital frekvenssyntese-vi 

har sikret os en foredragsholder der er en kendt kapacitet 
på området.

Mandag den 8. nov. har vi klubaften.
Mandag den 15. nov. er der filmaften.
Første tirsdag i måneden kører vi aktivitetstest fra OZ3FYN 

og licenserede medlemmer er velkomne til at låne nøglen til 
stationen hos en af medlemmerne af bestyrelsen.

Siden sidst har vi besøgt OZ9CR og set lidt på moon-bounce 
forsøgene som har vakt international anerkendelse, en hyggelig 
aften som vi håber at kunne gentage ved en senere lejlighed.

Næste gang referat fra den ekstraordinære generalforsam
ling.

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.

Så du Landsarrangementerne 
side 418.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.

Lokale: Elling gl. kommunekontor.
Møde: 2. og 4. mandag i hver måned.

Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.

Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.

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

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 22. novem
ber kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til lovene.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 

være formanden i hænde senest 8 dage før.
Vy 73 de OZ1AHP, Hugo

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

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Mode: 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. ★

Efter veloverstået sommerferie bød afdelingen sine medlemmer 
velkommen Igen den 7. september - også dem, der i løbet af 
foråret har erhvervet deres D-licens. Glædeligt var det at se, 
at der ved samme lejlighed var mødt flere op, som endnu ikke 
har taget deres D-licens, men som var interesserede i at få 
arrangeret et sådant kursus for vinterhalvåret. Forhåbentligt er 
dette kursus nu godt ¡gang.

I skrivende stund er det endnu ikke helt klart, om der vil blive 
tilslutning nok til at etablere et CW-kursus - men mon ikke?

Program:
19. okt.: Klubaften.
23. okt.: Rævejagt.
26. okt.: Klubaften.

2. nov.: Klubaften.
6. nov.: Rævejagt.
9. nov.: Klubaften.

Rævejagterne
Start fra Tolne skovpavillon kl. 14.00. Der køres på kort 1318 II 
Frederikshavn. Startkort å 5 kr. købes forud for hver jagt. Vi 
håber på overvældende tilslutning, også fra de øvrige afde
linger i Vendsyssel.

V'y 73 de OZ 1C EX, Jørgen
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VIBORG

Ålborg afdelings klubhus ligger i et villakvarter, så det er van
skeligt at få hele huset med på billedet for pæne gamle træer.

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. +

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

Teknisk kursus på 60 timer starter den 4. november. 
Mødested: Fysiklokalet Hurup skole.
Tid: Kl. 19-22.
Kursusaften: Forelobig hver torsdag, men efter nytår kan 

efter ønske anden ugedag bestemmes.
Tilmelding: Bestyrelsen.
Undervisere: OZ7YC Eskild og OZ7YD Thorvald.
Meld dig allerede til dette kursus i dag.
Evt. ændring af klubaften vil senere blive diskuteret.

Vy 73 de OZ6ZW, Poul

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. *

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

-*

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.

Rævejagter
20. Okt.: Lokaljagt i Viborg kl. 19.30.

3.nov.: Lokaljagt i Vinderup kl. 19.30.
17. nov.: Lokaljagt i Viborg kl. 19.30.

Til besøget på Viborg kommunes renseanlæg i Bruunshåb 
var der modt ca. 15. Der blev afsluttet med kaffe på Rindsholm 
Kro.

Vy 73 de OZ5LD, Leo

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 900 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17, 9200 Ålborg SV, 
tlf. (08) 18 37 90.
Sekr.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg, 
tlf. (08) 14 45 14.
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J., tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.
Repeaternyt hver mandag kl. 19.00 via OZ3REN.
OZ2NU modtager stof hertil.

Efter valgene på GF d. 15. sept. ser bestyrelsen således ud: 
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17, 9200 Ålborg SV. 
Sekr.: OZ3MV Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg. Kass.: 
OZ5XD Claus Lindholt, Svenstrupvej 45, 9230 Svendstrup J. 
Best.medl.: OZ1BQQ Bent Pedersen, Bakkebo 4, 9240 Nibe. 
Best.medl.: OZ3VE Erik Biehl, Agertoften 45, 9200 Ålborg SV.

Bestyrelsens forslag til nye love og vedtægter blev vedtaget 
med følgende ændringer:

§ 5 stk. 6: sidste sætning ændres til: Blanke stemmer tæller 
ikke som afgivne stemmer.

Fra indvielsen af Ålborgs klubhus. Nogle af hovedpersonerne 
bag det store arbejde (bestyrelsen og repræsentanter for Ål
borg Kommune) fotograferet på trappen.
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Til § 5 tilføjes: stk. 9. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan 
hvert medlem kun medbringe én fuldmagt.

§ 6 stk. 4: § 5, stk. 5-8 ændres til § 5, stk. 5-9.
§ 9 stk. 1: sidste sætning ændrestil: som skal være ført å jour 

til hvert ordinært bestyrelsesmøde.
Endvidere vedtoges at Ålborg repeateren lukkes om natten 

kl. 24-06, for at de vagthavende kan få deres søvn.
Endelig tilsluttede GF sig en udtalelse, der vender sig mod 

repeatere, som ikke opfylder båndplanen. Her tænkes specielt 
på Lysnet, Holme og Vejrhøj. Udtalelsen sendes til EDR's VHF 
udvalg.

Til varetagelse af fremtidig virksomhed blev følgende ud
valg nedsat: Ræveudvalg: OZ1BQU, OZ5XD, OZ8PX. Fore- 
dragsudvalg: OZ7OU, OZ7QE. Kursusudvalg: OZ4X, OZ5XD. 
VHF-HF udvalg: OZ2IM, OZ2NU, OZ2YM. PR udvalg: OZ1BQQ, 
OZ2VE. Sommerlejrudvalg: OZ2VE, OZ4X, OZ5HP. Bibliotekar 
OZ2IM.

Yderligere referat kan fås ved henvendelse til bestyrelsen. 

Program:
20. okt.: Klubaften.
23.okt. kl. 14: Rævejagt, kort 1316 IV Hals.
27. okt.: Klubaften.

3. nov.: Ræveafslutning. Ræveudvalget er vært ved uddelin
gen af præmier for årets rævejagter samt det traditionelle 
kaffebord.

6. og 7. nov.: Udstilling. Se andetsteds i bladet.
10. nov.: Klubaften.
17. nov.: Klubaften.

Under kursusaktiviteter er i skrivende stund en studiekreds 
om erhvervelse af A licens samt morsekursus under forbere
delse. Henvendelse I disse sager til kursusudvalget.

l/y 73 de OZ3MV, Dion

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

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, Hjerting, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, 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:
20. okt.: Møde.
27. okt.: Filmaften.

3. nov.: Mode.
10. nov.: Foredrag*.
17. nov.: Møde.

Først i september lykkedes det OZ2UA at holde sit meget 
velforberedte foredrag om OSCAR. Alle var enige om, at det 
havde været værd at vente på. Kun vardeten skam, at det måtte 
blive med så kortvarsel. Ellers var sikkert endnu flere dukket op.

* Såfremt tilladelse bliver givet, vil afdelingen starte en 
bulletinudsendelse på OZ3REK hver tirsdag aften kl. 19.00. For
ventet start d. 5. okt. Køres af OZ1OQ. Her vil bl.a. komme en 
nærmere oplysning om det med * mærkede foredrag. Har du 
ting til »bullen«, så kontakt OZ1OQ.

l/y 73 de OZ5QH, Ole

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
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:
Der indkaldes til ordinær generalforsamling, torsdag d. 21. okt. 
kl. 20. Dagsorden Ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag der 
ønskes behandlet, bedes fremsendt, så de er bestyrelsen i 
hænde senest d. 18/10.
4. nov.: Klubaften kl. 19.30.

18. nov.: Klubaften kl. 19.30.
Afdelingen har afholdt en ekstraordinær generalforsamling 

d. 23. sept. med følgende dagsorden: valg af formand, og 
valg blev OZ1CLV, Kurt Glensnov.

Vy 73 de OZ-DR 1766

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jorn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.
Sekr.: OZ1BCC, Anette Hansen, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. (05) 32 26 80.
Kass.: OZ5GH, Gunnar Hansen, Hospitalsgade 3, 7323 Give, 
tlf. (05) 73 23 87.

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 4. november 
1976 i klublokalet. Dagsorden Ifølge lovene.

l/y 73 de OZ1BCC, Anette

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.

Hvis nogle skulle være i tvivl-så er det altså OZ5DV, Ejnar der 
kører i Fordvogn. Billedet er fra årets Rebild meeting. Foto 
OZ5ZC.
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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:
3. nov.: Byggeaften.

10. nov.: Omvisning i J. Ørum P's karosserifabrik. Vi møder i 
klubben kl. 19.30, der er kun 2 minutters gang til fabrikken.

17. nov.: Alm. klubaften.
24. nov.: OZ9PZ fortæller om stationsbetjening, QTH-lokator, 

QSL-kort m.v.
Den efterhånden traditionelle julefest agtes i år afholdt 

enten i sidste halvdel af november eller i første halvdel af 
december. Nærmere om tid og sted i næste OZ. Nu er du ad
varet.

Prøv lige at se efter, om du har nogle nye møbler, du vil for
ære klubben. VI skal have vores nye lokaler gjort i stand og 
møbleret.

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.
Tirsdag kl. 19.30: Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Manedens arrangement
Torsdag den 21. oktober kl. 20.00 holder OZ9SW foredrag om 
UHF i klubhuset.

Alle interesserede er velkommen.
Vy 73 vestyrelsen V/OZ1BME

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Hegnet 4, Tved, 6000 Kolding, 
tlf. (05) 53 12 78.
Sekr.: OZ7UH, Jørgen Hansen, Skovparken 85 st. tv.,
6000 Kolding, tlf. (05) 52 91 84.
Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22, 6000 Kolding.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 28. 
oktober kl. 20. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen vil 
fremlægge forslag til ændrede vedtægter. Forslaget vil blive 
udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Andre 
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, Krlstrupvej 118, 8900 Randers. 
Afd. postadresse: Postbox 2034, 8900 Randers.

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

•k
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 Akjærsvej 12,
8600 Silkeborg, tlf.: (06) 82 98 04.
Kass.: OZ4XT, Kristian Thomsen, Skovhus, 8620 Kjellerup, 
tlf. (06) 88 80 81.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.

Program:
19. okt.: Alm. klubaften.
26.okt.: Byggeaften.

2. nov.: Foredrag om HF-antenner v/ OZ7CH Carl Ulrich. - 
Husk at reservere denne aften. Du vil her kunne få svar på 
(næsten) alle problemer om antenner.

9. nov.: Måleaften. Der vil med mellemrum blive afholdt så
danne aftener, hvor medlemmerne har mulighed for må
ling og justering i diverse konstruktioner. - Det er her en 
betingelse, at man nogle dage i forvejen retter henvendelse 
til OZ7DH, så vi har mulighed for at fremskaffe de fornødne 
instrumenter.

16. nov.: Byggeaften.
Vi har i år en del byggeprojekter på programmet, så der 

skulle nok også være noget af interesse for dig. - Den oprin
deligt planlagte antenne-tuner er foreløbig lagt på hylden, da 
vi kommer til at mangle drejekondensatorer med stor plade
afstand.

I stedet starter vi op med følgende: Strømforsyning, 2-30 
VDC, 5A. (primært for 70 cm stationer), en 2 elements, 3 bånds 
QUAD, så vi i klubben også har mulighed for at køre DX, og til 
slut er der ombygning af ca. 10 stk. 70 cm stationer. - De fleste 
mangler kontrolbokse hertil, men vi er optimistiske og håber 
at være færdige inden sommerferien.

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 Vejie, tlf. (05) 82 49 27.

På mødet den 7. september blev det vedtaget, at forsøge at 
arrangere foredrag om f.eks. UHF, Contest og antenner. Der 
var også Interesse for virksomhedsbesøg og der vil sikkert 
blive mulighed for en tur til Billund airport.

Hvis der er interesse for et byggeprojekt må i møde op så vi 
kan drøfte sprøgsmålet.

OZ1BSL tager sig af kort fra QSL-centralen, så mangler du 
nogle kort-spørg Helge.

Vi vil søndag den 7. november prøve at deltage i aktivitets
testen. Det sker under ledelse af OZ1BJT de første par gange. 
AOF har startet teknisk kursus med OZ1JT som leder. Det fore
går på Klostergade skole hver mandag kl. 19.30. Du skal af
sted med det samme, hvis du skal have licens til foråret. Kurset 
er på 30 timer og koster kr. 110,-. Vy 73 de OZ1BJT, Poul
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ØLGOD
Call: OZ5JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Mode: 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.

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:
18. okt. kl. 19: Kursus.
19. okt. kl. 20: Kørejagt.
20. okt. kl. 19: Kursus.
21. okt. kl. 20: Foredrag.
25. okt. kl. 19: Kursus.
26. okt. kl. 20: Gåjagt.
27. okt. kl. 19: Kursus.
28. okt. kl. 20: Klubaften.
31. okt. kl. 10: Århusmøde. Se under landsarrangementer.

1. nov. kl. 19: Kursus.
2. nov. kl. 20: Århusjagt nr. 8.
3. nov. kl. 19: Kursus.
4. nov. kl. 20: Stort andespil.
8. nov. kl. 19: Kursus.
9. nov. kl. 20: Århusgåjagt nr. 8.

10. nov. kl. 19: Kursus.
11. nov. kl. 20: Klubaften.
15. nov. kl. 19: Kursus.
16. nov. kl. 20: Korejagt.
17. nov. kl. 19: Kursus.
18. nov. kl. 20: Filmaften.
22. nov. kl. 19: Kursus.
23. nov. kl. 20: Gåjagt.
24. nov. kl. 19: Kursus.
25. nov. kl. 20: Klubaften med rævemøde.

Vel mødt, OZ7VP, Hans P.

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 1 3 1 7.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

Program:
21.-24. okt.: Udstilling i Agerskov, se Kreds 6. Haderslev afd. 

har en stand på udstillingen. Vi hører gerne fra dig, hvis 
du har tid, til at hjælpe med at stille det hele op, at passe 
standen, eller vil hjælpe med nedbrydningen søndag aften. 
Hvem melder sig først??? Vi håber, at se jer derude.

26. okt.: Foredrag.
9. nov.: Byggeaften, vi skulle denne aften gerne i gang med at 

lave Rævemodtagere.
23. nov,: Mobiltest, husk logudlevering kl. 19.15.

Kl. 19.30 Mødeaften for dem der ikke vil til Mobiltest, og 
senere fælles kaffedrikning og/eller »P35«.

Vy 73 de OZ1 ALI, 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.

Af programmet kan nævnes, at der ligesom sidste år køres 
Jomboree on the Air i samarbejde med spejderne fra klubhuset 
lørdag den 16. oktober om eftermiddagen.

Næste punkt bliver den månedlige klubaften torsdag den 21. 
okt., programmet kendes ikke i øjeblikket.

Der skulle nu være mulighed for at få gang i CW arbejdet, 
idet Erik Hansen fra Langesø har sat en lille produktion af nøgler 
igang og OZ6LH, Laurits har lovet at lede CW-kurset.

Vy 73 de OZ9NS, Nis

KREDS

KREDSARRANGEMENT
Den 21.-24. okt. 1976 er der Elektronisk Messe i Ager- 
skov-Hallen. OZ7HDR er QRV på 80 m - 2 m - 70 cm, 
alle dage kl. 14-20 fra standen. Lørdag og søndag vil 
der være Mobiltest, hvis fornøden tilslutning opnås, 
log og kort udlevering kl. 14.00-14.30. Testen køres 
fra kl. 15.00-16.00.

»Fælles sønderjysk awten«
Torsdag den 28/10 er alle sønderjyske amatører invite
ret til et besøg på

FLYVESTATIONEN

SKRYDSTRUP

Det er et område, du normalt ikke har en chance for 
at få at se. Der er masser af tekniske installationer, så 
det er med at benytte sig af chancen, mens den er der.

Vi mødes ved lufthavnen kl. 19.00 og finder efter 
rundvisningen, der varer ca. 2 timer et lille listigt sted, 
hvor vi kan drikke en kop kaffe og snakke lidt.

Vy 73 de OZ6ARC

OZ OKTOBER 1976 425



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. okt.: Foredrag - Antenner og standbølgeforhold. Et emne 

som alle amatører taler om, men desværre ved de færreste, 
hvad det egentligt betyder. Det er lykkedes at finde en 
ekspert på området, OZ9SE Svend Erik, som i aften vil for
klare dette svære emne på en let forståelig måde. Vi.glæder 
os til et stort fremmøde på Sønderborg Teknikum kl. 19.30. 
I aften er det sidste frist for tilmelding til klubturen.

23. okt.: Klubtur til Elektronikmessen i Agerskovhallen. Fælles 
afgang i dag lørdag kl. 13.00 fra klublokalet, så vi mødes 
senest kl. 12.15!
Vi søger at skaffe fri-billetter, men det forudsætter, at du 
har tilmeldt dig senest d. 19. okt.
-og der bli'r nok at se på: hi-fi, walkies, transceivere, måle
udstyr, antenner, byggesæt, EDB og TV - 
Retur til Sønderborg inden kl. 18.30, så vi kan nåen tur med 
fjordbådene - for vi er da blevet sultne, ikke? Af hensyn til 
en bordbestilling er der absolut sidste tilmelding inden 
afgang til Agerskovhallen. Husk pas!

2. nov.: Klubmøde.
16. nov.: Klubmøde - Lad os få en hyggesnak over en kop 

kaffe/P35.
I den forløbne måned har der været gang i klubstationen. 

Under ledelse af OZ1IM - Mads - har der hver tirsdag været 
mulighed for at køre QSO på 80 og 20 meter. OZ7DG - Søren - 
har kørt OK, SM, LZ, SP, UA6, UY5 og UB5. Desuden har 
OZ1BMV - Tomas - været QRV.

Der må være rart for instruktørerne OZ4LS og OZ1IM at se 
resultater af deres indsats.

Rævejagterne er slut for i år. Slutjagterne var desværre ikke 
så heldige, idet der d. 5/9 var een ræv og ingen jægere (!) og den 
19/9 var een jæger og ingen ræv (!) - hi.

Om der skal være rævejagter til næste år skal således tages 
op til drøftelse ved et medlemsmøde.

På gensyn til Elektronikmessen!
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.

Jeg græmmes!
- Det er med sorg i sindet at konstatere, at 
ligegyldigt hvad bestyrelsen laver af aktiviteter (dog undtaget 
sdr. jysk aften), så gider medlemmerne ikke at rejse sig op af 
deres gode lænestol for at deltage, ikke engang den årlige ud
flugt for hele familien som i år gik til Givskud Løvepark, og som 
var bekendtgjort i OZ ca. 'W2 måned førturen, men måske læser 
I ikke OZ? Så jeg kan ikke forstå at der på den årlige general
forsamling bliver klaget over at der intet sker i afdelingen! - 
undskyld hvis dette er en bitter pille at sluge, men jeg måtte 
have luft.

Det var ellers en vellykket tur. Ca. 20% af klubbens med
lemmer var mødt op. Hvor var de resterende 80%? Deltagerne

var: OZ5WK, OZ6IC, OZ7QV, OZ1VW, OZ3ER, OZ7YM og un
dertegnede. Vi havde nogle virkelige fornøjelige timer sam
men. Den største oplevelse var nok turen ind til aberne. Vi 
havde desværre et lille uheld henne ved løverne hvor vi mistede 
to familier, men løverne er åbenbart kræsne! Dette bevirkede at 
vi ikke blev samlet igen og fik pølser og andet godt.

På bestyrelsens vegne skal jeg hermed rette en tak til 
OZ4BU/Bent og OZ1YJ/Bent for Deres dygtige og kyndige 
vejledning til de nye amatører.

Skal vi starte et teknisk kursus i vinter?
Sønderjysk aften afholdes torsdag d. 28. oktober, se nær

mere under Kredsarrangement.
Vy 73 de OZ6MU, John

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

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

Program:
19. okt.: Klubaften.
26. okt.: Vi prøver at finde en foredragsholder til denne aften, 

(se KONTAKT).
2. nov.: Auktion over radiogrej m.m.
9. nov.: Klubaften.

16. nov.: Klubaften.
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.

Vinterens program er nu ved at være kommet i god gænge, jvf. 
det udsendte brev desangående.

Der er imidlertid grund til at være opmærksom på, om der 
går nogle begynderemner rundt, således at vi kan få fundet ud 
af, om der skulle være deltagere nok til et begynderkursus.

Onsdag er fortsat klubaften m.v. og foreløbig er der fastsat 
flg. program:
20. okt.: Demonstration af hvorledes »de forhånden værende 

søm«s princip kan anvendes til at få noget frej op at stå.
27. okt.: Lidt om operationsteknik og QSL.

Har du husket at betale kontingent?
Vy 73 de OZ4CG, Carsten
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