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bemærker
. . . at da hverken redaktøren eller redaktionskatten har no
get de skal have klemt ud mellem sidebenene i denne måned
bruger vi denne spalte til lidt almen information.
VTS 6. udgave
1. oplag af bogen er ved at være udsolgt og redaktionen er
gået igang med at forberede 2. oplag. Eventuelle fejl, der
trods omhyggelig kontrol, er overset i 1. oplag bedes hur
tigst muligt meddelt OZ7XG.
QSL-manager
OZ7GO har meddelt HB, at han ikke længere kan afse tid til
at være »Udgående QSL-manager«. Skulle der være en
blandt OZ’s læsere, der kunne tænke sig at tage jobbet i
nogle år, bedes man rette henvendelse til sekretæren OZ9JB.
EDR's bogholder
Selv om ændringsforslaget til vedtægterne om nedlæggelse
af kassererposten »faldt« på repræsentantskabsmødet, god
kendte RM, at man fremtidig anvender betegnelsen »Forret
ningsfører« for den funktion Grethe varetager. Ændringen
medfører, at alle henvendelser man tidligere rettede til kas
sereren nu skal tilgå forretningsføreren, der i øvrigt holder
ferie fra den 20. nov. til den 27. nov.
Kredsinddelinger
Repræsentantskabsmødet vedtog det fremsatte forslag om
at dele kreds 2 i en nord og sydkreds ligesom, der af de
vestlige dele af kreds 4 og 5 er dannet en ny vestjydsk kreds.
Se nærmere i referat fra RM. Ændringerne træder i kraft fra
og med valgene i 1977.
Hovedbestyrelsen
Repræsentantskabsmødet blev bemyndiget til at kunne ud
pege eventuelle manglende HB-medlemmer. Denne ændring
er trådt i kraft ligesom repræsentantskabsmedlemmerne i
kreds 3 og 6 blev bemyndiget til at kunne udpege det mang
lende HB-medlem i deres kreds.
OZ6PN
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Spænding - frekvens omsætter
Ing. Günter Knalling, ELEKTRONIK 1975 heft 7.
Oversat af Kurt Jeritslev, GI. Holtevej 44, 2840 Holte

Kredsen består hovedsagelig af en integrator
(L 141), en one-shot (74121) og en transistor som
omskifter (se diagram). Læggesen negativspæn
ding (-Ue) over indgangen, vil udgangsspændin
gen på intregratoren stige i positiv retning med
en stejlhed, der er proportional med indgangs
spændingen. Når tærskelværdien på one-shottens triggerindgang er nået, kipper one-shotten
og dens udgang 6 kan over modstanden FU blive
trukket op på 5 volt. Disse 5 volt ligger nu over
transistoren og dermed på integratorens ind
gang. Dette bevirker en tilbagestilling af integratoren med en stejlhed, der er proportional med
differencen Ui - Ue. Da tilbagestillingstiden for
integratoren bliver bestemt af one-shottens sta
bile fase (tm = 0, 695RpiC 2), er spændingsværdien efter tilbagestillingen afhængig af indgangs
spændingen. Deraf er det klart at der overhovedet
ingen betingelser sættes til 74121 hvad angår
triggerspænding og hysterese samt disses temperaturafhæ ngig hed.
Vigtigt for forståelsen af dette kredsløb er den
kendsgerning at ved hver trigning af one-shotten
påvirker denne integratoren med en veldifineret
og konstant ladningsmængde. Da den tilstrøm
mende ladning over længere sigt må være lig den
frastrømmende ladning er hyppigheden af den
ovenfor beskrevne proces pr. sek. et mål for ind
gangsspændingens
størrelse.
Udgangsfrekven
sen kan tages på udgang 1.
Indsættes komponentværdier fra diagrammet
i ligningen ser man at indflydelsen fra R2, Ri, tm
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og U1 dominerer, mens indflydelsen fra U ce , U be ,
R3 og R4 ikke særlig stor. Hvis man er interesseret
i stor temperaturstabilitet er det nødvendigt at
bruge metalfilmmodstande til Ri og R2. U1 kan
passende komme fra en integreret spændings
regulator. For tm gælder det at der er tre faktorer
der spiller ind for at holde en lav temperatur
koefficient (TK), nemlig tallet 0,695, Pi og C2.
Koefficienten 0,695 er meget stabil hos 74121
(TK < 10_4/°K). Pi bør være et trådpotentiometer
og C2 en kondensator med lille TK, f.eks. Wima
FKC. C1 kommer overhovedet ikke med i lignin
gen og dens TK er derfor ukritisk. Den må blot
vælges sådan at spændingshøjden på integrato
rens udgang er større end hysteresen på triggerindgangen, og så integratorens lineære arbejds
område ikke overskrides.
Der er målt følgende fejl:
Linearitetsfejl
0,03% i området 10 mV... 1 V(dvs. 10 Hz... 10 kHz)
0,05% i området 1 mV... 1 V(dvs. 1 Hz... 10 kHz)
TK = 3 ■ 10_4/°K i området-10 ... +50 °C

OZ NOVEMBER 1976

Definition og måling af modtagerens
dynamikområde
Af W7ZOI, Wes Hayward
Oversat fra QST, July 1976 af OZ6BL, Bent Bagger, Bregnerødvej 151, 3460 Birkerød
Når vi bringer denne ret lange oversættelse fra
OST, er det fordi emnet er væsentligt og ikke
har været behandlet siden OZ6NF skrev om »Top
modtageren« i begyndelsen af tresserne. For
håbentlig bliver det muligt snart at følge sagen
op med eksempler på, hvordan man bygger en
modtager, der kan tåle at blive målt.
TR.
Forud for slutningen af 50’erne mente man, at
en modtagers fortrinlighed var proportional med
antallet af signalomsætninger. En 20-rørs triplesuper var hojeste mode. På det tidspunkt kastede
Goodman lys over sagen med sin artikel »What's
Wrong with our Present Receivers?« (Hvad er
der i vejen med vore nuværende modtagere).
Hans synspunkter bidrog til den nuværende
popularitet af konstruktioner med enkelt signal
omsætning.1)
Nuværende tendenser i modtagerkonstruktion
afspejler oven i købet en endnu mere omhygge
lig fremgangsmåde. Ikke alene stræber vi efter
passende følsomhed, selektivitet, stabilitet og
frekvensnøjagtighed, men vi prøver også at
opnå disse mål uden at kompromittere modta
gerens ydeevne på et bånd, der er fyldt med
meget kraftige signaler. Adskillige superlativer
anvendes for at beskrive en sådan moderne
modtager, både af amatørkonstruktøren og af
fabrikanten. Floskler som »stort dynamikom
råde« eller »excellent immunitet over for kryds
modulation« er almindelige. En enkelt fabrikant
påstår oven i købet i en annonce for sin mod
tager, at »Overstyring af nabokanalen er ikkeeksisterende!«
Hvad betyder alle disse udtryk? Hvor stort er
en modtagers dynamikområde? Hvor immun er
den over for krydsmodulation, blokering, intermodulationsforvrængning? Alle disse parametre
kan måles og specificeres. Formålet med denne
artikel er at rekapitulere nogle af metoderne
bag de grundlæggende målinger, der anvendes
til at definere en modtagers egenskaber. Med
forståelse af disse målinger vil vi være i stand
til at foretage et bedre valg ved køb af en mod
tager, eller lave en bedre konstruktion, når vi
bygger vor egen hjemmelavede »maskine«.
Nogle amatørers første indtryk er, at disse
målinger kun kan foretages med dyrt og ind
viklet måleapparatur. Dette er til deis sandt,
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idet meget nøjagtige målinger udelukkende kan
virkeliggøres med højkvalitetsudstyr. Det er imid
lertid muligt at lave overraskende nøjagtige og
relevante målinger med simpelt udstyr, der let
kan bygges og kalibreres af amatøren i hans
hjemmeværksted. Passende diagrammer findes
senere i denne artikel.
Grundlæggende betragtninger
Før vi diskuterer målingerne til bedømmelse af
en modtager, vil vi se på nogle af de grund
læggende fænomener, der begrænser en for
stærker eller blanders ydeevne. Disse fænome
ner er bl.a. intermodulationsforvrængning, blo
kering (forstærkningskompression) og krydsmo
dulation. En typisk prøveopstilling er vist i fig. 1.
Udstyret omfatter et par signalgeneratorer, en
hybrid combiner, forstærkeren, der skal afprø
ves, og en spectrum analyzer. Læseren skal
ikke blive skræmt af denne samling, idet det
mere begrænsede job at vurdere en modtager
kræver meget mindre. Hver enkelt enheds funk
tion vil nu blive gennemgået.
Mens de fleste signalgeneratorer er kalibreret
i volt udgangsspænding, bekymrer vi os ikke så
meget om spændingen fra generatoren, men
om den effekt, der er til rådighed. Grundenheden
for effekt er watt. Imidlertid er den enhed, der
anvendes i lav-effekt-arbejde på HF, milliwatt,
og effekt angives ofte i dB relativt til en milli
watt, eller i dBm. På den måde bliver 0 dBm en
milliwatt, og output fra en typisk QRP-sender
kunne være +33 dBm eller 2 watt. Signalet fra
en 50-ohms antenne ved antenneterminalen på
en modtager kunne være 1 ¿¿V eller-107 dBm.
Det bekvemme ved en logaritmisk effektenhed
som dBm bliver indlysende, når signaler for
stærkes eller dæmpes. F.eks. hvis et-107 dBm
signal sendes gennem en forstærker med en
forstærkning på 20 dB, bliver output-107 dBm
+ 20 dB eller -87 dBm.
Signalgeneratorerne, der anvendes i prøve
opstillingen, er i det ideelle tilfælde nøjagtigt
kalibreret i dBm. Ved modtagerarbejde bør de
være i stand til at levere outputeffekt fra 0 dBm
ned til -140 dBm eller endnu lavere. Generato
rerne skal have ekstremt lav udstråling. D.v.s.
når der ikke er forbundet noget til generatorens
udgang, er vi ikke i stand til at detektere noget
som helst signal med selv den mest følsomme
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Fig. 1- Blokdiagram over prøveopstillingen, der anvendes ved
bedømmelse af en forstærker eller blander.

modtager, der er afstemt til signalgeneratorens
udgangsfrekvens. I det ideelle tilfælde bør mindst
en af generatorerne kunne amplitudemoduleres.
Et passende apparat af laboratoriekvalitet er
HP-8640B.
En hybrid combiner er i det væsentlige en
enhed med tre porte (klemmer eller coax-konnektorer). Enheden benyttes til at kombinere
signalerne fra to signalgeneratorer. Bemærk
navngivningen af portene i fig. 1. Denne kasse
har den egenskab, at signaler, der sendes ind
på port 1 eller 2, kommer ud af port 3 og er
dæmpede 6 dB. Imidlertid er et signal fra port
1 dæmpet 30 eller 40 dB, når det måles ved
port 2, og tilsvarende er port 2 isoleret 30 til 40
dB fra port 1. Kassens isolerende egenskaber
er nødvendige for at forhindre, at den ene sig
nalgenerator bliver frekvens- eller fasemoduleret af den anden. En yderligere egenskab ved
en hybrid combiner er, at impedansniveauet er
50 ohm overalt i systemet. Et kommercielt eks
empel på en hybrid combiner af denne art er
HP-8721A.
Det sidste stykke udstyr i vor eksperimentale
opstilling er analyzeren. Denne kasse er stort
set en modtager. Den har imidlertid et par træk,
som man normalt ikke finder i en amatørmod
tager. For det første er udgangssignalet ikke
LF-energi i et par hovedtelefoner, men et 'blip'
på skærmen af et oscilloskop. For det andet er
en spectrum analyzer et instrument, der elektro
nisk scanner et frekvensområde. Dette område
kan vælges af den, der betjener apparatet. Ende
lig er analyzeren et kalibreret instrument, dvs.
ved at undersøge de signaler, der vises på skær
men, kan man direkte aflæse signalernes effekt
indhold i dBm. Typiske analyzere på markedet
har også variabel båndbredde eller opløsning.
Enheder af høj kvalitet til laboratoriet er f.eks.
Tektronix 7L13 eller HP-8553.
Dette udstyr kan nu anvendes til at undersøge
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en simpel prøveforstærker, eller for den sags
skyld en hvilken som helst enhed med to porte.
Opstillingen kunne også omfatte en blander,
hvis vi antager, at den tilhørende lokaloscillator
er inkluderet i kassen mærket 'forstærker under
afprøvning’. I vort eksempel vil vi anvende en
simpel et-trins forstærker.
I det første eksperiment antages, at den ene
signalgenerator er afbrudt. Indstil den anden
generator til den ønskede frekvens, og juster
output til en effekt på f.eks. -44 dBm. Idet det
huskes, at combineren har en dæmpning på 6
dB, er effekten ved forstærkerens indgang -50
dBm. Vi indstiller nu spectrum analyzeren til
den samme frekvens og iagttager forstærkerens
output. Med et signal på -30 dBm bestemmer vi
forstærkerens forstærkning til 20 dB. Nu forøger
vi generatorens output med 10 dB og bemærker
et output på-20 dBm. Forstærkningen er stadig
20 dB. Fortsætter vi på denne måde, vil vi imid
lertid observere, at forstærkningen aftager. I
vort hypotetiske tilfælde ville vi, når effekten
ved forstærkerens indgang er-10 dBm, forvente
et output, der er 20 dB større eller +10 dBm. I
stedet måler vi kun +9 dBm. Dette er punktet
med 1 dB’s forstærkningskompression, og det
er det fænomen, der sædvanligvis fører til desentisering og i den sidste ende til blokering af
en modtager.
Det er også interessant at formindske signal
generatorens output. For det meste er det out
putsignal, der observeres med analyzeren, 20
dB over generatorsignalet. Imidlertid vil der til
sidst komme et punkt, hvor outputenergien er
begravet i støj. Dette niveau bestemmes af støj
tallene for forstærkeren og spectrum analyzeren
samt af systemets båndbredde.2)
Yderligere afprøvning
Det næste eksperiment i vurderingen af for
stærkeren benytter begge signalgeneratorer til
OZ NOVEMBER 1976

at foretage en to-tone intermodulationsprøve.
To signaler med samme niveau sendes ind i for
stærkerens indgang på to ganske lidt forskellige
frekvenser Fi og F2, og outputtet studeres. De
såkaldte
tredje
ordens
intermodulationsforvrængningsprodukter vil forekomme på frekven
serne (2Fi - F2) og (2Fi - F2)3). Antag, at de to
inputfrekvenser er 14040 og 14060 kHz. Tredje
ordens IM-produkterne vil da være på frekven
serne 14020 og 14080 kHz.
Antag, at inputeffekten ved forstærkeren er
-20 dBm for hver af de to ’toner'. Hvis spectrum
analyzeren sættes til at sweepe fra 14 til 14.1
MHz, ses de ønskede output på hver 0 dBm,
hvilket endnu engang indikerer, at forstærkerens
forstærkning er 20 dB. Den hypotetiske forstær
ker producerer også signaler på 14020 og 14080
med et niveau på-50 dBm. I dette tilfælde er IMprodukterne 50 dB under hver af de to toner.
Eftersom peak envelope power (PEP) af output
er 6 dB over hver af de to ens toner i en to-tone
test, er IM 56 dB under PEP-outputtet. Skønt
den sidstnævnte definition ofte benyttes af pro
ducenter af amatørudstyr, vil den mere konven
tionelle betegnelse blive benyttet i denne artikel.
Den virkelig interessante egenskab ved intermodulationsforvrængning
er
den
måde
forvrængningsniveauet ændres på, når driveeffek
ten ændres. Hvis begge signalgeneratorers out
put formindskes med 10 dB, formindskes de to
hovedoutput også med hver 10 dB. Imidlertid

aftager forvrængningsprodukterne med 30 dB
hver til -80 dBm.4) IM er nu 70 dB under hver af
de to outputtoner.
Outputeffekten kan afbildes som funktion af
inputeffekten i en kurve (graf) som vist i fig. 2.
På denne kurve viser abscisseaksen inputeffek
ten for hver tone. Ordinataksen (den lodrette)
viser outputeffekten. Der er vist to kurver. Den
øverste er blot niveauet for hver af de ønskede
output, mens den stejlere viser outputeffekten
for hvert af forvrængningsprodukterne. I det
første eksperiment fandt vi, at vort output op
hørte med at være lineært ved et output på +9
dBm (1 dB forstærkningskompressionspunktet).
Ergo er det uden mening at foretage målinger
ved højere effektniveauer. Vi kan imidlertid eks
trapolere hver af de to kurver ud over de effekter,
hvor vi rent faktisk målte. Disse dele af kurverne
er vist stiplet i fig. 2. Resultatet af forlængelsen
af kurverne er, at de til sidst skærer hinanden.
Outputeffekteh svarende til skæringspunktet kal
des tredje ordens IM-output intercept eller IMinterceptet. Dette tal er et meget nyttigt kvalitets
mål for konstruktøren, for det definerer stort
set forstærkerens IM-egenskaber ved alle effekt
niveauer. I eksemplet er skæringspunktet +25
dBm. Hvis vi kender intercept, vil outputeffekt
’X'dB under intercept medføre IM-produkter,
der er 2 ’X’ dB under hver af to lige kraftige
toner.5)
I det første eksperiment målte vi forstærknings-

INPUT POttfP IM dBM.CACH TOME

Fig. 2. Kurver over outputeffekten som funktion af input
effekten for en forstærker med en forstærkning på 20 dB.
Figuren viser, hvorledes intermodulationsforvrængningen op
fører sig.
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kompressionen med kun én signalgenerator. Det
samme eksperiment kan udføres med to toner.
Den ene generator sættes på et passende mel
lemniveau, f.eks.-50 dBm. Den anden generator
flyttes 10 eller 20 kHz væk fra den første, og
dens amplitude forøges indtil det første signal,
målt med spectrum analyzeren, er faldet med
1 dB.

Krydsmodulation
Krydsmodulation kan måles på samme måde.
Den første generator indstilles til at afgive et
CW-signal på -50 dBm. Den anden generator
indstilles til 30% amplitudemodulation. Output
fra den anden generator forøges indtil det første
signal er 1% moduleret.
Ved måling af krydsmodulation møder man
vanskeligheder, der stammer fra den kendsger
ning, at mange signalgeneratorer frembringer
(uonskede) ekstra modulationssidebånd. Dette
kan forvirre de resultater, man ser på spectrum
analyzeren. Den bedste kur er at føre output fra
den anden generator (den med modulationen)
gennem et krystalfilter, der vil tillade bærebøl
gen og de ønskede modulationssidebånd at
passere, men ikke nogen af sidebåndene af
højere orden.
Det foregående fænomen begrænser forstær
kerens evne til at behandle kraftige signaler.
Hvis denne forstærker var f.eks. HF-forstærkeren
i en kommunikationsmodtager, kan vi høre IMforvrængningsprodukterne i et sådant eksperi
ment. Vi har imidlertid ikke sagt noget om dy
namikområde. Dette afhænger ikke blot af for
stærkerens evne til at behandle kraftige signaler,
men også af dens evne til samtidigt at arbejde
med svage signaler, hvilket ikke er blevet speci
ficeret. Det vil i dette eksperiment afhænge af
støjtallene for forstærkeren og spectrumanalyzeren samt af systemets båndbredde. Udsagn

sommetider set i ’amatør'-litteraturen, der påstår,
at en forstærker har et dynamikområde på 140
dB, er uden mening.
Modtagermålinger
De eksperimenter, der er vist i det foregående,
kan let udvides til undersøgelse af en modtager.
En passende prøveopstilling er vist i fig. 3,
hvor forstærkeren, der skal afprøves og spectrum
analyzeren fra fig. 1 er blevet erstattet af mod
tageren og et LF-voltmeter.
Den grundlæggende diskussion benyttede en
hypotetisk forstærker, der var 'konstrueret’ til
at give tal, der var typiske, men passede til
simpel aritmetik for at gøre forklaringen nem
mere. På den anden side er eksemplet, der be
nyttes til illustration af modtagermålingerne, helt
reelt, idet det er forfatterens hjemmebyggede
CW-modtager.6) Apparaturet, der blev anvendt
som sammenligning, var den samling af labo
ratorieudstyr, der tidligere blev nævnt.
Det første eksperiment går ud på at måle
modtagerens ekvivalente støj-gulv. Dette gøres
ved hjælp af en enkelt signalgenerator, der af
stemmes til samme frekvens som modtageren.
Output fra generatoren øges nu indtil LF-voltmeter over modtagerens højttalerklemmer viser
en 3 dB forøgelse. I forfatterens modtager var
signalniveauet på antenneklemmerne-142 dBm.
Denne måling angiver det minimale signal, der
kan detekteres med modtageren. Dette niveau
er defineret som det, der vil give samme LFoutput, som den internt genererede modtager
støj. Heraf navnet støj- gulv’.
Denne måling blev kryds-checket med labo
ratorieudstyr for at bestemme modtagerens støj
tal. De to målinger svarede til hinanden inden
for 1 dB. Støjtallet var ca. 6 dB.
Støj-gulvet på -142 dBm, der blev målt på
forfatterens modtager, er typisk for mange af
modtagerne på markedet, der anvender CW-

Fig. 3. Blokdiagram over en prøveopstilling ved bedømmelse
af en modtager.
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filtre. Med en ’tangentiel følsomhed' på -142
dBm vil disse modtagere have et signal-støj
forhold på 10 dB med et inputsignal på ca.
0.06 /u-V. Det er sjældent, at kommercielle mod
tagere er specificeret så nøjagtigt, også selv
om de besidder denne følsomhed. Meget bedre
følsomhed er mulig. Det er imidlertid i alminde
lighed ikke umagen værd for modtagere til HFbåndene. Støjtal helt op til 20 dB er ofte pas
sende op til 7MHz-båndet ved anvendelse på
steder, der er plaget af stor antennestøj. Selv
på 10-meter båndet er støjtal under 8-10 dB
sjældent anvendelige.
Den næste måling drejer sig om blokering.
Begge generatorer anvendes. Den ene indstil
les til et svagt signal på ca. -110 dBm (S5 eller
deromkring), og modtageren afstemmes til sig
nalet. Den anden generator afstemmes ca. 20
kHz fra den ønskede frekvens og forøges i am
plitude indtil modtagerens output falder 1 dB.
Dette skete ved et niveau på -21 dBm eller 121
dB over støjgulvet for forfatterens modtager.
Denne måling er noget suspekt for forfatterens
modtager, eftersom det første krystalfilters stopbånd-dæmpning ikke er så stor. En blokeringsmåling giver et fingerpeg om det signalniveau,
der kan tolereres på antenneklemmerne uden
at gøre modtageren totalt ubrugelig.
To-tone IM-afprøvning
En mere oplysende måling er at bedømme
modtagerens ydeevne ved to-tone intermodula
tion. Ved denne måling er det ofte nyttigt at
placere en attenuator mellem den hybride com
biner og modtageren. Dette tillader, at to ens
toner varieres samtidigt. De to signalgeneratorer
blev indstillet til et output på -10 dBm hver på
14040 og 14060 kHz. Modtageren blev tunet til
14080. Et IM-produkt blev øjeblikkeligt bemær
ket. Attenuatoren blev justeret, indtil IM-produktet gav et output, der var 3 dB over støj
niveauet. Dette svarer til målingen af støj-gulvet,
hvor signalet er tangentielt med støjen. Dette
skete ved inputsignaler på -57 dBm, eller 85 dB
over støjgulvet. Ergo er modtagerens to-tonedynamikområde 85 dB. Dette tal er en af de
vigtigste parametre, der kan opgives for en
modtager: det er udtryk for det signalområde,
der kan tolereres stort set uden at producere
uønskede spurious. Det er i almindelighed en
konservativ bedømmelse, idet sådanne ting som
krydsmodulation eller blokering kun vil optræde
med signaler, der er helt uden for modtagerens
dynamikområde. Ydermere er en modtager, der
er optimeret m.h.t. dynamikområde, i alminde
lighed også nær den optimale immunitet over
for disse andre kraftigere og uønskede produkter.
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Hvis modtagerens båndbredde ændres, æn
dres dynamikområdet også. F.eks. hvis modta
gerens båndbredde øges med en faktor 10, vil
det ækvivalente støj-gulv øges med 10 dB. Det
vil imidlertid ikke være nødvendigt at forøge de
to primære input-toner med 10 dB for at bringe
IM-produktet tilbage til et niveau, der er tangen
tielt med støjen. (Bemærk kurven i fig. 2, hvor
IM-kurven er tre gange så stejl som inputkur
ven.)7) På den anden side vil en attenuator
foran modtageren ikke ændre dynamikområdet.
Den vil i stedet flytte det op til højere effekt.
En anden nyttig måling er modtagerens yde
evne m.h.t. støjmodulation.8),9) Dette gøres med
en signalgenerator, der er stillet 10 til 20 kHz
fra modtagerens frekvens. Generatorens output
niveau forøges, indtil man observerer en let
forøgelse i modtagerens LF-output. Dette output
er resultat af støj fra modtagerens lokaloscil
lator eller af blanding af signalgeneratorsignalet
i førsteblanderen. For at fjerne støj fra genera
toren er den ideelle fremgangsmåde at føre
generatorsignalet gennem et meget smalt kry
stalfilter førend det føres til modtageren.
Eftersom et godt krystalfilter på 14 MHz ikke
var tilgængeligt, blev der kun foretaget et kva
litativt eksperiment med støjmodulatipn. En ge
nerator blev stillet på 100 dB over modtagerens
støj-gulv, og en let forøgelse i modtagerens
output blev bemærket 10 kHz borte. Modtageren
blev så tunet mod generatorens frekvens. Da
de to frekvenser var ca. 2 kHz adskilt, begyndte
støjoutputtet at forøges dramatisk. Først ved en
spacing på 1 kHz hørtes en beat-tone. Skønt
denne måling ikke er helt meningsfuld, p.g.a.
manglen på et passende krystalfilter, viste den,
at modtagerens dynamikområde ikke kompro
mitteredes af støj fra den lokale oscillator. Virk
ningerne af støjmodulation er ofte den endelige
begrænsning i modtagere, specielt når der an
vendes krystalfiltre med meget stejle flanker i
MF-en.
Hjemmebygget målegrej
De tidligere beskrevne målinger udføres let,
hvis man har rådighed over laboratorieudstyr
af høj kvalitet. Meningsfulde målinger kan imid
lertid udføres hjemme under anvendelse af re
lativt simpelt udstyr, som en amatør kan bygge.
Selvom nøjagtigheden af sådanne målinger ikke
vil være på højde med den, der opnås med
udstyret af den højere kvalitet, er resultaterne
nyttige ved optimering af en modtager. Med an
vendelse af en smule omhu under planlægnin
gen, konstruktionen og kalibreringen af udstyret
kan resultatet oven i købet blive overraskende
nøjagtigt.
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Fig. 4. Diagram over et simpelt HF-effektmeter. Fuldt udslag
svarer til en følsomhed på +17 dBm. Se teksten m.h.t. kalibreringsdetaljer.

Hensigten med dette afsnit er at skitsere
arten af de målemetoder, der kan anvendes i
hjemmelaboratoriet. Det er formålet at demon
strere mulighed snarere end at præsentere pro
jekter, der kan kopieres. Følgelig vil, i klarhedens
interesse, mange detaljer ikke blive præsenteret.
Det grundlæggende krav for at kunne foretage
en modtagerbedømmelse er at kunne forsyne
modtageren med stabile signaler med velkendt
effekt. Ergo er det essentielle bagvedliggende
problem at kunne måle HF-effekt. I fig. 4 er vist
et simpelt HF-effektmeter, hvis følsomhed ved
fuldt udslag er ca. 50 mW eller +17 dBm.
Denne enhed er det ultimative m.h.t. simpelhed,
idet den blot består af en 50 ohms terminering,
en hot-carrier diode, en modstand, en konden
sator og et instrument. Wiess10) har påpeget,
at effekt-metre af denne art kan kalibreres med
jævnspænding. Dette er baseret på den obser
vation, at kredsløbet i det væsentlige er et spids
værdi-voltmeter. F.eks. vil 50 mW i en 50 ohm
terminering kunne opnås med en spænding på
2.24 volt spidsværdi over modstanden. M.a.o.
vil en dc-spænding på 2.24 volt over 50 ohms

Fig. 5. Diagram over en testoscillator, der er passende ved
IMD-målinger. LI har 24 vindinger 0.6 mm tråd på en Amidon
750-6 toroidkerne. L2 har 3 vindinger 0.6 mm tråd over LI.
R1 vælges, så der opnås et passende output (en typisk værdi
er 220 ohm).

436

modstanden give et tilsvarende udslag på instru
mentet. En dc-kalibrering af forfatterens effekt
meter stemte inden for 0.5 dB med en mere
omhyggelig kalibrering foretaget med udstyr
af laboratoriekvalitet. Det er klart, at en dims af
denne art er en rigtig ’slider’ i amatørlaborato
riet.
I fig. 5 er vist en simpel krystalstyret oscillator,
der er passende ved IM-målinger. Kredsløbet er
stort set identisk med det, der anvendes i mange
QRP-sendere. Output tages gennem en 6 dB 50
ohm-attenuator. Dette tjener det formål at give
en smule buffervirkning og sikrer, at udgangs
impedansen er nær 50 ohm. To af disse oscil
latorer er nødvendige ved måling af IM og
blokering.
Når en af disse oscillatorer er bygget, justeres
emittermodstanden til et outputniveau på +7
til +10 dBm. Lavere niveauer kan da let opnås
med en trinvis attenuator. En sådan konstrueres
let af billige skydeomskiftere, 'A watt 5% kul
modstande og et svøb, der fremstilles af stum
per af kredsløbsplade. Passende enheder er
beskrevet af Daughters og Alexander.1') Selv om
de er simple, er attenuatorerne forbavsende
nøjagtige, og de er ’flade’ et godt stykke ind i
VHF-området, Enhederne, der benyttes i forfat
terens shack har otte sektioner med kumulative
værdier på 1, 2, 3, 6, 10, 10 og 10 dB med en
maksimal dæmpning på 42 dB.
Det er nyttigt at kunne måle meget lavere
HF-effekt direkte. I fig. 6 er vist en relativt simpel
HF-detektor, der kan detektere signaler så svage
som -26 dBm. Basis i dette ’mikrowattmeter’
er dioden CR1, der er forspændt til en grund
strøm på ca. 20 mikroampere.12) Nøglen til op
nåelse af god følsomhed er at forsyne dioden
fra en lavimpedanset dc-kilde. Dette opnås med
en op-amp U1 med tilbagekobling. En anden
tilsvarende diode CR2 anvendes til temperatur
kompensering, skønt den ikke tilføres HF. Den
anden op-amp U2 er blot en lavimpedanset
reference for instrumentet. Dette instrument ka
libreres let v.hj.a. en af de oscillatorer, der er vist
i fig. 5 (og med den trinvise attenuator). Selv om
den endelige udgave anvendte hot-carrier dio
der, gav 1N914 den samme følsomhed.
Bemærk, at vi nu anvender en boot-strapmetode ved kalibreringen. Først brugte vi dcmålinger til at kalibrere et høj-niveaus effekt
meter. Dette meter brugtes dernæst til at ka
librere en høj-niveaus HF-kilde. Denne kilde bli
ver så dæmpet og anvendt ved kalibreringen af
en mere følsom detektor. Denne proces kan
fortsættes et vil kårligt antal gange, selvom måle
fejlene vil akkumuleres.
Lav-niveaus effekt-meteret fra fig. 6 kan udOZ NOVEMBER 1976
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Fig. 6. Diagram over en detektor i kvadratslovs-området. Føl
somheden er bedre end-26 dBm. Se teksten m.h.t. oplysnin
ger om CR1 og CR2.

vides til lavere niveauer med passende forstær
kere, enten bredbånds eller smalbånds. I for
fatterens detektor er indbygget en bredbåndsforstærker med tre 2N5179. Den har en følsom
hed på mere end -60 dBm med 3 dB ripple og
50 MHz båndbredde. Denne kombination har
vist sig at være et yderst brugbart all-roundmåleværktøj. Når den f.eks. anvendes sammen
med en signalgenerator og en trinvis attenuator, kan man bedømme et filter over et område
på 50 dB. En lille trådløkke på enden af en stump
coax tjener som en superfølsom HF-’sniffer'.
En passende mængde filtre kunne få maskinen
til at fungere som en rudimentær spectrum
analyzer.

Fig. 7. En hybrid combiner. Isolationsegenskaberne skyldes
brovirkning og T1's balun-opførsel. TI består af 10 bifilare
vindinger tynd tråd på en toroidkerne (ferrit) med en ydre dia
meter på ca. 9.5 mm.
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En brugbar hybrid combiner er vist på fig. 7.
Denne box er ikke andet end en simpel HF-bro.
De tre porte er benævnt på samme måde som
de hybride enheder på fig. 1 og fig. 3. Tallene
i cirkler er de HF-spændinger forskellige steder
i kredsløbet, som stammer fra et 10 volt signal
på port 1. På samme måde stammer signalerne
i kvadraterne fra et 10 volt HF-signal på port 2.
Isolationstransformeren er viklet på en ferritring
(Amidon FT-37-12-125) med en permeabilitet på
125. Kerner af pulveriseret jern med lavere per
meabilitet bør ikke anvendes.
Som det var forventeligt kan den hybride
enhed også anvendes som HF-bro. Når den an
vendes som 'return-loss’-bro, tilføres et HF-sig
nal til port 1, belastningen, der skal justeres til
50 ohm, til port 3, og detektoren til port 2. For
delen ved en sådan bro er, at målingerne kan
foretages ved meget lave effektniveauer.
Den vanskeligste og mest kritiske ting at
bygge og kalibrere er en HF-kilde, der kan an
vendes til at måle støj-gulvet for den modtager,
der er under afprøvning. Et passende kredsløb
til dette formål er vist på fig. 8. Igen benyttes
en simpel krystalstyret oscillator. Denne gang
skal oscillatoren imidlertid være særdeles velafskærmet og afkoblet fra batteriet. Det sidst
nævnte bør altid anvendes som strømforsyning.
Kassen, der indeslutter oscillatoren, yder bety
delig dæmpning. Enheden er bygget i en kasse,
der er lavet af stumper af dobbeltsidig kredsløbsplade. Efter at modstandene i attenuatoren
er justeret til at give noget i nærheden af et
S7-signal i en modtager, tilloddes kassen, incl.
krystallet. I atten u ato rd el en af kredsløbet er der
anvendt adskillige skillevægge.
Selv om denne lav-niveaus kilde i princippet
kunne kalibreres ved anvendelse af bootstrapmetoden, der anvendtes til kalibrering af de
øvrige enheder, ville fejlene sandsynligvis blive
for store. En bedre metode er at låne en kalibre
ret signalgenerator lokalt. Der har været adskil
lige sådanne enheder på surplus-markedet og
det skulle ikke være svært at lokalisere en.
Lav-niveaus kilden i fig. 8 kan nu sammenlignes
med signalgeneratoren v.hj.a. en modtager.
Den krystal styrede kilde er, når den engang
er kalibreret, fuldt ud så god som gode signal
generatorer, for den vil kun lække ganske lidt.
Det skulle ikke være muligt at detektere noget
signal i en velafskærmet modtager, når de to
enheder er jordet sammen. Ved blot at forbinde
modtagerens antenneindgang til output-stikket
på den hjemmelavede generator skal det være
muligt at opnå et detekterbart signal. Denne
kilde kan nu anvendes sammen med den trin
vise attenuator til måling af den tangentielle
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Fig. 8. Diagram over en lavniveaus HF-kilde, der er anvende
lig ved følsomhedsmålinger. L1 har 24 vindinger på en Amidon
T50-6 toroidkerne. Outputlinken består af 1 vinding.

Fig. 9. Simpelt LF-voltmeter. CR1 til CR4, ind. er 1N914.
M1 er et 500-fxA-meter.

følsomhed, eller direkte uden attenuerlng som
det ’ønskede’ signal ved blokeringsmålinger.
Selv hvis det ikke er muligt at kalibrere denne
kilde, er den ganske nyttig ved sammenlignende
målinger.
Forfatterens lav-niveaus kilde har et output på
-112 dBm ved 14 MHz. Brugt sammen med den
hjemmebyggede trinvise atten uator stem mer må
leresultaterne inden for 1 dB med dem, der blev
opnået med laboratorieudstyr.
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Det sidste, der mangler for at kunne vurdere
en modtager, er et AC-voltmeter. En simpel
enhed er vist på fig. 9. Enheden er ikke kalibreret
i absolutte værdier. Under målingerne kan man
imidlertid koble 3 eller 10 dB dæmpning ind.
Den første justering foretages nemt ved midler
tidigt at forbinde en 51 ohms modstand over
indgangen, og så forsyne indgangen med signal
via den trinvise attenuator. Denne attenuator
forsynes så med LF fra en tonegenerator med
en -10 dB, 50 ohm attenuator i udgangen.
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Konklusioner
Med de billige, moderne halvledere til sin dispo
sition er det muligt for amatøren at bygge mod
tagere med høj ydeevne. Det er imidlertid kun
de konstruktører, der er villige til at foretage
omhyggelige målinger under udviklingen, der
vil kunne producere den 'endelige' modtager.
Disse målinger foretages ideelt bedst med det
laboratorieudstyr af høj kvalitet, der er til rådig
hed i dag. Det er imidlertid muligt at lave et til
fredsstillende job med relativt simpelt hjemme
bygget udstyr, hvis det kalibreres omhyggeligt.
Med anvendelse af lettilgængelige komponen
ter og omhu ved målingerne vil det være muligt
for amatøren, der er eksperimentelt indstillet,
at bygge en modtager med et dynamikområde
på 100 dB eller mere. Bruges der mere eksoti
ske komponenter, ligger 'state of the art’ sand
synligvis omkring 140 dB. Modtagere af denne
kaliber er imidlertid ikke tilgængelige på amatør
markedet.
I betragtning af den kendsgerning, at de må
linger, der er nødvendige for at specificere blo
kering og dynamikområde, kan foretages af
amatøren under anvendelse af simpelt udstyr,
han selv har bygget, synes det ikke urimeligt,
at vi, forbrugerne, forlanger mere realistiske og
komplette specifikationer af modtagerfabrikan
terne. Tilsvarende er det forfatterens mening,
at tilsvarende data bør inkluderes i ARRL’s be
dømmelser i 'Recent Equipment’ (Nyt Udstyr).
Dette vil ikke blot være nyttigt for dfen poten
tielle køber, men også for konstruktøren, der
har behov for en målsætning i sit eget arbejde.

tude A og frekvenserne fi og f2, vil indgangs
signalet være
Vin = A { cos

(•>, t + cos o 2 t}

hvor o)n = 2 tt fN.
Hvis dette indgangssignal indsættes i tredjeordensleddet i potensrækken, foVin3, fås en
række led, hvoraf nogle har formen:
Vout —

A3 { cos (2fi -f2) + cos (2f2-fi) 2tiX }.

Dette er de såkaldte tredje-ordens intermodulationsforvrængningsprodukter.
En
mere
fuld
stændig redegørelse for denne analyse findes i
Electronic and Radio Engineering, kap. 10,
McGraw-Hill, 1955.
4) Det følger direkte af analysen i fodnote 3, at
Pim = KPout3. Ved at tage logaritmen af dette
udtryk fås: Pim (i dB) = 3Pout (dB) + 10 log K.
Pim er IM-produktets effekt og Pont er den øn
skede udgangseffekt fra forstærkeren.
5)
Måling af udgangs-interceptet giver mulig
hed for at beregne konstanten i fodnote 4. De
tal, der anført i eksemplet i teksten, er typiske
for en kvalitetsforstærker med bipolære transi
storer, der er forspændt til en kollektorstrøm
på 20 mA og med en belastningsmodstand i
kollektoren på 50 ohm.
6) Hayward, 'A Competition-Grade CW Recei
ver’, QST for marts og april 1974.
7) Det kan vises, at hvis båndbredden ændres
fra B til B\ ændres dynamikområdet D sig til D’,
hvor
(D’/D) = B/B ’)2/3

Referencer
1) Goodman, QST for januar 1957.
2)
Støjtallet for en forstærker, blander eller
modtager er indgangssignalets signal-støj-forhold divideret med udgangssignalets signalstøj-forhold. Indgangsstøjen antages normalt at
opstå i en modstand, der har en temperatur på
290 grader Kelvin.
En læser, der ikke er bekendt med definitionen
af og subtiliteterne i begrebet støjtal, henvises
til Nelson’s 'A Little Bit About Noise', 73 Maga
zine for januar 1967.
3)
Overføringsfunktionen for de fleste reelle
forstærkere kan udtrykkes som en potensrække:
Vout = Ko + KiVin + K2Vin2 + KsVin3 + .

..

Det led, man normalt interesserer sig for, er
det lineære led KiVin. De øvrige led beskriver
forvrængningen i forstærkeren. Hvis man be
tragter to indgangssignaler med samme ampli
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Dynamikområderne er her rene tal snarere end
dB.
8) En god diskussion af støj i oscillatorer fin
des i Priestley, 'Oscillator Noise and Its Effect
on Receiver Performance’, Radio Communication for juli 1970.
9)
Støjmodulationens virkninger 'on the air’er
gennemgået i første del af fodnote 6.
10)
Weiss, Ham Radio Magazine for oktober
1973.
11)
Daughters ahd Alexander, 73 Magazine
for januar 1967.
12)
Denne detektor arbejder stort set i det
område, hvor kvadratloven er gældende. Hvis
fodnote3's potensrække anvendes med etsinus-
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signal på en enkelt frekvens, kan det vises, at
det kvadratiske led foVin2 resulterer i et dc-led.
(Note fra QST’s redaktør: Med hensyn til intercept-metoden gælder, at der vil være tilfreds
stillende overensstemmelse mellem eksperiment
og teori for de enheder, der normalt anvendes
i modtagere. Typiske eksempler er diode-balan
cerede blandere og klasse A-forstærkere. Me
toden bør imidlertid ikke betragtes som anven
delig for alle kredsløb, der har ulinearitet. F.eks.

viser klasse AB eller B effektforstærkere ofte
IMD-produkter, (ved en to-tone test), der først
vokser med voksende input, så aftager og til
sidst igen vokser. Fra et matematisk synspunkt
betyder dette, at tredje-ordens produkternes am
plitude ikke er ligefremt proportionale med tredje
potensen af input-signalet, men at sammenhæn
gen er mere komplex. Det kan derfor ikke an
tages, at tredje-ordens produkternea/f/c/ vil vokse
med 30 dB for hver 10 dB, input-signalet vokser).

★

Om at jage DX
Af OZ9XM, Karsten Meyer, Slotsvej 9, 2920 Charlottenlund
Jagtsæsonen er begyndt, hvilket også omfatter
DX-jagten. Men hvad er DX, DXCC og DXpeditions? I denne artikel omtales de »teoretiske«
forhold omkring DX-jagten. Mere praktiske råd vil
følge i en senere artikel.
DX-trafik er måske det mest tillokkende ved
amatørradioen, og står sikkert for de fleste som
målet med vores hobby: at dyrke det internati
onale kammeratskab på tværs af alle geografiske,
politiske og religiøse grænser.
Enhver, der har siddet foran mikrofon eller te
legrafnøgle og haft forbindelse med en amatørkollega på den anden side af jordkloden, vil sik
kert kunne tale med herom. Det er en oplevelse,
som kun dårligt kan beskrives; første gang giver
det sig som regel udslag i form af blafrende ører,
sug i maven, sved på panden og lignende symp
tomer, mens man spændt afventer om ens egne
signaler er blevet opfanget, og om de svage sig
naler fra DX-stationen kommer tilbage. Men selv
når en DX-QSO bliver rutine og mindre stres
sende end første gang, vil man dog stadig for
nemme »the thrill of DX«.
Men hvad er så DX?
Ja, selve forkortelsen DX oversættes tit til »long
distance«, men hvad man så vil opfatte som lang
distance-forbindelser, vil nok afhænge af mange
forhold: Har man lige fået sin licens eller arbejder
man med en QRP-station, så vil en QSO med en
amatør i f.eks. USA være DX. På VHF og
UHF-båndene vil DX måske være en forbindelse
med en station i Frankrig. For amatøren, der
igennem mange år har været aktiv, vil DX-begrebet nok snarere dække over stationer placeret på
små koraløer eller sandbanker i et frådende hav 440

stationer, som ofte kun er i luften i få dage under
såkaldte
DXpeditions
(DX-ekspeditioner).
For
andre amatører vil DX slet og ret være en beteg
nelse for en forbindelse med en station udenfor
det europæiske kontinent.
Det er altså ikke helt ligetil at give nogen kon
kret definition på betegnelsen DX, men som en
slags fællesnævner for de ovennævnte forhold,
kan DX vel generelt siges at være en forbindelse
med en station i et land, som man ellers kun
sjældent får kontakt med pågrund af den geogra
fiske placering eller få aktive amatører i området.
DX Century Club
Men hvad er det, der gør DX-jagten så spæn
dende, at tusinder af amatører ofte våger foran
modtageren og senderen i flere døgn for at få
kontakt med en bestemt DX-station? Og hvorfor
sætteren flok amatører ofte liv og lemmer på spil
samt ofrer en masse penge på disse DXpeditions,
blot for at kunne operere fra ubetydelige »flue
pletter« på verdenskortet?
Der er naturligvis mange ting, som er med til at
gøre DX-jagten spændende, og mon ikke enhver
DX-jægerharen ellerflere forklaringer. Imidlertid
er en af hovedfaktorerne nok, at mange ønsker at
opnå det eftertragtede medlemskab af »DX Cen
tury Club« under den amerikanske amatørradio
organisation ARRL. For at opnå medlemskabet
må man kunne fremlægge bevis for radiokontakt
med mindst et hundrede lande (DXCC-områder).
Ved optagelse i DXCC udstedes et fcjrnemt di
plom, og da der kan opnås »endorsements« (et
mærkat til opklæbning på diplomet) for hver 10
nye lande, man har bekræftet, er der altid grund til
at være på jagt efter nye DX-stationer.
Diplomet kan opnås både for radioforbindelser
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udført ved hjælp af telegrafi, telefoni eller begge
dele, ligesom en plaquette (5 Band DXCC) kan
opnås, når man har kontaktet 100 lande på hveraf
de fem amatørbånd. Desuden offentliggør DXCC
regelmæssigt en liste - »DXCC Honour Roll« over de medlemmer som har kontaktet størstede
len (ca. 280-320) af alle lande.
DXCC Countries List
Men hvad er det, der pludselig gør en lille
ukendt sandbanke i Stillehavet så interessant for
DX-jægerne?
Som nævnt tidligere, skal man have kontaktet
omkring 300 lande (DXCC-områder), for at
komme på »DXCC Honour Roll« - og så mange
»rigtige lande« findes der jo slet ikke her i verden.
Imidlertid er det meget svært at afgøre, hvornåret
geografisk område er en selvstændig stat. DXCC
har derfor fastsat nogle regler, der afgør hvornår
et geografisk område kan optages på DXCC
Countries List og derved få status som et selv
stændigt land (- for at undgå forveksling ofte be
nævnt: DXCC-område). De kriterier, som liggertil
grund for optagelse på listen, muliggør til tider, at
små ø-grupper, koralrev og sandbanker kan få
selvstændig status, selv om vi normalt ikke opfat
ter disse områder som selvstændige stater på li
nie med f.eks. Danmark, Norge og Sverige. Når
forholdene alligevel er noget uoverskuelige, skyl
des det, at de kriterier, som anvendes i dag ved
optagelse af nye lande på listen, kun har været i
brug siden 1963 (hovedparten af kriterierne dog
siden 1945). Enkelte lande, der var optaget på li
sten før dette tidspunkt, er ikke blevet slettet igen,
selv om de i dag ikke opfylder betingelserne. For
at gøre det endnu værre, optages der ind imellem
også lande, som desværre ikke opfylder krite
rierne.
Lad os dog alligevel kigge lidt nærmere på de
regler, som afgør udseendet af »The DXCC Coun
tries List«:
Et geografisk område, der kan opfylde et eller
flere af nedenstående kriterier, vil blive betragtet
som et selvstændigt land, dvs. et DXCC-område,
som kan optages på listen:
1) Regering/Administration: Et område, der sty
res af en regering eller en særlig særskilt ad
ministration, vil blive betragtet som et særskilt
land.
2) Adskillelse ved hav: En ø eller en ø-gruppe,
som ikke styres af egen regering eller af en
særskilt administration, vil blive betragtet som
et selvstændigt land under følgende betingel
ser:
a) Øer beliggende udenfor regerings- eller
administrativt område må være geografisk
adskilt fra moderlandet med minimum 225
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miles åbent hav. Dette gælder dog ikke ved
øer, som er en del af en ø-gruppe eller som
er geografisk beliggende i nærheden af en
ø-gruppe.
b) Øer, der udgør en del af en ø-gruppe eller
som ergeografisk beliggende i nærheden af
en ø eller en ø-gruppe, som harfælles rege
ring eller administration, vil blive betragtet
som et selvstændigt land, såfremt der er
mindst 500 miles åbent hav mellem de to
områder.
3) I tilfælde hvor et land, som defineret under
kriterium 1), er delt i to områder af et fremmed
land, men dog har fælles regering eller admi
nistration, vil dette land blive betragtet som to
selvstændige lande på listen, hvis der er en
fuldstændig adskillelse mellem områderne på
mindst 75 miles af fremmed land. Denne 75
miles-grænse gælder kun for landområder.
Hvor en kæde af øer indbyrdes er adskilt af
fremmed land, vil der ikke være nogen mini
mumsgrænse.
Efter disse næsten juridiske spidsfindigheder,
vil det nok være på sin plads med et par kommen
tarer og nogle praktiske eksempler:
Det første kriterium er ganske tydeligt, selv om
det til tider kan være svært at afgøre, hvornår der
er tale om en særskilt administration. Som ek
sempler på lande, der er optaget på listen efter
denne regel, kan nævnes Danmark, Sverige, Nor
ge, Færøerne og Grønland - kort sagt mange af

Små øer, koralrev og sandbanker er ofte målet for til tider ikke
helt ufarlige DXpeditions.
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de lande, vi i forvejen opfatter som selvstændige
nationale stater. Hvor svært det imidlertid kan
være at afgøre, hvornår der er tale om særskilte
administrative områder, anskueliggøres af det
forhold, at de sovjetiske republikker tæller en
keltvis, mens kun de stater i USA, som kan opfylde
kriterierne 2 eller 3, har opnået selvstændig sta
tus på listen.

Kriterium 2.a omhandler udelukkende øer, som
er beliggende udenfor moderlandet. Eksempler
herpå er Chatman Island (ZL/C), Kermandec Is
land Group (ZL/K), Campell & Auckland Islands
(ZL/A) ud for New Zealands kyst samt Lord Howe
Island (VK2) og Norfolk (VK9) øst for Australien.
Kriterium 2.b kan være ret svært at forstå. Menin
gen er den, at en ø-gruppe, som først har opfyldt
kriterium nummer et for optagelse på Ilsten, kan
deles i flere selvstændige lande, hvis der er mini
mum 500 miles åbent hav mellem de forskellige
øer. Ifølge denne regel skullede ovennævnte new
zealandske øer sammen med New Zealand kun
tælle som et og ikke fire selvstændige lande. Kri
terium 2. b blev først tilføjet i 1963, hvor de nævnte
øer allerede var optaget på listen, og der har man
altså valgt at lade dem blive. Der imod nåede
Bounty Island (se kortet) aldrig ind på listen, da
der ikke har været amatørradioaktivitet fra øen før
1963, hvilket er en betingelse for optagelse på
listen.

Det 3. kriterium finder anvendelse ved f.eks.
Alaska, der er adskilt fra den øvrige del af USA.
Lad dette være mere end nok; det må vist være
klart for alle, at reglerne trods alt bliver anvendt
ret ukonsekvent. Og mærkeligt er det vel også, at
f.eks. Vestberlin ikke figurerer på listen, trods en
ten kriterium 1 eller 3 vil være opfyldt. (Firemagtsaftalerne omkring Berlins opdeling efter 2.
verdenskrig, har medført specielle administrative
forhold). Desuden vil de britiske baser på Cypern
samt Walvis Bay i Sydvestafrika (Namibia) sand
synligvis kunne opfylde et el ler flere af kriterierne.
Du har muligvis allerede opgivet at følge med.
Forhåbentlig er det dog en trøst, at du ikke behø
ver at kunne ovennævnte regler for at hitte ud af,
hvornår du har kontaktet et nyt DXCC-område.
Ved hjælp af den prefix- og zoneliste EDR udsen
der hvert år, skulle bestemmelsen af de enkelte
lande foregå som en leg. Skulle du trods alt have
lyst til at sætte dig ind i det virvar af forhold, der
gør sig gældende ved fastsættelsen af DXCC
CountriesList, kan der henvisestil artikler i »CQ«;
oktober 72 pp 81-88 samt marts 1976 pp 18-23.
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ITU Diplome des 100
Hvis du mener, at reglerne for DXCC-medlemskabet og ideen bag diplomet er »for pjattede«,
behøver du ikke at afholde dig fra DX-jagt. Du kan
istedet kontakte de »rigtige lande« og opnå »ITU
Diplome des 100« for kontakt med 100 af den
Internationale Telekommunikation Unions 148
medlemslande. Der kan også her opnås »endorsements« for hver ti nye lande udover de hundre
de. Desværreerdet ikke alle ITU’s medlemslande,
som tillader amatørradio, hvorfor det kan være
svært nok at samle de hundrede lande.
CQ og ITU-zoner
skal også kort omtales. Begge er rent geografiske
inddelinger af jordkloden og benyttes bl.a. som
grundlag for diplomudstedelser. De 40 CQ-zoner
skal kontaktes for opnåelse af diplomet »Worked
All Zones«, mens de 75 ITU-zoner kun anvendes
af amatører i contests og til det ret ukendte dip
lom P75P. Disse zoner kan naturligvis også være
et mål for DX-jagten.
Oplysninger om ovenstående diplomer kan fås
ved henvendelse til EDR’s diplom-manager.

ZL/A

Auckland &
Campbell Is.

Stjålne antenner
En listig fyr har fået mine 2x5 element antenner
op under neglene. Antennerne var af fabrikat
OZ5HF og var monteret komplet med dobbelt
tråde feeder og balun.
Skulle du få sådanne antenner tilbudt, hører
jeg eller politiet gerne fra dig.
OZ3GY
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Lidt mere om:

Hybrid Dobbelt-Quad - og Beam til 2 meter
Af OZ8RY, Aage Lehmann, P-Box 4, 2960 Rungstedkyst

Jeg omtalte denne antenne ret udførligt i OZ for
april i år og havde det held, at den blev færdigmonteret samme dag som OZ ankom. Den blev
monteret på en lille prøvemast, stukket ned i en
solparasolbetonklods. Nemt når man skal samle
en lidt kompliceret sag.
Artiklen gav naturligvis anledning til megen
snak de følgende aftener, men jeg var jo uden
mulighed for at sige noget om antennen i prak
sis. Det kunne jo også tænkes, at jeg endnu ikke
havde fået det optimale ud af den.
Efter den interesse, der siden har været, fin
der jeg det rimeligt at supplere samt delvis rette
de tidligere givne oplysninger, dels med mine
egne fåtallige erfaringer, dels især med resul
taterne af målinger, der er foretaget af sagkyn
dige, professionelle teknikere med avanceret
apparatur.
Disse målinger er bearbejdet via EDB og de
viste udstrålingsdiagrammer er, dels for den i
min artikel beskrevne kombination, dels for
den grundlæggende antenne.
Desværre må der tages lidt, men også kun
lidt, af glansen, idet der oprindelig var omtalt et
gain på 17 dB. Dette er ved den herskende in
flation sunket til 15,2 dB, men det er over en
normaldipol, halvbølge, bedes bemærket, og så
er antennen kun 4 m lang. De, der tror at have
en 15-16 dB yagi har den blandede fornøjelse
af en 6 m bom, og det giver problemer i kraftig
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blæst, og den stakkels rotor kan hurtigt blive
mishandlet ved vindpåvirkningerne.
Jeg skriver »tror at have« fordi det man har, i
mange tilfælde viser sig at være en antenne, ikke
med 15-16 dB, men måske godt 13 dB. Sagen
er jo ganske enkelt, at det i salgsøjemed ser
lokkende ud, hvis man reklamerer med et gain
på f.eks. 15 dB og så viser åbningsvinklerne,
men man glemmer at oplyse at gain er målt over
en isotrop og ikke over en dipol. Den forskel er
ca. 2 dB. Ved anvendelse af et nomogram kan
man hurtigt afsløre det reelle galn, når man ken
der åbningsvinklerne. Se herom: Karl Rothammel, »Antennenbuch«.
Altså Hybrid Dobbelt-Quad'en med de to yagier
kan give 15,2 dB over en dipol eller om man vil,
ca. 17 dB over en isotrop.
Med de tidligere opgivne mål på direktorerne
viste det sig, at antennen var bedst i området
fra 143,5 til godt 144 MHz. Man kan altså ved at
forkorte direktorerne lidt rykke resonansen opad
i 2 m båndet, hvor man ønsker det optimale. Jeg
har af ugidelighed ikke gjort det, idet min in
teresse ligger i nederste ende af båndet. Mit
SWR er på 144,050 1:1, på 145,000 1:1,1 og på
145,900 1:1,2. Kører man Oscar-forbindelser kan
det måske have interesse at være bedst kørende
over 145,900, men ellers vil det nok være natur
ligt for de fleste, at sigte efter midten af båndet.
Jeg ville altså intet vinde ved afkortning af
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direktorerne, men nybyggere bør nok bruge de
nye mål, som er:
1: 88,0 cm
2: 89,5 cm
3: 90,0 cm
4: 90,5 cm

5: 91,0 cm
6: 91,5 cm
7: 92,0 cm
8: 92,5 cm

Den horisontale åbningsvinkel er der ikke meget
at sige om, men ved yagi-antenner er den verti
kale åbningsvinkel altid større og her er det om
vendt, idet den højst er 30°. Med den lavest
mulige vertikale åbningsvinkel har man den
bedste DX-mulighed. Årsagen til denne ret lave
vinkel er jo at antennen indeholder 2 stackede
yagier, omend ikke på sædvanlig vis.

Horisontalt udstrålingsdiagram af
ligger til grund for denne modifikation.
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den

hybride

Quad,

der

Man kan jo yderligere sænke den vertikale åb
ningsvinkel hvis man stacker 2 af disse antenne
systemer og afstanden skal så være ca. 3 m. Sam
tidig forøges gain'et med 2,7 dB. Jeg er ikke kom
met så langt, men vinteren giver jo muligheder
og jeg synes resultatet er lokkende.
Jeg havde i sommer ikke rotor på denne an
tenne og fik altså kun begrænsede muligheder
for afprøvning og sammenligning med min 20
elem. gruppeantenne, men jeg kan da nævne
een prøve. Min gruppeantenne sidder 16 m oppe
op »hybriden« kun 7 m oppe. En dag med usæd
vanligt stabile forhold havde SK 7 VHF ligget
bomstabilt en hel time og gav på mit S-meter S 8
i bedste antenneretning. Derimod gav »Hybri
den« S 9, og den var med kompas rettet nøjag-

Vertikalt udstrålingsdiagram af den
ger til grund for denne modifikation.

hybride

Quad,

der

lig
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Horisontant
yagi.

udstrålingsdiagram

for

hybrid

dobbelt

Quad

meo

tigt ind efter den høje antenne. Der er jo ikke
tvivl om, at den oppe i 16 m højde ville vise sig
endnu bedre, dels på grund af højden, dels fordi
den så ville komme fri af tag og træer.
Det er naturligvis en måling med betydelig
usikkerhed, men dog nok vejledende, og derfor
kan man uden at diskutere mine S-graders dBholdighed nok antage at min antenne vil være
omkring de 15 dB. Min høje antenne er opgivet
til 14,2 dB, men der er nu nok det sædvanlige,
at det er over en isotrop.
DL 7 KM har i Berlin sammen med en anden
amatør ved et utal af prøver og sammenligninger
konstateret 1 S-grads forskel på hans antenne
højde, 12 m og den andens på 22 m ud over
distancer på 250 km. Samme effekt og jordbund
samt fladt land.
Det kan anbefales at bruge 8 mm rør til direk
torer, mindre vægt og vindmodstand og giv så
antennen metallak et par gange. Samt naturligvis
tectyl på de rette steder.
I udstrålingsdiagrammet for antennesystemet

Vertikalt
yagi.

udstrålingsdiagram

for

hybrid

dobbelt

Quad

med

ses at der praktisk taget ingen loops er, altså al
energien sendes til modstationen, deraf kommer
det store gain bl.a.
Når man ser på udstrålingsdiagrammet for den
oprindelige Hybrid Dobbelt Quad, altså uden
yagier er det endda endnu bedre, hvad loops an
går og denne lille antenne er målt til ikke mindre
end 9 dB over en dipol. Også den har lavere ver
tikal udstråling end horisontal og kræver ingen
plads. Den lidt skæve udstråling vandret skyldes
muligvis den usymmetriske fødning med koaxkabel.
I Karl Rothammels »Antennenbuch« kan man
læse om det omtalte nomogram og den formel,
der bruges som grundlag. Har man åbningsvinklerne kan man straks direkte aflæse gain.
Han har i øvrigt skrevet en stærkt rosende artikel
om disse antenner, som sikkert medtages i ny
udgave af hans berømte »antennebibel«, som
enhver amatør, der arbejder udenfor repeaterne,
burde studere jævnligt, men prisen . . .

2 meter PA-trin med Motorola MHW 601 og 602
Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg mark, 4450 Jyderup.

I artiKlen i oktober OZ gør OZ1AM udtrykkelig
opmærksom på, at man ikke må anvende printet
i
Motorolas datablad, idet størrelsen ikke er
korrekt.
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Da vi på redaktionen ofte er ofre for Murphys’
lov, blev størrelsen i OZ ej heller korrekt. Vi be
klager og bringer hermed den rigtige størrelse.
Red.
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg
»The next song will be a dance«
Denne »dunkle« annoncering kunne man komme
ud for for nogle årtier siden ved Negro Minstrels
Shows I USA, når programpunkterne ikke helt
fulgte den vedtagne praksis. Dette bliver netop
tilfældet også her og jeg vil derfor sige: »Denne
måneds antenne bliver en brevkasse!« Årsagen
er simpelthen den lykke, at jeg har fået et væld af
breve med megen ros og lidt kritik, samt masser
af spørgsmål, øjensynlig inspireret af behovet
for antenneinformation, specielt fra relativt nye
amatører og medlemmer af EDR. Det skal heller
ikke være nogen hemmelighed, at disse sider i
høj grad er henset til at hjælpe de mindre videre
komne på vej, og jeg er da også kommet i en travl
to-vejs korrespondance med flere (det nærmer
sig vist en mindre kursusvirksomhed!) Men også
fra »de gamle rotter i faget« er der tilgået mig små
hilsener, og jeg skynder mig at sige tak til alle. Jeg
er fortsat åben for direkte besvarelse af spørgs
mål, blot der vedlægges adresseret svarkuvert
og kr. 1,50ifrimærker-formine svarbreve sniger
sig meget let over de 20 gram!
Udfra nogle af de tilgåede breve har jeg derfor
taget følgende emner frem, som jeg føler at der er
et større auditorium for, idet mange af spørgs
målene faktisk er »gengangere«, og derfor har
behov for at komme på tryk. En amatør rappor
terer for øvrigt, at han har ladet fotokopiere også
»mine sider« for nogle år siden og samlet stoffet
til et lille hæfte. Jeg vil gerne gøre mit til at dette
bliver til en lille bog en skønne dag.
Antenne-spørgsmål og svar
(forts, fra juli-OZ 1972)
Antennetråd
Er det absolut nødvendig at skulle bruge flerkoret, evt. Litze-tråd, i antennekonstruktioner,
hvor kobbertråd skal benyttes?
Nej, det er det ikke. Flerkoret og det fint snoede
Litzetråd benyttes bl.a. for at gøre tråden smidig,
men også for at give tråden en stor overflade,
og derved bedre »kontaktmulighed udefter«.
Men ulempen er da også, at efter ganske kort tid
begynder luftens ilt at danne korrosion på trå
denes overflade, der danner et måleligt dæm
pende lag for HF, det vil sige, at enhver antenne,
der ikke er beskyttet mod korrosion mister grad
vist sin effektivitet. Derfor tilrådes f.eks. lakeret
kobbertråd, af soliditetshensyn helst en legering,
men i mange tilfælde kan transformer-tråd med
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fordel anvendes, idet denne tråds lak-lag, der i
det danske vejrlig kan holde i adskillige år frem
over, forhindrer korrosion og antennen ser ikke
alene »ny« ud hele tiden, men bevarer sin effek
tivitet på dette område fra opsætningsdagen.
Dette lak-lag har betydelig mindre dæmpning
på HF’en end et årgammelt lag rust (metal-ilter
danner et isolationslag, i bedste fald er de halv
ledere). Hos mig har antennetråd til amatør
antenner gennem mere end 30 år synonymt ud
løst associationen lakeret kobbertråd, omkring
én mm i diameter.
Antenne-modvægt 1
Du har skrevet så meget i den senere tid om nød
vendigheden af at have et effektivt jordnet un
der i særdeleshed V4-lambda G.P.-antenner. Gør
det noget at jeg bruger isoleret ledning (den skal
nedgraves)?
Nej, slet ikke, og det tilrådes netop af samme
grunde som nævnt ovenfor. Og her kan man også
godt tillade sig at bruge f.eks. plastic-isoleret
0,75 kvadrat netledning.
Antenne-modvægt 2
Kan man kritikløst forbinde alt forekommende
ledende materiale, tagrender, nedløbsrør, stål
trådshegn, etc. der befinder sig under en an
tenne sammen til det én-tydige HF-nulpunkt
(coax.kabel ell. antennetuner) som er nødvendig
for at give HF’en en defineret returvej? Eller skal
netværket bestå af længder i et antal af 15-20
stk. på en kvart lambda for hvert amatørbånd?
Sidstnævnte er uomtvisteligt det rette. Men
vi kan da hurtigt blive enige om, at f.eks. en G.P.
på et tag med op til hundrede tråde ud i alle ret
ninger er et uskønt og upraktisk foretagende.
At være KB-amatør er bl.a. også at gå ind på
kompromisser, og jeg forstår så fuldtud den ama
tør, som vil nøjes med f.eks. 5 tråde til hvert bånd,
eller prøve at udnytte forhåndenværende le
dende materiale, jernbetondragere, koldt- og
varmvandssystemet i et hus, som HF-modvægt.
Det sidste med vandrør må for øvrigt på det
alvorligste frarådes, men hvad der ligger uden
om huset er en særdeles god idé dog kun i for
bindelse med modvægtstråde, der kan »falde i
resonnans« med den udsendte HF og derved
danne den nødvendige returvej. Og disse tråde
skal befinde sig mellem antennen og de øvrige
ledende materialer, der derefter via sin egen led
ningsforbindelse tilsluttes HF-nulpunktet under
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antennen eller antennetuneren. Kun ledende
materiale indenfor én bølgelængdes afstand fra
antennen skal føres til det éntydige HF-nulpunkt,
og det er som sagt trådlængder eller materiale
længder på en kvart-bølgelængdes længde, for
bundet til G.P.’ens strømfødningspunkt, der li
gefrem inviterer HF’en til at koncentrere sig om
at blive udstrålet fra antennen og ikke genudstrålet ad sære og uransagelige veje fra tagren
der osv. Det yderligere tilsluttede netværk under
antennens egentlige modvægt vil da være med
til at danne en gradvis overgang til det mere eller
mindre - i særdeleshed mindre - gode HFjordplan udenfor antennens nærfelt, og derved
hjælpe på antennens nyttevirkning. Endvidere
vil dette ekstra jordplan muligvis tage den sidste
rest af HF-indstråling væk i husets transistori
serede TV- og FM-, samt evt. stereo-anlæg. NB.
Sidstnævntes
højttalerledninger
danner
ofte
nogle pragtfulde dipolantenner til uønsket HFpick-up. Dette kan ofte stoppes med passende
ferritkerner i ledningen umiddelbart bag LF—
udgangen.

Yagi eller Quad?
Jeg har fået kommunens tilladelse til en 12 me
ter mast. Skal jeg sætte en 3, 4 eller 5-etement
Yagi op eller en 2 eller 3-element Quad?
Set fra et mekanisk og vindmæssigt synspunkt
kan man let være i tvivl, men set fra et antenneeffektivitets-synspunkt må en quad i denne højde
anbefales frem for en yagi-antenne. Takket være
at en quad er en »stablet« antenne (hvor selve
antenne-elementet er bestående af to halv-bølgeelementer over hinanden), er dens vertikale udstrålingsvinkel af sit horisontalt polariserede
signal, betydelig fladere end en yagi’s do. En
god »håndregel« i dette tilfælde siger, at du
skal op i en bølgelængdes højde med en yagi,
dvs. ca. 20 m på 14 MHz, mens du kan nøjes med
den halve højde med en quad. En 4 elemt. yagi
giver i 20 m højde mindst 6 dB gevinst (gain) i
forhold til en dipol samme sted, mens en såkaldt
2 element quad (der faktisk består af 2 gange 2
halvbølge-elementer) giver det samme gain og
tilmed en fladere udstråling, hvilket kan tilise
dens mindre mastehøjde. En 3-elements quad
giver ca. det samme gain som en 6-element yagi,
og når man også skal tage hensyn til højdeservi
tutter, så kommer en quad foran en yagi. Såvel
OZ som QST har igennem årene bragt betragt
ninger og sammenligninger om disse sager. Men
det skal indrømmes, at f.eks. en 3-element yagi er
betydeligt lettere at håndtere end en 2-element
quad, men så må man også renoncere lidt på
effektiviteten.
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DX-antenner for 7 og 3,5 MHz-båndet
Nu da vi skal til at runde bunden af solpletminimums-perioden i denne 11-årige omgang
denne vinter, bliver 40 og 80 meterbåndene de
eneste muligheder for at trække DX’ere hjem i
de mørke vinteraftener. Kan en flerbånds G.P.
benyttes med fordel og hvordan er den i forhold
til yagi’s, quad's og lignende symmetriske an
tenner m.h.t. TVI/BCI?
Der er meget, der tyder på, at en G.P. er brug
bar til DX på de lavere frekvenser, såfremt det
ikke er altfor meget af en kompromis-antenne;
husk, den burde være ca. 20 meter høj for at
være en kvart-lambda på 3,5 MHz, men er af
praktiske grunde udført med spoler »undervejs«,
så længden bliver overkommelig. Det gør for
såvidt heller ikke så meget, hvis 80 meter for
længerspolen da ikke sidder i bunden af an
tennen og ødelægger strøm-området - og der
med udstrålingen - for antennen. Denne løs
ning er et mindre godt kompromis. Lige så vig
tigt er det, at jordtrådene er i fuld længde, altså
ca. 20 meter (en kvart bølgelængde, dvs. læng300 000 1 ,
den i meter =--------------- x —), og hvis dette ikke er
fkHz
4
muligt, da med spoler f.eks. midtvejs mellem an
tennens nul-punkt ved masten og enden af jordplans-tråden. Endvidere opnår man som bekendt
de bedste resultater med så mange jordtråde
som muligt, mindst 15 stk. til hvert bånd udstrukket i fuld længde som egerne i et hjul i alle retnin
ger. Da »afskydningsvinklen« for at nå DX'er på
disse lave frekvenser er adskillige grader højere
over horisonten end ved 10 og 15 m båndene, kan
jordnettet godt danne 90 grader med antennen
og nok med fordel være et spadestik under jor
den, så er det af vejen. I særdeleshed overfor
forkortede antenner er jordplanet af en alt over
skyggende betydning for antennens effektivitet.
Ja, ved enhver G.P.-antenne er dette trådnet den
»manglende halvdel« af antennen, og uden dette
er antennen ikke færdig!. . . Det er desværre rig
tigt, at en G.P.-antenne er årsag til TVI/BCI hyp
pigere end en vandret - og fuldtud symmetrisk yagi eller quad-antenne, men der er meget der
tyder på, at det bl.a. skyldes et mangelfuldt
jordplan. Derfor: ud med trådene!
Antenne-modvægt 3
Jeg har ifølge manualen for en kommerciel G.P.antenne sat nogle »radialer« ca. 18 cm lange
udfra antennens fodpunkt og forbundet dem
med nogle 2,5 m lange galv. rør nedrammet i jor
den. Hvad tjener de til?
Disse er i hvert fald ikke en antennemodvægt
HF-mæssigt set, og må derfor ikke kaldes radialer. De kan måske henregnes under en form for
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statisk spændings-afledere. Radialer skal f.eks.
ved 14 MHz være 5,25 m lange og i et antal af
15-20 stk. udstråle i fuld udstrækning i alle ret
ninger under antennen og forbindes med en
vejrfast skrueforbindelse til antennefoden lige
ud for hvor coax.kablets skærm har sin masteforbindelse . . . Vedkommende, som skrev dette
spørgsmål, havde også nogle midlertidigt ud
lagte jordplans-tråde efter den medfølgende
manual. En weekend blev disse erstattede med
tråde (nedgravede) i et større antal og jeg mod
tog følgende tilbagemelding:
»Slagelse, 12. sept. 76 kl. 12.20. Nu har jeg
lige lavet min første kontakt med USA og fik S 7
med G.P.’en efter at have lagt radialerne ud,
foreløbig 13 stk. Jeg har aldrig kunnet råbe
W’ere op før. Er det et tilfælde eller radia
lerne?«
Det er »tilfælde«, der nu fremover vil lade sig
gentage, Idet man om weekenden normalt ikke
med rundstrålende antenner har særlig let ved
at gennemtrænge QRM'en fra Europa, hvor
hjemmeaktiviteterne vel på denne del af ugen er
sat i højsædet. Desuden var forholdene fra
autoriseret side ikke varslet til at være særlig
gode, men måske var de det for en kortere stund,
med øget QRM til resultat. Derfor er alle odds
imod, at det var en tilfældighed, og resultatet må
i første række tilskrives, at antennen er ved at
blive færdiggjort med sit jordplan under kontrol.

Antenne-modvægt »Lillebælt«
I juli-OZ var OZ3YI’ G.P., der er placeret på en
pæl i Lillebælt, afbildet, og i sept.-OZ blev nogle
sammenlignende resultater omtalt. Det har gang
på gang vist sig, at en antenne umiddelbart
over vand, specielt saltvand, vil udvise langt
bedre egenskaber m.h.t. rækkevidde end en
antenne »på land«. Det er ikke uden grund f.eks.
at» Lyngby Radio« for meget længe siden flyttede
til Skamlebæk og Reersø.
Ved de i sept.-OZ omtalte sammenligninger
mellem antennen her på Funder Bakke og
og OZ3YI’s antenne ved Strib, kunne disse sam
menligninger
umiddelbart
udføres,
fordi
vi
begge kørte med 1) lodret polarisation, 2) iagt
tagelser på et S-meter hos tre DX-stationer blev
gjort indenfor sekunders mellemrum og 3) OZ3YI
og undertegnede kørte begge med en effekt
på omkring de 60 watt. Mit wattede spørgsmål
om wandskyende watt er hermed besvaret, hvil
ket igen beviser - ved de ca. 25 dB’s større
styrke der var fra OZ3YI end fra OZ7CH - at det
slet er nødvendigt at køre QRO, hvis man bare
giver sin antenne de bedste arbejdsbetingelser,
såsom effektivt jordplan og frie omgivelser.
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Indeklemte amatør-brug
Uhyre mange af os amatører lider under plads
mangel, specielt når det vedrører »antennefarming«. Kan du ikke derfor beskrive den an
tenne lidt nærmere du selv benytter?
Vedkommende har fået svar direkte, men da
andre også har spurgt, er originalen bragt på
disse sider plus et foto af ophængningen i »øn
skekvisten« på den skovbevoksede bakkeskrå
ning bag huset. I mit svarbrev omtalte jeg, at
højde eller/og et frit areal er af stærkt med
virkende betydning for en god udstråling, og at
min antenne slet ikke var særlig god, men var
kommet under gunstige forhold. Faktisk tror
jeg ikke den er ret meget mere værd end en fuld
størrelse dipol! Spørgeren bor i Nakskov og jeg
skrev da også: »Du bor da alletiders sted med
saltvand indenfor få km fra dig, så hvis du bare
kan komme en V2 til en hel bølgelængde op og
fri af diverse afledende og skærmende, så er du
vel kørende, selv med dipoler, lodrette såvel
som vandrette«.
Fire dage efter at disse linier var skrevet havde
vedkommende QSO med 9K2EH, Erik I Kuwait,
på 14 110 kHz, og fik en meget fin rapport med
sine 3 watt fra Nakskov og benyttende en dipol.
For fuldstændighedens skyld må det tilføjes,
at det var en af de gode HF-dage på 14 MHz,
men dog ikke extraordinære gode dage, som
det har skortet ikke så lidt på denne sommer.
Kort sagt: Lav effekt og enkle antenner kan sag
tens være med, selv i solpletminimums årene.
Tillykke, Nakskov.
Mere om »skrumpede« antenner
(forts, fra sept.-OZ 1976)
Nok er den i dette nr. af OZ afbildede 3-elementede mini-size beam lille, og i min version yder
ligere skrumpet ind til ca. 3,5 meter gange ca.
3,5 meter (reflektor-længde x bomlængde), men
det tyder dog stadig på, at HQ-Teren afbildet i
sept.-OZ er både mindre og bedre. Spørg blot
OZ4RP. Såfremt nogen skulle ønske at få detal
jer om forlængerspolerne nærmere beskrevet og
konstruktionen f.eks. af »stritterne« oplyst, så
lad mig det vide. Nu har jeg ydermere fået stillet
en »site« til rådighed på den jydske hede (helt
fladt terræn og langt til ledninger og huse), hvor
det vil være et fortrinligt sted til at få den af
prøvet, hvis en eller anden vil låne den til os mod
nærmere omtale her i OZ? Der er på »siten« både
referencedipol og måleinstrumenter til rådighed.
Den i oktober OZ bragte 4-bånds mobile an
tenne af OZ7XJ, Dietmars konstruktion udviser
stadig formidable resultater. Således kørende I
Odenses gader har der været QSO’er med VE3(Ontario, Canada), hvor Dietmar fik S 5, med SUOZ NOVEMBER 1976

(Ægypten) også S 5, EP2- (Teheran, Iran), som
modtog Dletmars mobile signal med S 9 og med
K7- (vestkysten af USA), som rapporterede S 5
og oplyste, at OZ7XJ/portable var det eneste
signal fra Nordeuropa. Vi ved jo alle, at det ikke
er hver dag vi kan nå rundt til den side af USA
fra OZ, og så med ca. 60 watt herfra og en lille
pisk, ganske vist på en stor bil.
Det ser ud til at bekræfte den teori, at ikke
alene de to lave amatørbånd er i stand til at give
os DX-muligheder med lodrette antenner, men
at også 14 MHz er et bånd, hvorpå man bør af
prøve lodret polarisation, også med f.eks. yagiantenner. Fra Boulder Dam, hvorfra litteratur
udsendes vedr. HF-tilstandene, foreligger op
lysninger om, at lodret polariserede signaler
har en bedre »gennemtrængelighed« end vand
ret do, vinkelret på de magnetiske kraftlinier,
dvs. øst-vest, mens der ikke er dominerende
forskel nord-syd. Er der nogen, som vil være med
til at undersøge denne påstand nærmere?
Dette var en af årsagerne til at jeg drejede min
3-elementede mini yagi 90 grader om bommens
akse. Den havde fra sept. 75 til marts 76 været
benyttet vandret og ikke givet resultater. Trods
måneders lytning kunne end ikke de utallige
japanere høres overhovedet, og den længste for
bindelse var til Kuwait med S 3 til S 5 max. Det var
i sept. 75, hvor solplettallet omkring dette jævndøgnstidspunkt var betydeligt højere end i
marts-april 76, da antennen blev flyttet til Funder
Bakke.
Antennens
sidestråling
(sidelopes)
blev målt til -r- 22 dB, hvilket fik mig til at beslutte
at sende denne »endeeffekt« lige ned i jorden og
ret op i himlen - hvor man alligevel ikke havde
brug for den! - og så udnytte det relativt lave
Front-to-Back-forhold den udviste, til en bidirectional udstråling mod SE (Kuwait) og NW
(Grønland). De -¡- 22 dB ville, selv med en ringe
frihøjde over jorden have mindre tilbagevirkning,
og ødelæggende indflydelse, end hvis elemen
terne var vandrette ca. 4,5 meter over jord
(Sand begge steder). Det viste sig også at holde
stik, idet den første QSO overhovedet blev med
Sri Lanka (Ceylon S 7) og derefter Pakistan!
Tilmed viste det sig uden problemer at få masser
af japanere fra NE, hvilket er vinkelret på an
tennen (S 7), og det var den side af antennen,
der i vandret opsætning gik lige i jord eller til
skyerne! Ned over Europa gav antennen S 9’ere
og ligeledes fra central-Rusland (vinkelret på
antennens formodede udstråling). Kuwait i SE (i
antennens udstråling) giver nu fra S 6 til S 8.
Men at antennen ikke er bedre, snarere dårli
gere end en G.P.-ant. overfor saltvand, er om
talt i sidste OZ ved øjeblikkelige sammenlignin
ger fra JA-, VO- og VK. Men at antennen har vunOZ NOVEMBER 1976

OZ7CH, stående på sandjorden under antennen
på Funder Bakke og godt omringet af grønne
træer, er i stand til uden besvær at kontrollere
antennelinken på antenne-elementets center
spole. Coax.kablet går så vidt mulig ud vinkel
ret på antennen, for ikke at ødelægge udstrålingsdiagrammet for meget. Fotografens vidvinkel-linse snyder, der er kun ca. 60 cm forskel
på spacingen mellem elementerne. Reflektoren
til venstre er i græstophøjde, og Japan er vin
kelret udfra antennens plan udover Silkeborgsøerne ca. 50 meter under antennen.
(Foto: Preben Baltzer, Midtjyllands Avis).

det ved at blive placeret lodret på siden af en
sandbakke er uomtvisteligt, og jeg kommer til
Japan med den side af antennen, der tidligere
vendte ned til hønsene. Måske et forslag til en
QRO-amatør, der holder af grill-stegte høns,
men det er som bekendt mere formålstjenligt at
sende sin HF-energi hvor der er en chance for
at få et svar Der er simpelthen noget, der tyder
på, at mange antenner vil vinde ved at blive drejet
90graderom bommen, hvis de erfortæt anbragte
over jorden, dvs. mindre end en Vz lambda oppe.
Der er så naturligvis problemet med masten, som
ikke må være ledende og kablets fri-føring, men
problemerne kan løses, og antennehøjde spares.
Sidste Nyt om antennen i oktober OZ
Dietmar, OZ7XJ/p, melder, at han ved at køre
til Vesterhavet på Rømø har fået S 9 fra ZS6(Sydafrika), og fra Nørreskov Strand på Als,
haft QSO med K8- (Ohio) og DU1- (Manilla) ingen
med høje S-grader. Dette understreger atter be
tydningen af et godt og effektivt jordplan, især
under en forkortet antenne (den er ikke over 1,5
meter og »burde« være ca. 5,05 m) og en absolut
så flad udstråling som mulig. Dette kan naturlig
vis også opnåes med stablede dipoler med direk
tor og reflektor, de såkaldte »tæppe-antenner«
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eller med flere-lambda lange Rhombe-antenner.
Men sikke konstruktioner, og det er ikke mange
amatører - hvoraf størstedelen er mere eller
mindre »indeklemte« - der har mulighed hertil.
Det vi skal stræbe efter, er at få en så flad vinkel
og en passende »vifte«-bredde med en retnings
antenne. En flere-elementet yagi-antenne har i
vandret stilling en relativ høj vertikal vinkel og
en relativ smal »vifte«-bredde, altså det mod
satte af det ønskværdige. Så hvorfor ikke over
veje at sætte din yagi på højkant?
OZ7CH

Dette er den antenne, som ligger til basis for
den i aug.-OZ og i dette OZ afbildede yagiantenne. Grundet på at konstruktøren havde
udstyret centerspolerne med for mange vindin
ger, lå den udenfor båndet, og istedet for at
mindske spolerne, mindskede jeg dimensionen
til reflektorlængde ca. 3,5 meter mod før 6,55
meter, efter først at have lagt antenneelementet
på plads med et dykmeter (14,2 MHz) i 4 meters

INFORMATION
Referat af Repræsentantsskabsmødet
den 3.10.1976
Efter formandens velkomst blev OZ2WK foreslået
og valgt til dirigent. OZ2WK konstaterer, at mødet
er lovligt indvarslet trods de for sent udsendte
papirer.
Valg 1976: Ingen klager over valget indløbet.
Valg af stemmetællere: OZ7OU og OZ3PO fo
reslået og valgt.
Formandens beretning. (Se sidste nr. af OZ).
Diskussion af formandens beretning
OZ1XO vil gerne i stedet for »lic. radioamatør«
bruge ordet »lic. radiosendeamatør«. Mener, at
det er meningsløst at ofre 30.000 kr. på en QTHliste, når den hos P&T kan købes for 10 kr. Han
efterlyser oplysninger om mødet mellem EDR
og radiostøjtjenesten.
450

højde. Overfor en X-tal osc. i 40 meters afstand
med en »altfor kort pisk« (kugleformet udstråling)
blev reflektor og direktor forkortet til bedste
gain (ikke bedste F/B-ratio). Link 6 antyder ved
en pil, der skulle pege mod spolen en link til
coax.kablet, men her benytter jeg en løsere
kobling med 2 vindinger. Har været beskrevet
i OZ Dec. 69, men man finder de bedste oplys
ninger i Rothammels Antennebuch.

OZ1OQ tiltræder brugen af ordet »lic. radio
sendeamatør«. Anker over, at Esbjerg afd. ikke
er nævnt i afholdelsen af Ølgod lejren.
OZ4X takker på Ålborg afd. vegne for EDR's
gave til afd. jubilæum.
OZ1WL spørger, om EDR har gjort noget ved
160 m problemet.
OZ9SH: P&T har anmodet EDR om en udtalelse
ang. repeatere, der ikke kører efter Reg. I bånd
planen. Hvordan lyder denne udtalelse. Kunne
vi ikke bede P&T om at overlade EDR alle repea
tere? Nu udgør de jo et monopol.
OZ4EV oplæste brev til P&T med flg. indhold:
EDR’s HB har vedtaget, at repeaterlicensindehaverne bliver anmodet om at bringe pilottone
systemet til ophør, idet EDR må følge Reg. I bånd
planen.
OZ9SW: P&T vil ikke give EDR nogen form for
magt, ellers kunne hans forslag medvirke til,
at man kunne undgå en masse problemer.
OZ5JR savner Oscar-data i OZ. Hillerød afd.
har også problemer med QSL kort, idet man mod
tager mange kort til ikke-medlemmer.
OZ7LX vil gerne have generel tilladelse til
23 cm båndet og en beacon på 23 cm.
OZ9SH vil gerne have flg. resolution til afstem
ning:
EDR’s repræsentantskab pålægger HB at ar
bejde for, at
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1) Repeaterlicenser udstedes efter Reg. I plan.
2) Repeaternes drift skal følge Reg. I.
3) Repeaterne skal holdes åbne inden for en
vis min. tid, helst hele døgnet.
4) Repeaterne drives af EDR f.eks. ved hjælp
af lokalafdelinger.
OZ5RO oplyser, at problemer m.h.t. QSL-centralen vil blive klaret. Ang. forhandlingerne mel
lem EDR og radiostøjtjenesten, så vil disse for
handlinger gå videre og oplysningerne vil komme
i OZ.
Vedr. 160 m oplyste OZ5RO, at P&T ikke ville
give tilladelse til at bruge dette bånd. Da Lyngby
Radio efter sigende har ændret frekvens, er der
måske en mulighed nu.
OZ7LX vil gerne høre OZ9SW's mening om
pilottonesystemet.
OZ9SW: Pilottonesystemer er på dagsordenen
til Reg. I mødet, men der er ikke lagt op til en
vedtagelse. Man vil gerne have en diskussion
med argumenter for og imod. Tror personligt
ikke på, at Reg. I vil gå ind for systemet.
OZ9HS ændrer sin resolution til:
1) resolution: punkt 1, 2, 3.
2. resolution: punkt 4.
Afstemning: Resolution 1.: For 47, imod 1.
Afstemning: Resolution 2.: For 15, imod 17,
stemmer ikke 15.
Herefter
godkendtes
formandens
beretning
enstemmigt.
Regnskab
Kassereren fremlægger det reviderede regn
skab.
Kassereren henviser til offentliggørelsen i
OZ. Vil gerne besvare spørgsmål.
Regnskabet godkendt enstemmigt.
OZ2WK foreslår dagsordenen taget i flg. ræk
kefølge: 6 - 9 - 7 - 8 - 1 0 - 1 1 . Ingen indvendinger
herimod.
Budget
OZ6PN: Princippet i budgetlægningen har væ
ret, at vi ikke vil forringe vilkårene for medlem
merne.
OZ6WR anker over, at OZ6PN ene har udarbej
det budgettet og at kontingentforhøjelsen er på
20 kr. Går ind for at afskaffe QTH-listen. Synes,
at en stigning af forfatterhonorarer på 20% er
for meget.
OZ6PN oplyser, at han ikke har udarbejdet
budgettet alene, men at HB har drøftet det. M.h.t.
kontingentforhøjelsen, så skal der kun bruges
10 kr. i år, men man undgår at forhøje næste år.
At QTH-listen skulle udgives i år var en RM ved
tagelse.
OZ7OU foreslår, at medlemmerne køber QTHliste hos P&T.
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OZ9JB: Kbh. og Amager afd. er imod en så stor
kontingentforhøjelse.
Afstemning om QTH-liste:
Bibeholdes af EDR: 1.
EDR udgiver ikke i 77/78: 41.
Stemmer ikke: 6.
OZ9JB: Det betyder en besparelse på 40.000 kr.
Kontingentforhøjelsen bør nu kun være på 10 kr.
Afstemning om kontingent skal forhøjes: ja 20,
nej 25, afh. 2.
Afstemning om budget: For 46, imod 0, afh. 2.
Budget vedtaget: Uden QTH liste og uden kon
tingentforhøjelse.
Indkomne forslag
Der var blandt RM enighed om, at det var nød
vendigt med en ny kredsinddeling i de store
kredse. En vejledende afstemning viste, at alle
stemte for en ændret kredsinddeling.
Flg. ændringsforslag var indkommet:
Kreds 1 uændret.
Kreds 2 for Nordkredsen postnumre, der beg.
med 3 undt. 38, 37, 39.
Kreds 3 Fyn og omliggende øer.
Kreds 4 alle postnumre med 9 . . .
Kreds 5 den gl. kreds 5 undt. postnumre med 9 . . .
og det der afgives til kreds 8.
Kreds 6 som foreslået af OZ8BG.
Kreds 7 uændret.
Kreds 8 området vest for en linie Skals-VongeMalt. I den nordlige del grænsende til 9 . . .
området.
Kreds 9 Øvrige Møn, Sjælland, Lolland-Falster,
der ikke falder ind under kreds 2.
Der foreslås en ny kredsnummerering. HB be
myndiges enstemmigt til at foretage de redaktio
nelle ændringer af vedtægterne.
Afstemning om den ny kredsinddeling: For 46,
imod 1, undl. 1.
Forslag om kredse, hvor der intet HB-medlem
er opstillet.
§ 9, stk. 4 og § 10, stk. 12 som OZ6PN’s forslag.
HB’s forslag trukket tilbage.
Afstemning: For 48, imod 0, undl. 0.
Afstemning om § 9, stk. 6: Samme resultat som
ovenfor.
Forslag om afskaffelse af kassererposten: § 12,
stk. 2 + følgeparagraffer.
OZ6PN: Begrundelsen er HB’s underbeman
ding. Kassererarbejdet er meget tidkrævende.
Grethe er fuldtidsansat og det hele skal jo allige
vel ekspederes af hende. Det vil også fremme
ekspeditionen. En kommende forretningsførers
fuldmagt kunne begrænses. Man kunne forestille
sig, at der ved større beløb skulle en kontra
signering til.
OZ9SH er for forslaget.
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OZ2WK er imod forslaget. Der er større mulig
hed for manipulationer. Dette er ikke rettet mod
Grethe.
Afstemning: Skal § 12, stk. 2 ændres som af HB
foreslået?
For 13, forslaget dermed bortfaldet.
Ændring af betegnelsen »bogholder« til »for
retningsfører« kan overlades til HB idet OZ9SH
stiller ændringsforslag til § 12, stk. 2. Ordene »og
en kasserer« og de nødvendige rettelser i følge
paragraffer.
Afstemning: For 38, imod 7, undl. 3. Vedtaget.
Fjernelse af pligt til at have statsautoriseret
revisor.
OZ6PN opfatter Ikke hjælpen som nødvendig.
Det koster os 4.500 kr. at få opstillet regnskabet.
Vil gerne have § 17, stk. 1 ændret til: Repræsen
tantskabet udpeger en faguddannet revisor, der
opstiller foreningens regnskab.
Afstemning om dette forslag: For 42, imod 2,
undl. 2. Vedtaget.
Afstemning om Julianehåb afd. forslag:
Der var enighed om, at § 8, stk. 4 kun indebar
en redaktionel ændring. § 5, stk. 1 vedtaget med
alle stemmer, idet »Grønland« erstattes af »Grøn
lands amt og udlandet«.
§ 8, stk. 12: For 2, imod 33, undl. 13. Forslaget
bortfaldet.
Forslaget om overgangsbestemmelser + sid
ste del af HB’s forslag til § 26 enstemmigt ved
taget.
Afstemning om OZ8BG’s forslag til § 27, stk. 1:
Enstemmigt vedtaget.
OZ3WB foreslår, at der i forslaget til § 8, stk. 7
tilføjes: Suppleanters valgperiode er 1 år.
Der henvises til, at forslaget ikke har været
offentliggjort og RM mener ikke, at det kan
behandles.
Hvidovre afd. forslag ang. EDR's jubilæum:
Der udspandt sig en større diskussion om
Bornholm som »jubilæumssted«. Der var flertal
for at holde jubilæet et mere centralt sted - dog
ikke i København.
OZ3SH oplyste, at afd. forslag kun var en
skitse med ideer til HB. Hvidovre trækker sit for
slag tilbage. HB tager de faldne bemærkninger
til efterretning.
Valg af revisorer:
Foreslået: OZ2WK - OZ5NN - OZ1OQ.
Valg: OZ2WK 40 stemmer, valgt.
OZ5NN 34 stemmer, valgt.
OZ1OQ 18 stemmer, suppleant.
Valg af faguddannet revisor: OZ6PN foreslået
og valgt med alle stemmer -s- 1.
Det blev forsøgt at finde de manglende HBmedlemmer i de gl. kredse 3 + 6 blandt RM.
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Kredsene kunne dog ikke på mødet udpege et
medlem.
Det blev enstemmigt vedtaget, at HB kan ud
pege evt. villige repræsentantskabsmedlemmer
uden at sende det ud til afstemning blandt RM.
Som mødested for næste års RM blev Odense
valgt.
Eventuelt
OZ7LX ønsker, at man pålægger HB at arbejde
for, at danske amatører får samme gunstige vil
kår på UHF og SHF-området som f.eks. Vesttysk
land. Vil gerne have den officielle Reg. I båndplan
offentliggjort i OZ mindst 1 gang årligt.
OZ7OU og OZ6PN roser OZ8XM for et godt ar
bejde.
OZ1LD nævner problemer m.h.t. spejdere, der
ikke er medlem af EDR. Kan disse få QSL-kort
tilsendt?
OZ5RO: I den uge, da JOTA afholdes, bliver de
ekspederet.
OZ2WK takker for god ro og orden.
OZ5RO takker OZ2WK for god ledelse af mø
det. Udtrykker håbet om et godt arbejde i det
kommende år.
Referat OZ6IC

OP-Electronic
En af OZ's flittige annoncører, OP-Electronic,
har netop udsendt et nyt katalog (med prisliste!)
over firmaets tilbud til radioamatører. Dog må
man undre sig over at EDR’s PR-manager OZ5GF
slår 27 MHz udstyr i hartkorn med tilbud til radio
amatører i det ellers udmærkede katalog.
OZ6PN
Standardlove for EDR’s afdelinger
Den almindelige praksis ved udarbejdelse af
love for EDR’s afdelinger er, at man finder et sæt
love fra en anden afdeling og derefter broderer
videre. Resultaterne er af varierende kvalitet, når
lovene sendes til godkendelse i HB.
For at råde bod på dette har HB’s lovudvalg
udarbejdet nedenstående forslag til standardlove
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for afdelingerne, men det står enhver frit om man
vil benytte forslaget eller Ikke.
Yderligere eksemplarer kan fåes ved hen
vendelse til Grethe.
Love og vedtægter for EDR’s X-afdeling
§ 1 Afdelingens navn er EDR’s X-afdeling.
§ 2 Afdelingens formål er at samle medlem
merne til kursur, foredrag og møder.
§ 3 Optagelse sker ved henvendelse til afdelin
gens bestyrelse. Såfremt flere medlemmer
tilhører samme husstand, og et af disse be
taler fuldt kontingent, kan de øvrige optages
som familiemedlemmer til et af generalfor
samlingen fastsat kontingent. - Alle med
lemmer har stemmeret.
§ 4 Et medlem, hvis færden og optræden mod
virker afdelingens arbejde, kan af bestyrel
sen ekskluderes uden forudgående varsel.
Eksklusionen skal dog godkendes af med
lemmerne på den førstkommende general
forsamling, inden den offentliggøres.
§ 5 Der betales ved optagelse i afdelingen et
indskud samt et årligt kontingent/familie
kontingent. Størrelsen af såvel indskud som
kontingent/familiekontingent
fastsættes
af
generalforsamlingen.
Såfremt
kontingentet
ikke er indbetalt senest 2 måneder efter den
fastsatte termin, slettes vedkommende af
medlemslisten og må betale nyt indskud for
optagelse i afdelingen.
§ 6 Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående
af formand, kasserer og sekretær + x be
styrelsesmedlemmer. De bør alle have gyl
dig amatørradiosendetilladelse og forman
den bør mindst have C-licens. Bestyrelsen
vælges på de ordinære generalforsamlinger
for et tidsrum af 2 år. Valg til bestyrelsen kan
foregå skriftligt.
§ 7 Generalforsamlingen holdes hvert år i x
måned med følgende dagsorden:
Ulige årstal:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger
det rev. regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af kasserer og sekretær.
6. Valg af x best.medl.
7. Eventuelt.
Lige årstal:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger
det rev. regnskab.
4. Indkomne forslag.
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5.
6.
7.
8.

Valg af formand.
Valg af x best.medl.
Valg af revisor.
Eventuelt.

§8

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
sker gennem OZ eller skriftligt til medlem
merne mindst 14 dage før generalforsam
lingen finder sted. Eventuelle forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
§ 9 Generalforsamlingen er kun beslutnings
dygtig i sager, der er opført på dagsordenen.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling skal ind
kaldes, hvis flertallet af bestyrelsen stemmer
herfor eller mindst 20% af medlemmerne
skriftligt
anmoder
herom.
Omhandlede
medlemmer skal være til stede på general
forsamlingen.
Afholdelsen skal ske senest en måned efter
begæring. Indvarsling skal ske mindst 8
dage før den ekstraordinære generalfor
samling.
§ 11 Afdelingens opløsning kan kun ske på en
generalforsamling, hvor dette er særligt
fremhævet i indkaldelsen og hvor 2/3 af
medlemmerne stemmer herfor. Samtidigt
skal der træffes bestemmelse angående af
delingens aktiver og passiver.
§ 12 Afdelingens adresse er:
Således vedtaget på den ordinære general
forsamling den . . .
★

t SILENT KEY
OZ3RG

Påny har vi måttet sige et endeligt farvel til en af
vore gode venner. Efter lang tids snigende syg
dom er medlem nr. 204, Robert Givskov, OZ3RG
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afgået ved døden den 17. okt. og stedt til hvile på
sin 65 års fødselsdag.
Robert var en af pionererne blandt Eksperi
menterende Danske Radioamatører og gennem
næsten 50 år var amatørradio hans store hobby.
Netop dette at eksperimentere var Roberts sær
kende, han havde altid et eller andet projekt på
bordet, og i omstillingen til den moderne teknik
med transistorer og IC’s fulgte han også med.
Hans sidste større projekt var en frekvenstæller.
Et udpræget teknisk snille var med til at gøre
hans konstruktioner til en fryd for øjet. På bån
dene hørte man gennem de sidste mange år ikke
meget til Robert, men CW var og blev hans fore
trukne kommunikationsform.
Han vil blive erindret som et usædvanligt ven
ligt og hjælpsomt menneske. Æret være hans
minde.
OZ3GW, Hans

CQWW WPX SSB contest 1975
Her blev de danske resultater følgende:
Samlet score
Klasse
Call
455.400
OZ6RT
Allband
Allband
28.210
OZ5VT
3.276
Allband
OZ3KE
163.214
14
OZ2PG
1.755
OZ3ER
137.886
7
OZ5EV
57.500
OZ6XR
7.008
OZ2NU
4.704
OZ8KU
3.430
OZ7FH

QSO’s
805
152
44
439
35
439
244
73
61
47

Multiplier
253
91
39
158
27
147
115
48
42
35

CQ World-Wide DX-contest 1976
Husk CW-afdelingen den 27.-28. november. (Se oktober OZ).

IPA-contest 1976
Fra OZ9OI har vi modtaget indbydelse til denne contest, der
arrangeres af International Police Associations tyske afdeling
med det formål at hjælpe deltagerne til at få de nødvendige
kontakter til opnåelse af Sherlock Holmes Award. Testen er
åben for alle radioamatører og SWL's.
Contestpe rioder:
Lørdag den 20. november 08-10 GMT og 14-17 GMT
Søndag den 21. november 08-10 GMT og 14-17 GMT
Call: CQ 1PA på både CW og SSB.
Kodegrupper: ikke medlemmer f.eks. 59001 - medlemmer
f.eks. IPA 59001.
Der gives 2 points pr. QSO på 80 og 40 meter. 4 points på
20, 15 og 10 meter. Multipller er lande fra DXCC-landslisten
på hvert bånd. Samlet score er summen af QSO-points multi
pliceret med summen af multipliers.
Følgende frekvenser anbefales ± 25 kHz: CW: 3575, 7025,
14.075, 21.075, 28.075. SSB: 3650, 7075, 14.150, 21.175, 28.560.
Logs sendes senest 31. dec. 1976 til DL3SZ, Adolf Vogel,
Ritter-von-Eyb-Str. 2, D-8800 Ansbach, Fed. Rep. of Germany.
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Resultater fra REF-testen 1975
CW: OZ6XR
18.333 points 100 QSO’s
OZ4HW
7.254 points 62 QSO’s
OZ7BW
2.880 points 32 QSO’s
OZ6XT
468 points 13 QSO’s
OZ2E
75 points 5 QSO’s
Phone: OZ6XR
42.600 points 142 QSO’s
Czechoslovakian contest
Denne test fandt sted den 14. november. Informationer var
ej nået frem til sidste OZ.
Logs skal sendes til Central Radio Club, P. O. Box 69,113 27
Praha 1, Czechoslovakia, med 31. dec. som sidste poststemplingsdato.

International spansk CW-contest 1976
Fra URE har vi modtaget indbydelse til denne test, der af
holdes den 11. december 20 GMT til 12. december 20 GMT.
Alle bånd 80-10 meter må anvendes.
Der udveksles sædvanlige kodegrupper begyndende med
001.

Hver QSO med en EA-station giver 1 point.
Multiplier er hvert EA-prefix (EA1-EA9) på hvert bånd. Samlet
score er summen af QSO-points på alle bånd multipliceret
med summen af multipliers på alle bånd.
Logbladenes rubrikker skal se ud som følger: Dato - Tid Call - Afsendt nr. - Modtaget nr. - Point - Multiplier.
Logs og sammentællingsblad skal sendes til U. R. E., Concurso International CW 1976, P. O. Box 220, Madrid, Spain,
med 15. februar 1977 som sidste poststemplingsdato.

TOPS 3.5 MHz CW contest
Dette er TOPS CW Clubs 80 meter aktivitetstest, der er åben
for alle.
Testen finder sted den 4. december 18 GMT til 5, december
18 GMT.
Der udveksles RST + numre fra 001.
Kontakter med eget land tæller 1 point - med eget kontinent
2 points - med andre kontinenter 5 points. QSO med GW8WJ
eller GW6AQ giver hver 25 points.
Multipliers er hvert prefix, altså f.eks. OZ1-OZ2-OZ3 osv.
Samlet score er summen af QSO-points multipliceret med
summen af prefixer.
Logs sendes senest 31. januar 1977 til G3IRM, Peter Lumb,
14 Linton Gardens, Bury Saint Edmonds, Suffolk IP33 2OZ,
England.
Ungarsk CW contest
afholdes i år den 11. december 16 GMT til 12. december 16
GMT på alle bånd 80-10 meter. Det gælder om at kontakte
så mange HA-stationer som muligt.
Der udveksles RST + numre fra 001. HA-stationerne sender
desuden 2 bogstaver, der indikerer deres provins.
Hver QSO giver 1 point. Multipliers er hver provins på hvert
bånd.
Samlet score er summen af QSO-points på alle bånd mul
tipliceret med summen af HA-provinser på alle bånd.
Logs sendes senest 6 uger efter testen til Radio Amateur
League of Budapest, P. O. Box 2, H-1553 Budapest, Ungarn.

ARRL 10-meter contest
afholdes i år den 11. december 12 GMT til 12. december 24
GMT.
Alle stationer må kontaktes en gang på CW og en gang på
phone. Også QSO’er via Oscar tæller.
Der findes single og multioperator-klasser.
Stationer i USA og Canada sender RS(T) og stat eller provins.
Alle andre sender RS(T) + fortløbende numre fra 001. Hver
QSO giver 2 points.
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Multipliers er hver USA-stat og Canada-provins samt
land efter DXCC-landslisten.
Samlet score er summen af QSO-points multipliceret
summen af multipliers.
Vinderen i hvert land modtager diplom.
Logs og sammentællingsblad sendes til ARRL, 225
Street, Newington, Conn. 06111, U. S. A. med seneste
stemplingsdato 21. januar 1977.

hvert
med

Main
post-

Contestkalender
4.-5. december: TOPS 80 meter CW-contest
26. december: Juletest
8.-9. januar: NRAU-test
29.-30. januar: REF CW-contest
OZ1LO
Aktivitetstest oktober
CW:
OZ7XC
OZ8KU
OZ8YO
OZ4XT
OZ7HX
OZ1XV
OZ9ML
OZ5DSB
OZ4QX
OZ8LP

1044 p.
990 p.
972 p.
954 p.
882 p.
846 p.
816 p.
720 p.
528 p.
384 p.

OZ4YP
OZ1AIK
OZ4QX
OZ5DSB
OZ1BII
OZ5QU
OZ8XO
OZ5MN

300 p.
230 p.
220 p.
160 p.
140 p.
136 p.
116 p.
66 p.
OZ8KU

DIPLOM MANAGER
Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, Postbox 213, 5100 Odense.
WAC
Jeg vil i dette nummer af OZ give et par oplysninger med hen
syn til WAC, da der har været mange forespørgsler på dette
diplom.
Der fås den almindelige WAC diplom, hvor man skal have
1 forbindelse med hver af de 6 kontinenter (Europa - Asien Afrika - Nord Amerika - Syd Amerika — Oceanien) uanset
bånd. Desuden fås et specielt diplom, hvor alle kontakter skal
være på 80 meter.
Et WAC-YL kan også erhverves, her gælder samme regler
som førstnævnte, men alle forbindelserne skal være med
YL eller XYL'er.
Disse 3 diplomer er gratis fra ARRL, men hvis de søges gen
nem EDR (hvor vi har specielle ansøgningsskemaer til WAC),
koster diplomet 4 kr. som bruges til porto.
Som noget nyt for nogle er der nu lavet et 5 bånds WAC
(5BWAC), og her gælder alle kontakter der er lavet efter 1.
januar 1974 (80-10 meter), det fås som speciel CW-SSB eller
Mixede kontakter. Dette diplom koster 10 IRC eller 1 US-dollar
+ 4 kr., hvis det søges gennem EDR.
I denne tid hvor DX-statlonerne ikke ligefrem strømmer
ind, tænkte jeg, at vi kunne bruge et par europæiske diplomer
at arbejde med, så valget faldt på et par franske diplomer:

Prisen for dette diplom er 10 IRC. Diplomet gælder også
for SWL, og kan søges gennem EDR eller med CGR liste hos
følgende adresse:
A. MORPAIN F3ZU, Villa Herval
Av. Fragonard 8
06 Cannes - France.
»DDFM CW - DDFM Phone - DDFM Mobile..
(Departements Francais de La Metropole)
QSO er gældende fra 1. juli 1957.
Man må have QSL fra 20 forskellige departsments, men
bemærk at alle skal være på samme bånd.
Der fås endorsements for de første 20 nye departments,
og derefter for hver 10 nye departments. Der udstedes excel
lence diplom for QSL fra alle 95 departments (alle på samme
bånd).
Ansøgning med QSL stiles til:
Annick Guchez, Rue Dian 4
27620 Gasny-France.
Diplomet koster 10 IRC, hvis diplomet søges gennem EDR,
koster det 2,80 kr. mere, som bruges til porto.
Fra Island har jeg modtaget oplysning om følgende diplom.
»The Icelandic Radio Amateurs« Award (IRAA).
1. Dette diplom er opnåelig af alle licenserede amatorer uden
for TF-land, og kun kontakter med stationer der er betjent
af islandske borgere og på Islandsk område er gyldige,
stationer med XXX/TF kan altså ikke godkendes.
2. Der er ikke nogen dato begrænsning.
3. QSL kort eller bekræftede fotokopier af QSL skal forelægges
diplom manageren sammen med en liste af en komplet
oversigt af kontakterne.
4. Novice stationer har 5 watt input på 3 bånd og det er føl
gende: 3500-3600, 7000-7040 og 21000-21150 kHz. Til indifikation af disse kan oplyses, at novicerne har 3 bogstaver
i kaldesignalet, hvoraf det sidste bogstav altid er et-N.
5. Alle kontakter skal være fra samme kaldeområde, og hvor
dette ikke findes, da fra samme land. (Forstås på den måde,
at vi her i Danmark ikke er opdelt i forskellige områder som
f.eks. i U.S.A., der jo har et område for hver af de forskellige
tal i kaldesignalet).
6. Prisen for diplomet er 14 IRC, eller tilsvarende beløb i kon
tanter.
7. Forskellige kontakter f.eks. fra CW til SSB samt krydsbåndskontakter, er ikke tilladt, undtagen er kontakt via satellit.
8. Alle stationer må kontaktes en gang pr. bånd og modula
tionsart (CW og PHONE), altså må man have samme station
både på SSB og CW på samme bånd.
9. For danske amatører gælder det, at vi skal have samlet 100
point efter den efterfølgende skala.

Bånd
3,5
7
14
21
28

Novice CW
32
24
16

8
6
3
4
6

RTTY

SSTV

SSB

6
5
2
3
5

6
5
2
3
5

4
3
1
2
3

Via satellit

16

144
»DPF« (DIPLOME DES PROVINCES DE FRANCE)
Til dette diplom er der ingen båndbegrænsning, og alle kon
takter efter den 1. januar 1960 er gyldige, det fås som særskilt
CW og Phone diplom.
Betingelserne er. at man har QSL fra 16 af de 17 følgende
provinser:
Nord/ND - Ile de FRANCE/IF - Normandie/NM - Bretagne/
BT - Touraine/TR - Champagne/CP - Bourgogne/BG - Alsace-lorraine/AL - Franche comte/FT - Alpes/AP - Languedoc/LG - Provence/PV - Auvergne/AV - Poitou/PT - Gascogne/GC - Ville de Paris/PT - Corse/FC.
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432

96

Diplomet kan ansøges gennem EDR, eller hos
I.R.A.
»Awards Manager«
Postbox 1058
101 Reykjavik
tceland
OZ1WL
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Det var vel ikke kun de skarpojede som opdagede at OZ2EL
ikke har været igang fra Tuvalu isl., endnu da. Det var JA0CUV
& Co. der var på Tuvalu. Det var også ham der havde sendt
foto via OZ1LO. Undskyld OZ2EL, det var ikke en drøm du
havde, men en trykfejl.
Geoff Watt, som i 12 år har udsendt »DX-news« og på den
måde forsynet os med de sidste nyheder, har måtte stoppe
sin virksomhed p.g.a. svigtende helbred. Det rygtes, at »DXnews« vil kun blive sendt til UK. Det er et stort savn, vi må lide
nu. Hans område dækkede fra 160-2 meter også satellit, contest og diplomarbejde. Han selv var en dygtig SWL. På hans
liste for DXCC manglede der kun F08C.
DX-udsendelserne på 3680 kHz fortsætter hver lørdag kl.
13.00 Z (14.00 DNT). Der er endnu mere brug for, at du stikker
hovedet indenfor og fortæller os hvad du har wkd. OZ3SK
har fod på systemet.
Det er ikke de helt store DX-peditioner, der har været denne
måned. Erik kom igang som SMØAGD/S2 fra Bangladesh,
rapporterer OZ7JZ.

Det er bare Yoko. Papa er JA2TK. Foto via OZ1LO.

Det har Ikke været muligt for mig at få hold i de rygter, der
siger at HKØ, Malpelo vil komme i luften i CQ WW Contest
perioderne.
D2AAI er aktiv fra Angola, han siger, at QSL-centralen ikke
er igang endnu. Post dertil må sendes direkte.
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K 5 OHS har været i luften fra KS4, ZF, CEØZ, FM7, FG, VP2D,
FH8, FL8 samt first med D6A.
WA6EGL/VQ9 Chagos har været rapporteret på 80/40 meter
med et meget kraftigt signal. Tidsrummet er mest mellem
21.00 og 00.00, både CW og SSB.
Også fra Cambel isl. er der 80 meter aktivitet. ZL4IL/A er
ofte fundet på 3580 kHz, ZL4NH er på QRG som medhjælper.
Rainer, FL80M har været igang som FH80M. Han har tid
ligere haft Rødehavsøeme som mål for hans DX-peditioner.
Han har eget fly, så det vigtigste for ham er en sendetilladelse
(og en flyveplads). Han har tidligere været QRV som VS9K.
En gruppe polske DX-amatører med SP6RT kom igang fra
YK som YKØA. Vi har spurgt om deres planer for Yl, men svaret
blev »Giv dog tid«. Der har dog været en pirat som varmede
YIØA op på 40 meter!
P29MO lover stadig QSL, men P29CC sender QSL 100%
via W2NHZ. P29AT, P29DW, P29HC og P29UC beder alle om
QSL via WA7ILC. P29 stn. blev wkd. både på SSB og CW i dette
års VK/ZL Ooeania contest.
Det ser nu ud til at WWV fortsætter sine frekvensforudsigel
ser, måske har det store opbud af tilkendegivelser hjulpet.

OZ7CH ved HW 32’eren i køkkenet på Funder Bakke. Med 50
watt og en stærkt »skrumpet« 3-element yagi og lodret pola
risation er i denne solpletfattige sommer kørt 4S7-, JA-, AP-,
9K2-, 4X4-, UAØ-, SU-, HZ-, VE3-, KH6-, 5Z4-, TR8-, K2-, YK-,
EP2-, VO-, VK-, W1- og OX3-. Styrken er ikke stor, men modu
lationen (SSB) går da tilsyneladende igennem uden speechprocessor men ved hjælp af “fysiologisk/personlig stemmeføringskontrol« som tilsyneladende gør elektronik overflødig.
Således karakteriseret af en af hans gode venner.
(Foto: Preben Baitzer, Midtjyllands Avis).
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Det var således, at man mange steder i USA skrev til den
lokale kongresmand. I West DX-bulletin står at læse, at en
gruppe danske DX-amatorer har prøvet at få tildelt 160 meter
båndet til forsøg, man skal måske prove at kontakte den lokale
M.F.’er.
Pr. 29. sept. var der ingen afgørelse om D6A-ST2SA/0 eller
WG1JFK vil blive nye på DXCC listen. WG1JFK kender jeg ikke
meget til, men OZ8BZ siger, at det var en stn. som var igang,
muligvis fra G-land, i anledning af 200 års jubilæet i USA.
I sept. QST er OZ3Y eneste dansker på DXCC Honor Roll.
For at nævne call som har været på listen i 1976: OZ7FG,
OZ3SK og OZ3Y og til sidst OZ6MI, som var på æresrullen
i 74.
Den 26. oktober bliver Transkei i Sydafrika selvstændig.
Dette må give en regulær tilføjelse på DXCC-listen.
ZS5JY beretter, at de nye folk, der gør tjeneste på Marion
isl. ikke er radioamatører. Det vil sige 2 år uden ZS2MI.
Også ZD9GI går QRT til nov.-dec., men lyspunkter er der
også. 9H1FE har fået call: TT8SM og vil komme igang derfra
i november. Han har også fået call i Libyen som 5A4CO og
vil komme i luften ved en senere lejlighed.
D6AA og D6AB er nu og da rapporteret igang, ofte omkring
14130 kHz kl. 16.00-18.00 Z. QSL, D6AA ex FH8CE via PO-box
289 Moroni. D6AB via en F6 stn.
OE5CML/YK siger, at hans QSL-manager er på hospitalet.
Jeg ved, at flere OZ-stn. har ventet på QSL.
VW3EWY vil igen findes på rundrejse i det Caribiske hav.
Køreplan ser således ud: VP2LV, 25.-30. okt. VP2DWY, 2.-6.
nov. FGØEWY eller FG7AK, 9.-12. nov. PJØFO, 16.-18. nov.
VP2KU 18.-22. nov.
K4II har været i UK og anvendt følgende call: GD5AOA,
GC5AOA og FØALV samt 4U1 ITU.
Der er nu igen aktivitet fra FR7ZØ/J, Juan de Nova samt
FR7ZL/T både med SSB og CW.
JH1KSB/JD1 Ogasavara er at finde på 20 meter. QSL via
JE3AFS.
Den gruppe CE9 amatører som nu er igang går QRT til
januar. De er rapporteret i USA på 14203 kHz 22.00-23.00 Z

og beder om QSL via Antartic Dept. Navy Post Office, Valpariso.
OZ7YY fortæller, at han med sin nye vertical har wkd. en
hel del stn. bl.a. CE9. LU1ZA samt VP8 på 3745 kHz kl. 3.004.00 Z. Men kom på 3680 kHz hver lordag og snak 80 meter
DX med Finn & Co.
Også OZ8KR rapporterer QSO med WA6EGL/VQ9 på 80
meter SSB.
DM2DGO/3W8 kan ventes i luften fra Veitnam, QTH Hanoi,
alle bånd SSB/CW.
Best DX.
OZ6MI

GM3YXU i sving med sin station, da jeg besøgte ham i som
merferien i år.
QTH er Kincraig, en lille landsby i Cairngorm bjergene midt
i det pragtfulde skotske højland.
Graham er meget gæstfri overfor forbipasserende OZ ama
tører, som bliver budt på hjemmebrygget øl af bedste kvalitet.
Han er aktiv på 80 m båndet næsten hver eneste eftermiddag.
OZ1BCI

Generaldirektoratet for
Post- og telegrafvæsenet

December 1976
Solplettal: 6
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Strækning:

Km:

Pejling:

tid/frekvens:
1

Japan
New Zealand
Filipinerne
Sydl. Australien
Sumatra
Indiske Ocean
Madagaskar
Syd Afrika
Middelhavet
Antarktis
Kanariske Øer
Argentina
Peru
Vestindien
New York
Vest Grønland
San Francisco
Sydl. Stillehav
Hawaii
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8.600
17.800
9.700
16.000
9.300
10.100
8.300
10.100
2.200
13.600
3.500
11.900
11.000
8.100
6.100
3.600
8.800
16.200
12.000

44,4
54,1
66,4
85,0
90,0
115,9
146,0
171,3
181,0
202,5
226,9
232,4
264,1
289,6
291,4
313,6
324,5
328,6
356,4

5,6
6,1
6,9
8,4
8,8
10,3
11,3
11,1
8,3
10,9
9,5
9,5
7,9
7,4
7,3
7,5
7,8
7,8
7,2

3
4,7
5,3
6,3
7,8
8,2
9,5
9,9
8,7
8,2
11,5
10,8
11,0
8,7
7,4
6,9
6,8
6,7
6,7
5,5

5
6,9
7,9
9,3
11,1
11,5
12,8
12,1
10,3
6,7
8,7
7,7
7,9
6,8
6,0
4,9
5,5
5,7
5,7
5,1

7
11,4
13,1
15,2
17,7
18,3
20,2
20,5
18,7
11,5
14,9
11,2
10,6
6,9
5,0
7,1
4,4
4,4
4,5
5,3

9
11,2
16,8
18,8
21,2
21,7
23,2
21,2
21,4
16,5
22,1
18,6
17,9
6,6
9,2
9,8
8,3
7,6
7,5
8,5

11

13

15

17

19

8,7
15,2
15,1
19,6
20,2
21,7
22,2
23,1
17,2
23,1
21,6
20,8
16,0
9,7
17,5
12,8
8,1
11,4
8,7

8,8
10,5
10,1
15,2
16,0
19,2
21,5
22,8
16,2
22,9
21,3
20,9
20,1
17,4
17,1
15,9
6,8
8,7
10,3

5,1
5,8
7,1
9,5
10,2
13,6
17,4
20,4
13,9
21,9
20,3
21,0
19,3
17,3
12,8
13,8
10,5
10,3
7,3

5,0
5,4
6,2
7,5
7,8
9,4
11,3
13,4
8,6
14,9
13,5
14,3
13,5
12,9
9,0
10,7
10,6
10,1
7,0

6,6 7,6 7,1
6,9 7,9 7,7
7,3 6,0 8,5
8,0 9,1 9,8
8,2 9,2 8,5
9,3 9,7 10,8
10,6 10,3 10,6
11,7 11,0 10,4
7,7 7,6 7,8
12,1 11,1 10,5
10,6 9,6 9,5
11,1 9,7 9,6
9,7 7,8 7,7
9,1 7,0 6,0
7,0 6,4 6,6
8,1 6,7 6,5
8,5 7,3 6,9
8,4 7,4 7,0
7,5 7,8 7,3

21

23
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QSL-lnformationen
A 2 CAB via WA 2 LOR
A 2 CED via K 4 EBY
A 2 CSO via Box 70, Orapa
A 4 XGH via P.O. Box 980, Muscat, Sultanate of Oman
A 6 XP via DK 4 NK
A 6 NQ via Arthur Clampitt, Box 2943, Dubai, U.A.E.
A 35 AF via JA 1 SWL, A. Inoue, 2-1-14 Tamagawa-Denenchofu, Setagaya, Tokyo 158
A 35 AM via JR 1 BRV
AH 7 EA via I 2 YAE
Al 4 ARU via W 4 WYR
BY 3 SG via JA 1 AN
C 5 AJ via DL 7 AH
C 5 AR via G 3 LQP
C 5 AU via G 3 LQP
C 31 LZ via C 31 LF
CE 9 AT via CE 2 MZ
CE 9 AV via CE 2 MZ
CE 0 AE via WA 3 HUP
CP 1 BCC via WA 2 ZDF
CR 5 LB via Luis Beirao, Box 147, Sao Tome, Dem. Rep. of Sao Tome
&
Principe
CT 2 BB via W 1 EP
CT 7 ZG via CT 1 ZG
CW 3 BR via W 3 HNK
EA 6 DO via Jose Ma Gaita Horrach, Av. Gral. Primo de Rivera 39-A,
Palma de Mallorca
EA 8 LD via Humberto Palazon B, c/o Alonzo Quitero 37, Las Palmas
de Gran Canaria, Canarian Islands
FC 2 CD via W 4 KA
FM 7 AQ via K 4 KQB
FM 7 AU via I 2 YAE
FM 7 AV via F 6 BFH
FM 7 AZ via Box 619, Fort-de-France
FM 0 CGV via K 4 GKD
W 6 RPL/FO 8 via W 6-Buro
GC 3 DVC via GC 2 LU
GD 5 BOY via W 5 ZSX
HC 1 XG/HC 8 via WA 6 PDE, Joe Lynch, Box 73, Bonita, California
92002
HB 0 XAA via WB 5 KEA, S/Sgt. Dennis Miller, Det. 51,2 Weather Wing
APO N.Y., N.Y. 09457
HK0AA viaHK3 DEU, A1 Shaio, Apartato Aerao 584, Bogota (Serrana B.)
I 2 YAE via P.O. Box 4, Varese, Italy (QSL-Manager)
JT 0 OAQ via UY 5 LK (CRC)
JT 0 UEF via UK 9 UCF
KC 4 AAA via O. Seely, USARP South Pole Stn., c/o FPO San Francisco,
California 966 92
KC 6 AQ via WA 6 AHF
KS 6 DV/KB 6, AH 3 DV/AG 2 via WA 6 QFO, G. Cooper, 15861 Rose Ln.,
Westminster, California 926 83
KG 6 JHB via K 3 CET
KG 6 JAR via W 5 VEP
KG 6 Rl via WA 7 JCB
K 4 WVI/KH 6 via J. Martin, 910 Murray Dr., Honolulu, Hawaii 968 18
KJ 6 DK via PSC, Box 276, APO San Francisco, California 963 05
KM 6 EA via I 2 YAE, P.O. Box 4, Varese, Italy
N 4 ISC via PARC, Box 73, Richmond, Va„ 232 01
N 8 Ml via K 8 IDE
NV 4 ITU via W 2 GHK/4
NZ 1 ITU via DJ 9 ZB
OH 0 AC via Box 141, SF-00131 Helsinki
PA 9 ITU via DJ 0 RR
P 29 AJ via WA 7 ILC
P 29 DW via WA 7 ILC
P 29 HC via WA 7 ILC
P 29 UC via WA 7 ILC
P 29 AZ via Box 6666, Boroko, Papua, New Guinea eller W 2 NHZ
P 29 DM via VK 5 TM
PY 0 UG via PY 5 UG
ST 2 AY via K 3 RLY
TA 1 MB via DK 3 GL
TA 1 ZB via W 5 QPX
TA 2 ES via SM 3 CXS
Tl 9 BY via Tl 2 BY
Tl 9 WD via Tl 2 WD
TL 8 AR via P.O. Box 22, Bangassu eller I 2 YAE
TU 2 Gl via Box 1712, Abidjan
U 0 AFX via UA 3 AFX
VE 3 GPO via Willy V. Repluk, Box 275, Don Mills, Ontario, Canada
M3C2S2
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VP 1 BJ via G 4 CZJ
VP 2 EEF via 8 P 6 GG
VP 2 KK via W 3 HNK
VP 2 MKJ via K 4 CKJ
VP 5 GS via W 4 BRB
VP 8 OA via RSGB
VP 9 HZ via RSGB
VR 1 AA via JA 0 CUV/1
VR 1 AK via JA 0 CUV/1
VR 4 CW via JA 0 CUV/1
VR 6 TC via Tom Christian, P.O. Box 1, Pitcairn Island
W 2 KH via George Bailey, 131 Taggart Ave, Nashville, Tenn. 372 05 USA
XJ 3 ZZ/1 via VE 3 BMV, G. Z. Blanarovicz, P.O. Box 292, Don Mills,
Ontario, Canada M 3 C 2 E 0
XJ 0 NEH via VE 1 FQ
XW 8 HS via WA 4 LPF
YB 7 AAA via W 1 YRC
YJ 8 CW via JA 0 CUV/1
YJ 8 KG via W 6 RRG
OE 6 DK/YK via OE 5 REB
ZB 2 DN via RSGB
ZB 2 X via OH 3 XZ
ZD 7 HH via K 2 PAY
ZD 9 GF via ZS 5 SH, Box 12, Pemmington, Natal, South Africa
ZE 1 EK via H. Kramer, P.O. Box HG-496, Salisbury, Rhodesia
ZF 1 AU via WA 4 BTC
ZF 1 Gl via W 0 Gl
ZF 1 CC via VE 7 BXG
ZF 1 DG via VE 7 BXG
ZF 1 HFvia VE 7 BXG
ZK 1 DA via WA 5 OCN
ZS 1 AMB via ZS 6 BMV, Box 4301, Pretoria, South Africa
ZS 1 ANT via ZS 6 BMV
ZS 2 Ml via ZS 6 BSF, Box 3656, Pretoria 0001 South Africa
3 A 0 GY via WB 2 EZG
3 A 0 HK via DL 7 RT
3 A 0 HL via DL 7 SP
3 A 2 GX via I 6 ALX
3 A 2 HB via Box 383, Monte Carlo, Monaco
3 D 6 AJ via Box 735, Manzini, Swaziland, South Africa
3 D 6 AK via Box 735, Manzini, Swaziland, South Africa
3 D 6 BH via W 3 LKE
ZS 6 BNF/3 D 6 via SM 3 CXS
VQ 9 HS/3 B 6 via W 4 UNF oder K 3 EH oder St. Brandon Expedition,
Room 500, 1250 Connecticut Ave., N.W. Washington DC 200 36 USA
3 V 8 OM via W 4 NJF
3 V 0 DQ via W 2 GHK
3 Z 5 KMB via SP-Buro, Warschau
4 J 2 A via Box 88, Moscow
4 J 3 A via Box 88, Moscow
4 L 3 MK via UA 3 JD (CRC)
4 L 5 F via Box 88, Moscow
4 S 7 CF via VE 3 BOZ
4 S 7 DA via W 3 HBK
4 S 7 EA via W 3 HBK
5 B 4 AU via OE 3 SPW
5 B 4 CD via SM 5 EEI
5 B 4 PW via G 3 CZY
5 B 4 TD via OH 1 TD
5 B 4 YK via OH 2 BCA
5 H 3 JR via W 2 SNM
5 L 8 N via SM 4 CWY
5 N 2 A AX via HB 9 AAX
5 U 7 AG via W 3 HNK
5 Z 4 NG via DJ 3 NG
5 Z 4 QQ via K 7 DVK
7 Q 7 LB via I 0 DGB
8 P 6 ES via K 4 GLJ
8 P 6 FU via W 3 HNK
8 P 6 BBS via 4th Caribian Jamboree OX Mads, St. James, Barbados Isl.
8 R 1 J via W 4 MXL
9 G 1 AR via W 4 ACN
9 G 1 JX via DL 7 SI
9 G 1 JY via DL 7 SI
9 J 2 GJ via DK 6 XF
9 J 2 LL via I 2 SB
9 L 1 SL via ARC of Sierra Leone, P.O. Box 15, Freetown, Sierra Leone,
9 M 6 AW via G 3 EAS
9 Q 5 DM via P.O. Box 8456 Kinshasa, Zaire, ab 1. 3. 1976 via WB 5 OAV
9 V 0 NR via Dr. J. Sharan Singh, Selegie Dispensary, 277-A Selegie
Complex, Selegie Road, Singapore 7
9 X 5 PT via VE 3 BOZ
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15,
6920 Videbæk, tlf. (07) 16 61 36.

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 9000 Aalborg.
SCAG AUTUMN QSO PARTY 1976
Dette QSO-party finder sted d. 20. og 21. nov. med start om
lørdagen kl. 09.00 GMT og slutter søndag kl. 15.00 GMT. Der
udveksles RST-SCAG medlemsnummer, SCAG område nr. samt operators navn. QSO points er = 1 point for afsendt og
bekræftet code og 1 point for hvert rigtigt modtaget code.
Hvad enten du mister den tilsendte code eller den anden sta
tion ikke bekræfter din code, vil du miste 2 points.
Der gives ikke noget enkelt points. Benyt SCAG’s områder
kontaktede som multiplier men kun 1 gang uden hensyn til
antal af bånd. Du må kontakte den samme station på alle bånd
fra 80 m til 70 cm. Total points er QSO points x multiplikato
rer.
Loggen må ikke sendes senere end d. 15. dec,1976 til SCAG
Box 13, S-150 13, TROSA - Sverrig. Glem ikke at sende en
log, eller i det mindste en checklog.
SCAG Valg af SCM i Sectlon 3
Blandt andre mangler der i section 3 - det er OZ-land mangler der gennemførelse af valg af Section Communicatlon
Manager/SCM. Der er tilgået mig breve med forslag, som
er blevet videresendt til SM5TK, men som det fremgår af sidste
News Letter skal en kandidatur være fremført af 5 medlemmer
SCAG på een og samme liste. Det henstilles derfor til de dan
ske medlemmer om at enes om et kandidatur og lade den
pågældende liste cirkulere til de øvrige medlemmer. Den an
førte dato 20. okt. 76 var uopnåelig p.g.a. News Letters sene
fremkomst, men liste må udfærdiges hurtigst muligt efter
dette OZ’s fremkomst. Se forslag til skema i NL.
Der er for øjeblikket følgende OZ-medlemmer:
SCAG nr. 221 OZ1BII
SCAG nr. 206 OZ1XO
SCAG nr. 213 OZ1ANK
SCAG nr. 229 OZ1TD
SCAG nr. 170 OZ2NU
SCAG nr. 215 OZ3XH
SCAG nr. 214 OZ4CG
SCAG nr. 105 OZ4YT
SCAG nr. 104 OZ5HK
SCAG nr. 136 OZ5RM
SCAG nr. - OZ4DZ
SCAG nr. 236 OZ6SF
SCAG nr. 146 OZ8BN
SCAG nr. 168 OZ8O
SCAG nr. 207 OZ8SO
Til orientering skal anføres, at jeg er villig til genvalg - om så
ønskes. (OZ2NU)
SCAG Shedule tider
Hverdage på 80 m mellem kl. 17.00 og 19.00 GMT.
Week-ends på 80 m kl. 08.00 GMT (efter Scag Net QNF) og
kl. 14.00 GMT.
Week-ends på 20 m kl. 11.00 GMT og efter 15.00 GMT.
Husk SCAG bulletinerne alle lørdage
kl. 08.00 GMT på 3555 kHz
kl. 08.30 GMT på 7030 kHz
via SK5CD eller SK7CD eller SKØCD.
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Aktivitetstesten
10. runde i testen gav følgende placeringer:
SSB afdeling
1. OZ1ALF
2. OZ4QA
3. OZ3UN
4. OZ1 BYL/a
5. OZ4HAM
6. OZ8QD
7. OZ6ZW
8. OZ9TJ
9. OZ1BNZ
10. OZ1AGN
11. OZ6HY
12. OZ9SW
13. OZ1BPJ
14. OZ9GQ
15. OZ1RH
16. OZ1AEY
17. OZ6CE
18. OZ2GM
19. OZ9HBO
20. OZ1QQ/a
21. OZ6IW
22. OZ7XN
23. OZ1AMB
24. OZ5AB
25. OZ1BEC
26. OZ1CLG
27. OZ1AYK
28. OZ9NN
29. OZ1AZK
30. OZ9ZJ
31. OZ1BGQ
32. OZ2EDR/a
33. OZ4NE
34. OZ1AEE
35. OZ8RY
36. OZ8T

87 QSO
76 QSO
66 QSO
67 QSO
47 QSO
56 QSO
40 QSO
52 QSO
52 QSO
54 QSO
40 QSO
44 QSO
45 QSO
39 QSO
42 QSO
38 QSO
35 QSO
30 QSO
31 QSO
30 QSO
43 QSO
29 QSO
31 QSO
42 QSO
31 QSO
30 QSO
28 QSO
30 QSO
33 QSO
26 QSO
23 QSO
25 QSO
12 QSO
12 QSO
9 QSO
3 QSO

321 p
204 p
176 p
171 p
159 p
157 p
140 p
137 p
134 p
133 p
131 p
128 p
126 p
111 p
107 p
103 p
102 p
100 p
92 p
92 p
91 p
88 p
85 p
84 p
73 p
73 p
72 p
71 p
67 p
59 p
55 p
48 p
31 p
30 p
12 p
7p

FM afdeling
1. OZ 1 ALK
2. OZ1AZG
3. OZ 1 ALI
4. OZ1AGO
5. OZ1AAP
6. OZ5GI
7. OZ1ASP
8. OZ1CFO

22 QSO
19 QSO
25 QSO
15 QSO
16 QSO
14 QSO
10 QSO
5 QSO

33 p
32 p
31 p
29 p
21 p
20 p
10 p
6P

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00-23.59
DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive
måned.

Oscar 7 parametre
OZ2NU Fra 16. november til 15. december 1976.
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Mode:
A
X
A
B
A
B
A
B
X
B
A
B
A
B
A
X
A
B
A
B
A
B
X
B
A
B
A
B
A
X

Orbit:
9162
9175
9187
9200
9212
9225
9237
9250
9262
9275
9288
9300
9313
9325
9338
9350
9363
9375
9388
9400
9413
9425
9438
9450
9463
9475
9488
9501
9513
9526

Dato:

Tid GMT:

Long W.

16. nov.
17. nov.
18. nov.
19. nov.
20. nov.
21. nov.
22. nov.
23. nov.
24. nov.
25. nov.
26. nov.
27. nov.
28. nov.
29. nov.
30. nov.
1. dec.
2. dec.
3. dec.
4. dec.
5. dec.
6. dec.
7. dec.
8. dec.
9. dec.
10. dec.
11. dec.
12. dec.
13. dec.
14. dec.
15. dec.

0025
0119
0019
0113
0012
0107
0006
0100
0000
0054
0148
0048
0142
0041
0135
0035
0129
0028
0123
0022
0116
0016
0110
0009
0104
0003
0057
0151
0051
0145

56.2
69.8
54.6
68.2
53.0
66.6
51.4
65.0
49.8
63.4
77.0
61.8
75.4
60.2
73.8
58.6
72.2
57.0
70.6
55.4
69.0
53.8
67.4
52.2
65.8
50.6
64.2
77.8
62.6
76.2

Resultatliste for EDR’s

Mode A = 2 tiMO m repeater.
Mode B = 70 cm til 2 m repeater.
Mode X = Normal trafik Ikke tilladt.

Beaconnyt
Der er startet en ny beacon i Polen.
Call: SP2VHF.
Frekvens: 144,875 MHz.
Output: 15 W i en rundstråler antenne.
QTH: Gdynia, J033e.

144 MHz nyt
OZ1OF har kørt følgende: 21. sept.: UR2EQ (NT), UR2QY (LT),
UR2RX (MT), UR2HD (LS), OHOJN (JU), OHOAZY (JU), UQ2IV
(KQ), 22. sept.: SM1HOW (JR), UP2BDG (KQ), OH1MA (LU),
OH1AD (LU). 10. okt.: G4AFI/p (YN), G4ADE (ZN). 12. okt.:
OE3LFA (II) og DM3DL (GL).
OZ8RY skriver om åbningen den 21. og 22. sept.:
Om aftenen den 21. begyndte der ret sent at høres stationer
fra SMØ og der kørtes nogle stykker, men senere kom der sig
naler fra de baltiske stater og UQ2IV blev kørt på CW. En UR2
station blev hørt, men jeg blev overdøvet af svenskere og se
nere var han væk.
Den 22. dukkede OH6AYZ op fra KX79h, desuden blev der
kørt en stribe SMØ og SM5 stationer fra HS-HT-IS-IT. Gotland
blev repræsenteret af SM1BSA (JR22e). Desuden kørte jeg
SP1II fra IO feltet.

septembertest 1976

Plac.:

Call:

Points:

Antal QSO

Station:

PA:

Antenne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

OZ5TE
OZ3WU/a
OZ1OZ
OZ6OL
OZ6YM
OZ6TW/a
OZ5ESB/a
OZ5DX
OZ4HAM
OZ4GI
OZ8H/a
OZ8RY/a
OZ6HY
OZ1RH
SM6PF
OZ1CEX
OZ4EDR
OZ8T
OZ9HN
OZ7IS
OZ9QV

102.306
66.441
56.288
54.867 37.907
27.950
17.394
16.975
15.425
14.666
12.669
11.020
8.158
7.786
4.299
3.047
1.343
1.090
880
395
339

301
227
183
180
131
122
73
72
60
62
67
54
43
39
17
17
8
8
6
13
10

Homemade
Homemade
FT200 + Transv.
Homemade
Homemade
Homemade
TS700
Drake + Transv.

500 W
100 W
100 W
500 W
70 W
200 W
100 W
150 W

14 el.
4x5 el.
4x5 el.
4x14 el.
28 el.
2x6 el.
10 el.
2x6 el.

FT221
SE400
Multi 2000
Homemade
SE400
Swan 500 + Transv.

15 W
50 W
40 W
500 W
100 W

14 el.
2X5 el.
20 el.
4x5 el.
10 el.
10 el.

12 W
8W
15 mW
150 mW

10 el.
8 el.
10 el.
14 el.
11 el.

EDR ønsker
contestdiplom.

460

vinderne

tillykke.

OZ5TE

beholder

FT221
SB101 + Transv.
Multi 2000
Homemade
HW100 + Transv.

vandrepokalen endnu et år, og de fem bedst placerede vil modtage EDR's
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Testresultat
Hermed folger resultatet af SSA's Nordiske VHF test 1976:
1. OZ7XN/a
EP75a
299 QSO
9087 p
2. SM7AED
GQ56b
166 QSO 6225 p
3. SM7WT
GP47b
109 QSO 4062 p
4. LA1K
FX42C
63 QSO 3735 p
5. SK7CE
GP27g
160 QSO 3662 p
6. SK5ID
IT77h
92 QSO 2787 p
7. OZ1RSD
107 QSO 2699 p
8. SM3AFT
IW30d
67 QSO 2409 p
9. OZ5OX
FO19f
68 QSO 2030 p
10. SMODFP
67 QSO
1813 p
11. 0Z1 AMB/a
1804 p
42. SM7CBA
12. SM5CUI
1690 p
43. SM1BSA
13. OZ6HY
1544 p
44. SM4ANV/4
14. OH8XL
1486 p
45. SM7GWU
15. OZ4HAM/a
1426 p
46. SM7BHM
16. OZ1ABE
1417 p
47. OZ8QD
17. SM3FGL
1415 p
48. SM0GNU
18. SM3COL
1399 p
SM7BEP
19. OZ1UKW
1358 p
50. SM3GOC
20. OH4OB
1349 p
51. SM0FZH
21. OZ5DD/a
1312 p
52. SM0FLT
22. OH6MK
1241 p
53. SM0FOB
23. OZ9ZJ
1113
54. SM3EUS
24. SM3DCX
1085 p
55. LA3BQ
25. OH3RG
1053 p
56. OZ9HBO
26. OZ6YM
1036 p
57. SM5AQJ
27. OZ1AAH
975 p
58. SM3GXG
967 p
28. LA8SJ
59. SM3GHD
29 OZ8RY
966 p
60. SM0DBO
30. SM5DSV
937 p
61. OZ2AGR
31. OZ7IS
933 p
62. SM7EWG
32. SM5FND
880 p
63. SM5EPC
33. SM5FHF
879 p
64. SM6GRP
34. SM3GSM
872 p
65. SM0EDU
35. SK3BR/3
865 p
66. SM5FIL
36. OZ2BB
862 p
67. SM3DAL
37. SM0EJY
859 p
68. OH3MF
38. SK6JZ/6
778 p
69. SM3FSK
SM3AZV
778 p
70. SM4BTF
40. LA3JA
760 p
71. SM7AVJ
41. OZ3UN
738 p
72. SM6HYG

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
721 p
645 p
633 p
625 p
607 p
601 p
576 p
576 p
539 p
509 p
479 p
467 p
427 p
380 p
371 p
343 p
337 p
335 p
319 p
295 p
293 p
285 p
263 p
260 p
259 p
235 p
216 p
214 p
212 p
148 p
145 p

OZ1BGL
SM1CIO
SM5DYC
SM6FYK
SK4AV
OZ1APA
OZ6BL
OH9OA
SM6QP
OZ9HN
SM3GCR

128'p
117 p
116 p
99 p
83 p
77 p
64 p
60 p
51 p
45 p
40 p

Testresultat
Hermed følger resultatet af UK7's julitest 1976:
1.

OZ5QF/a

193549
82925
39344
35954
34212
34156
21780
17673
14935
14620
12236
11949
11215
9862
8973
8460
6346
5778
5675
5225
4985
4919
4617
4240
3938

2. OZ9HBO
3. OZ9ZJ/a
4. OZ1RSD
5. SM7WT
6. LA5X
7. OZ6HY
8. OZ3UN
9. OZ8RY/a
10. SK6JZ
11. OZ5AB
12. OZ6XR
13. OH0NB
14. OH1AD
15 SM3COL
16. OZ3FYN
17. SM3FGL
18. SM7GWU
19. SM3DCX
20. SM6QP
21. SM5BEI
22. LA7AJ
23. SM3AKW
24. LA8SJ
25. SM5FHF

26. SM5DSV
27. OZ1APA/a
28. SM6PF
29. LA8WF
30. SM5DYC
31. SM0FXK
32. LA0BH
33. LA4ND
34. SM5FAV
35. OZ9HN
36. SM3GHD/3m

3697
3624
3247
2430
1970
1784
1369
1340
1107
1005
168

UK7/SM7FJE

VHF repeaterstationer i Danmark
Repeater
Call:

Position:

Ansvarshavende
Call:

Ant. højde
m.o.h.:

Kanal
R:

Frekvenser
ind/ud:

OZ3REA
OZ3REB
OZ3REC
OZ3RED
OZ3REE
OZ3REF
OZ3REI
OZ3REJ
OZ3REK
OZ3REN
OZ3REO
OZ3REP
OZ3RET
OZ3REU
OZ9REE
OZ9REH
OZ9REK

Vejrhøj
Kbhvn. 0
Århus
Lysnet
Herning
Odense
Knivsbjerg
Ringsted
Esbjerg
Ålborg
Bornholm
Sakskøbing
Frederikshavn
Hvidovre
Søborg
Ramløse
Vejle

OZ5EL
OZ4HZ
OZ5SB
OZ5PD
OZ1EW
OZ7VS
OZ6TG
OZ7LX
OZ1LN
OZ5KD
OZ8TV
OZ5GF
OZ1AT
OZ6LL
OZ2JC
OZ9ZW
OZ7TF

180
50

0

145,000/600
145,150/750
145,225/825
145,150/750
145,200/800
145,100/700
145,125/725
145,025/625
145,050/650
145,050/650
145,050/650
145,225/825
145,225/825
145,075/675
145,100/700
145,125/725
145,175/775

120
134
120
42
140

6
9!
6
8

4
5

110

1

50
105
150
55
180
40
70
50
130

2
2
2
9
9
3
4
5
7

Opkald
1750 Hz:
X

_
_
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Region 1 har på sit møde i Amsterdam skarpt fordømt andre repeateråbningsmuligheder end 1750 Hz, der er standard i hele
Region 1, hvorfor vi må forvente, at de 3 repeatere der ikke anvender denne standard snarest bliver ændret eller erstattet af
andre repeatere.
OZ9SW
OZ NOVEMBER 1976
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Sådan kan man (også) køre VHF-test!
Med to lastbiler, den ene med kran, der agerede antennemast,
den anden med presenningoverdækket lad, der agerede
/A-QTH forsøgte OZ4HAM lykken i den skandinaviske VHFtest 4.-5. sept. med OZ8IE, OZ5ZK, OZ1AYW og 1UU som opr.
Man kørte op i Simblegårdsbakkerne, hvor højden over
havet er ca. 115 meter, og hvor der er fri sigt mod SM-, og
DM-land såvel som til OZ. Det lykkedes at køre 52 QSO’er
heraf den længste over 500 km, trods elendige forhold.

Antennen er 8x9 elementer, hvis 300 Ohms fødeimpedans
matches med 8 stk. lige lange 300 Ohms kabler med 34 cm
50 Ohms kabel således at 75 Ohms belastning af TX kan op
nås. Antennerne er monteret på to seks meter stål rør, og høje
ste punkt er 11 meter over jorden. Lastbilkranen måtte derfor
forlænges med et vandrør, da den Ikke er helt ny længere,
og derfor synker lidt. Klokken 2 søndag morgen, da vi skulle
hæve kranen lidt igen, bukkede røret da også, med det resultat,
at vi tidlig om morgenen måtte afsted og vække smeden; men
han tog det meget pænt!
Stationen der blev kørt med, var TS 700 fra Østbornholmsafdelingen, men i løbet af testens første timer blev en »efterbrænder« på ca. 100 Watt færdlgeksperimenteret, og kom til
at køre upåklageligt, trods en usandsynlig overdimensioneret
fuglerede-opstilllng. Og da antennerne skønsmæssigt gav 18
dB, har vl virkelig haft »knald« på i stråleretningen (ca. 6-7
kW!)
Under presenningen i den anden lastbil havde vi indrettet
køkken på et bord af palletter med en krydsfinerplade over.
Traktementet: Rugbrød, marmelade, pølser og kartoffelmos.

Herudover var der plads til kogeapparat og PA-trin, medens
selve stationen stod på et lille køkkenbord.
Om vi kunne holde varmen? Den fremskaffedes, med gasvarmer, kaffe, køling af PA-trlnet samt passende doser af P35
og P2000.
Vort største ønske fremover er, at flere ville dreje antennerne
østover I testerne, således at vl kunne høre flere. Vi kan i hvert
fald nok høres!
OZ4HAM
2 m-repeatere i USA
1 »Populær Electronics« juli 1976 har W9EGV skrevet en artikel
om fordele og ulemper ved brugen af 2 m FM stationer (ama
tørstationer) contra CB-stationer (privatradiostationer) i USA.
Artiklen giver - trods sin couserende form - en del kontante
oplysninger i tal og især et indtryk af de for USA specielle
forhold for begge radiosystemer.
Nedenstående uddrag af artiklen vedrørende repeatere kunne
måske have alm. interesse i forbindelse med vor egen debat
om de danske repeatere - selv om nogle af de nævnte facili
teter nok må forblive W-mareridt indtil videre.------------------»Anvendelsen af repeatere er formentlig den største fordel
ved 2 m FM i forhold til CB. Over 2.000 repeatere er licenseret
og et par dusin nye ansøgninger indløber ugentlig. Repeaterne
kører med anselig effekt og deres antenner er anbragt højest
muligt for at udnytte 2 m signalernes synsvidde-udbredelse.
Hvis signalet fra en lille eller mobil station bare kan nå repeateren, så er dennes fulde rækkevidde til disposition, dvs.
en radlus på over 100 km, hvis den er anbragt på en bjergtop.
Nogle repeatere anvender endvidere satellit-modtagere, for
bundet til repeateren via en VHF- eller UHF-link, til at fange
de svageste signaler med. Ved hjælp af en »scanner« udvælges
det mest støjfri signal, som så tilføres repeater-modtageren. Mange dygtige serviceteknikere er specielt interesserede i
2 m båndet, og nogle af de repeatere, de har bygget og sat i
drift, er utrolig avancerede. Enkelte reagerer kun på en speciel
tone-kode, hvorved bruger-kredsen reduceres. Tilføjes de en
anden kode, udsender de tid-, vejr- og vejinformationer. Mange
repeatere er forsynet med »autopatch« anordning, således
at den lille eller mobile station, der er forsynet med den rette
tonegiver, kan få forbindelse over det offentlige telefonnet
til f.eks. hjemmet, politiet eller en ambulance. Derimod må
han f.eks. Ikke bestille hotelværelse, bestille varer eller bruge
systemet til anden handel e.l. - det kan han derimod bruge
sin CB station til.«
OZ7MP

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi,
6920,Videbæk, tlf. (07) 16 61 36.

Vorgod

Østerbyvej

15

Testresultat
Hermed følger resultatet af UK7's julitest 1976:
1. OZ1UHS
78685
2. SM6FYJ
25419
3. OZ3GW
15905
4. LA80J
6215
5. SM6FYU
5379
6. OZ1AHH
4510
7. SM5CPD
429
8. SM3AKW
342
9. SM5FHF
136
UK7/SM7FJE
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Aktivitetstesten
10. runde i testen gav følgende placeringer:
1. OZ3TZ/a 29 QSO 48 p
2. OZ7IS 27 QSO 47 p
3. OZ9SW 10 QSO 33 p
4. OZ1OF 8 QSO 20 p

RTTY bulletin
Bulletinen, der har været i stå i nogen tid forventes startet
igen meget hurtigt. - Håber at kunne komme med helt eksakte
oplysninger i næste OZ. - (Man regner dog med, at den skal
køre den sidste onsdag i hver måned kl. 18.30- med gentagelse
kl. 21.00-den efterfølgende lørdag gentages den på40 meter).

432 MHz aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 19.00-23.59
DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive
måned.

Gamle nr. af SARTG NEWS
kan købes ved henvendelse til OZ9GA.

432 MHz nyt
OZ7IS har kørt følgende:
22. sept.: OH0AZZ (JU8ob), 23. sept.: SM5DSN (IT08b),
3. okt.: DC7HM (GM48g), DM2CBD/p (GN75j).
SM7EHK ønsker 70 cm sked
SM7EHK (HQ71d) er meget Interesseret i at få fast forbindelse
med OZ. Stationen består af en Uniden 2020 + transverter
(11 W) og en 88 el. J-beam. Skriv til: Bertil Svensson, Østra
Ågatan 5A. 291 53 Kristianstad, Sverige.
OZ9SW

OSCAR 6 & 7
ORBIT-KALENDER 1977
Omløbs-kalender,
indeholdende
samtlige
Equator-passagetider med tilhørende længdegrader, dvs. 12 eller 13 passager
pr. døgn, for både OSCAR 6 og OSCAR 7, gældende for hele
kalenderåret 1977, kan bestilles hos:
OZ5FK/Box 55
2750 Ballerup
samtidig med indbetaling af kr. 30,00 på postgirokonto nr.
5 17 30 00.

RTTY amatøren
Den 23. og 24. oktober 1976 holdt SARTG styrelses- og funk
tionærmøde i København. Man havde lånt RADIOAMATØRER
NES HUS, (Kbhvn. afd.).
Følgende var til stede:
OH3UK - LA1LN - LA7AJ - LA4WN - LA3PU - SM5BTG SM5EIT - SM6EBM - SM7AP - OZ2CJ - OZ9GA - OZ4QQ OZ8DR - OZ4FF.
Man fik her fastlagt arbejdet for 1977, hvor en hel del nye
aktiviteter, tages på. - Nærmere herom i SARTG NEWS nr.
22, der udkommer ca. 20/12 1976.
Blandt andet kommer der en RTTY nytårstest den 1/1 1977,
de nærmere regler følger i næste OZ.
Bestyrelse og funktionærer gældende pr. 1/1 1977:
Præsident OZ4FF
Kasserer OZ8DR
Sekretær LA7AJ
Gruppeleder SM SM0OY
Gruppeleder OZ OZ4QQ
Gruppeleder LA LA1LN
Gruppeleder OH OH3UK
Redaktør SM6EBM
Traffic mngr SM5EIT
Bulletinredakt LA1LN
Bulletinop. LA3PU-LA4WN
Tester/awards OZ2CJ
Revisor SM6ANW
Handlcapudv. LA1LN
02 NOVEMBER 1976

Medlem af SARTG
Vil du være medlem af SARTG, da send 30 Skr. til vor post
girokonto: SARTG, postgiro nr. 231338-5, Brøndby Strand,
Danmark. Det skal anføres, at det er svensk postgirokonto,
og i rubrikken for postkontor skrives Stockholm.
Har du problemer med ovennævnte da ring til OZ8DR, Janne
Badstue, tlf. (02) 73 29 97.
SARTG NEWS
Af de sidste numres indhold kan fremhæves:
Elektronisk Keyboard med hukommelse - RL2- RTTY indi
kator - Amsat RTTY tegngenerator - Hobbydatorer - CW ID tester, diplomer osv.
SARTG RTTY TEST 1976 results
1 I8AA
309.720 p.
20 SL5AR
86.010 p.
37 SM6AEN
43.855 p.
38 OZ4DZ
43.475 p.
49 SM7BGE
19.890 p.
50 LA7AJ
19.720 p.
53 SM6EBM
12.150 p.
54 LA2IJ
11.625 p.
78 OY1A
1.080 p.
83 JX2FL
275 p.
85 OH3IH
40 p.
Multioperatører:
2 SM5EOS
3 SK7BY
9 OZ4EDR
10 TF3IRA

151.060 p.
115.050 p.
29.440 p.
27.000 p.

WSRY diplomet
Dette diplom er nuudvidet således at det nu er i 4 klasser,
nemlig:
General class, der kræves 25 )
bronze ribbon,
50
QSO med RTTY'ere
sølv,
75
i Skandinavien
guld,
100
nærmere informationer hos OZ2CJ, C.
gade 5, 8900 Randers.

J. Jensen, Mejsners-

9th Giant Flash RTTY Contest
1. periode 15. januar 1977, fra 15.00-23.00 GMT.
2. periode 23. januar 1977, fra 07.00-15.00 GMT.
Yderligere oplysninger i SARTG NEWS nr. 21.
Resultater CARTG testen 1975
40 OZ2X 144.800 p.
58 OZ8GA 34.088 p.

Resultater SARTG AKT.TEST 1975
1 SM6AEN
111 p.
3 OZ8DR
93 p.
8 OZ2ZZ
48 p.
17 OZ4FF
23 p.
20 OZ4DZ
16 p.
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Foredrag om RTTY
Er alle I RTTY-interesserede klar over, at OZ4QQ, Egon Søren
sen, stadig væk afholder interessante og spændende foredrag
for EDR's afdelinger rundt om i landet?
Ønsker du at vide mere herom, da ring til ham på (03)
95 44 13.
DXCC RTTY
1. ON4BX 1
2. ON4CK 1
3. G6JF 1
13. OZ4FF
14. SM0OY
17. SM4CMG
27. OZ7RD
28. SL5AR
29. SL5BO
78. OZ9JB
Dette Iflg. RTTY
1976.

50 cfmd lande
35 cfmd lande
15 cfmd lande
70 cfmd lande
68 cfmd lande
58 cfmd lande
51 cfmd lande
51 cfmd lande
51 cfmd lande
27 cfmd lande
journalen nov.

2 meter RTTY
Vi er ved at undersøge 2 meter aktiviteten på RTTY. Tag
venligst kontakt med OZ9GA, og fortæl ham hvad du kører
med og hvornår.
Tyske RTTY bulletiner
Hver søndag 11.30 mez 3585 kHz operatør DL8CX.
Hver søndag 10.45 mez 7040 kHz operatør DK2XV.
Hver 2. og 4. søndag
10.00 mez 3585 kHz operatør DL8VX.

Mandag:
OEY21
OEY52
DL1JT
SL5BO
GC2FMV
G3RAF
TIRSDAG:
OEY21
OEY52
G3RAF
GM3PIP
GM2CRY

Engelske RTTY bulletiner
Hver søndag 13.00 dnt 3590 kHz operatør GB2ATG.
Hollandske bulletiner
Hver fredag 21.30 dnt 3600 kHz operatør PAØAA.
OZ4FF

Red, OZ9XM. Karsten Meyer. Slotsve] 9. 2920 Charlottenlund

Over det meste af landet er der for længst kommet gang i afdelingsaktiviteterne, hvilket mange steder også omfatter kur
sus i radioteknik og telegrafi (morse).
Der er masser af gode grunde til at lære morse. Først og
fremmest er det en direkte forudsætning, at man kan sende
og modtage mindst 60 tegn pr. minut for at opnå en sende
tilladelse I kategori A, B eller C og dermed få adgang til HFbåndene. Rå disse amatørbånd vil man opdage, hvor fasci
nerende det kan være ved hjælp af telegrafi, at afvikle forbin
delser (QSO’s) med radioamatører over hele verden - forbin
delser, der vel at mærke kan gennemføres med simpelt ud
styr og uden brug af stor effekt eller et indviklet antennesy
stem. Men også på VHF og UHF-båndene er CW (telegrafi)
yderst anvendelig Især til DX-forbindelser under specielle at
mosfæriske forhold.
At lære et nyt sprog er altid svært - det gælder også, når
man skal lære at forstå og »tale« CW. Naturligvis må det mest
grundlæggende læres først: morsealfabetet. Men derefter be
gynder en drøj og ofte langsommelig opøvnlng, hvor hastig
heden lidt efter lidt sættes op, efterhånden som man lærer
at »skrive« morsetegnene rigtigt v.h.a. telegrafnøglen og
efterhånden som hjernen opøves til at omsætte de hørte mor-
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setegn til almindeligt, klart sprog. Det er nødvendigt at træne
og træne, indtil »lydmuren« en dag gennembrydes - morse
alfabetet er nu så godt indarbejdet, at de hørte morsetegn
instinktivt oversættes og nedskrives. Når først dette stade er
nået, er det ikke længere svært at øge hastigheden yderligere;
en »speed« på 80-100 tegn/minut og derover er ikke umulig.
Har man ikke mulighed for at følge et morsekursus i den
lokale afdeling, kan man købe bånd, kassetter eller grammo
fonplader med et indspillet kursus. Men ligegyldigt hvilken
metode man vælger, kan det anbefales at aflytte de specielle
»slow-morse«-udsendelser, som hver dag finder sted på kort
bølgebåndene. Netop disse udsendelser giver mulighed for
at opøve færdighed i aflytning, når f.eks. QRM og QRN (for
styrrelser og støj) spiller ind. Sendehastigheden i udsendel
serne varierer fra station til station, men eventuelt kan trans
missionen optages på bånd og afspilles med et lavere tempo.
Herunder er gengivet en fortegnelse over nogle af de »slowmorse«-udsendelser, der foretages. Alle udsendelser skulle
kunne modtages i Danmark med rimelig signalstyrke og læse
lighed. Oplysningerne er ordnet efter ugedag, kaldesignal,
tidspunkt (Dansk Normal Tid) og frekvens (kilohertz).

11.03-11.30 &
18.00-18.30
16.30-?
19.00-21.15
20.00-?

20.30-?

11.03-11.30 &
18.00-18.30
20.30-?
21.00-?

21.45-?

Onsdag:
OEY21
OEY52
G3YPZ
G3RAF

11.03-11.30
18.00-18.30
20.00-20.30
20.30-?

Torsdag:
OEY21
OEY52
SL5BO
GW3VBP
G3RAF

11.03-11.30
18.00-18.30
19.00-21.15
19.30-20.00
20.30-?

Fredag:
OEY21
OEY52
PA0AA
G3RAF

11.03-11.30
18.00-18.30
20.30-21.30
20.30-?

6221’)
36002)
3664 ± 5 kHz3)
3600
3590

6221
3590
3590
3590

6221
28700
3590

6221
3664 ± 5 kHz
3590
3590

6221
3605
3590

Lørdag:
OEY21
OEY52
G3ZOQ
G3ZRE
SK5SSA
SK5SSA
GC2FMV
Søndag:
G3YZZ

10.30-11.00

3590

11.03-11.30
18.00-18.30

6221

12.00-?

283504)

14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30

70205)
35205)
3600

Bemærkninger:
1)
Schulungssender
des
Österreichischen
Bundesheeres,
Gussriegelstrasse 45.A-1102 Wien, sender dagligt over staOZ NOVEMBER 1976

tionerne OEY21 eller OEY52 et morsekursus med kommen
tarer og forklaringer på tysk; der sendes både klar tysk tekst
(som oplæses bagefter) og bogstavøvelser.
2)DL1JT,
der deltager i Arbeits-Gemeinschaft CW Deutschland, sender morsekursus med tysk klar tekst og bogstav
øvelser.
3)
SL5BO. Arméns Stabs- och sambandsskola, Trafikdetaljen,
Box 617, 751 25 UPPSALA, sender morsekursus hver man
dag og torsdag med følgende program: Kl. 18.50-19.00:
Indstillingssignal. Kl. 19.00-19.45: Grundlæggende morse
kursus med lærerkommentarer. Teksten består af militær
kryptotekst og klart sprog taget bl.a. fra det svenske radio
amatørblad »QTC«. Kl. 19.45-19.50: Indstillingssignal. Kl.
19.50-20.35: Grundlæggende morsekursus. Kl. 20.35-20.55
sendes mandag med 40 tegn/minut og torsdag med 80
tegn/minut. I tidsrummet 20.55-21.15 øges hastigheden om
mandagen til 60 tegn/minut og om torsdagen til 100 tegn/
minut. Rapporter fra lytteramatører modtages gerne!
4)
Der sendes fra enten G3ZOQ eller G3ZRE. Transmissio
nerne på 28 MHz-båndet vil kun kunne modtages i perioder,
hvor båndet er åbent.
5) Udsendelserne fra SK5SSA skifter, således at der hveranden
uge sendes med langsom hastighed: 60, 80 og 100 tegn/
minut (6 minutter med hver hastighed) og hveranden uge
med høj hastighed: 125,150 og 175 tegn/minut (og igen med
6 minutter pr. hastighed). Lytterrapporter er velkomne og
bør sendes til SK5SSA, Box 213, 721 06 VÂSTERÀS.
Desuden foretages fra engelske lokalafdelinger indenfor RSGB
over 100 »slow-morse«-udsendelser om ugen. Hovedparten
af disse udsendelser foregår imidlertid på 160 meter, 2 meter
eller 70 cm-båndene, hvorfor modtagelse ofte vil være umulig
her i landet. Den komplette liste over disse transmissioner
tilsendes dog gerne til evt. interesserede.
Oplysninger om andre morse-udsendelser og korrektioner
til ovennævnte liste modtages meget gerne. I øvrigt tak til
OZ6KS, der har hjulpet med at sammensætte listen.
Spørgsmål,
kommentarer,
diplom-ansøgninger
om EDR's
SWL-aktivitetsdiplom m.v. sendes som sædvanligt til min
adresse (— se spaltens »hoved«),
OZ9XM

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

KREDSARRANGEMENT
På foranledning af Hvidovre afdelingen skal jeg her
med indbyde til
HØJSPÆNDING-LIVSFARE!
Det drejer sig ikke om en demonstration af den elek
triske stol, men om et foredrag om emnet sikkerheds
bestemmelser og stærkstrømsreglementet. Foredraget
vil blive holdt af et par af, må man sige, eksperter på
området, nemlig to repræsentanter fra DEMKO.
Foredraget vil blive afholdt i Hvidovreafdelingens
lokaler den
25. januar 1977.
Reserver allerede dagen nu.
Det er almindelig kendt, at stærkstrømsreglementet
er en smule svært at forstå, specielt hvis man ikke er
fagmand, så her er en mulighed for at få svar på alle
spørgsmål og uklare punkter. Og så endda af dem, som
har været med til at fremstille reglementet. En ene
stående chance, som ikke kommer igen lige med det
samme. For at vi alle kan få mest ud af det, bedes I
sende alle de spørgsmål I har, til enten undertegnede
eller til en af formændene i kreds 1’s afdelinger snarest muligt. På den måde er der mulighed for at få et
velovervejet svar forklaret på en letfattelig måde.
ALTSÅ: kom med så mange spørgsmål som muligt NU.
Medlemmer uden for kreds 1 er naturligvis også
velkomne.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (02) 73 29 97.
OE3KMA og DL8AT havde SSTV-QSO den 10.7.76. Det lykke
des at udveksle billeder mellem omløbet 7549 og 7550 af »Amsat-oscar 7«. Fra begge sider med 10 watt.
OE3KMA benytter en hjemmelavet 70 cm transceiver, SSTV
monitor og digitalsampler efter DL2RZ’s anvisninger.
Han har optaget det hele på recorder og har stor interesse,
hvis der er andre stn's, der vil være med i disse forsøg.
Skriv til ham og aftal nærmere. Får du resultater, så husk
vor »SSTV-spalte«!
Ing. Kurt Maier, (OE3KMA)A3830 Ulrichschlag, (QTH Hl 17 J).
Hvis det har interesse for nogen, så kan OZ4IP modtage og
sende med det dobbelte linieantal. Det giver en ufb kvalitet.
Forsøgene via »Vejrhøj« går fint. Måske burde vi have flere
med fra provinsen.
Jeg (OZ3WP) er QRV på 7040 MHz hver lørdag kl. 9 dansk
tid. Her har jeg gennem lang tid haft SSTV-QSO med DL1MY.
OZ1AT, 4IP, 6AZ og 3WP foreslår, at vi hver lørdag og søndag
er QRV med SSTV kl. 11 dansk tid. Det er så ærgerligt, når
man hører, at den og den har kaldt forgæves. Forholdene og
»Rundspruche« må vi jo tilpasse os.
OZ3WP
OZ NOVEMBER 1976

Nu er det blevet rigtig godt dansk sommervejr igen, med
silende regn og nogle få grader over frysepunktet. Det ani
merer til indendørs aktivitet. Hermed forstås blandt andet
møder hver torsdag I Amager afdelingen. Der er dog nok en
kelte personer, som trækker på smilebåndet af disse be
mærkninger. Det er vore hærdede og garvede rævejægere.
De synes det er fint vejr til rævejagt. Når det ikke er så varmt,
kommer man ikke så let til at svede! Nå, men vi er alle ind
stillede på at få det til at blive en hyggelig vintersæson, men
kun hvis I alle kommer til møderne, vil det lykkes.
Program:
18. nov.: Klubmøde.
25. nov.: Byggeaften.
2. dec.: Byggeaften.
9. dec.: Klubaften.
16. dec.: Juleafslutning med medbragt madkurv samt modulationsvæske. Endnu en gang opfordres formanden til at
iføre sig vatskæg og træsko. Der vil blive små sjove kon
kurrencer
samt
underholdning.
Adgangsbillet:
XYL/YL
ved hånden. Ikke et ord om radio i aften, AMAR.
l/y 73 de OZ9JB, Jørgen
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GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen. Christofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1CGB, Bendt Krautwald-Rasmussen,
Baltorpvej 74, 1. tv., 2750 Ballerup, tlf. (02) 97 76 17.
Kass.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66,
2860 Søborg, tlf. (01) 69 53 18.
*

Program:
16. nov.: Klubaften.
23. nov.: QSO teknik.
30. nov.: Klubaften.
7. dec.: OZ7CH holder foredrag om »Radiobølgernes ud
bredelsesforhold. Gæster er velkomne - også denne aften.
14. dec.: Juleafslutning med XYL og YL.
Vores nye klubadresse er: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre,
men indtil videre fortsætter vi i studiekredslokalet på Rådhuset.
Afdelingens medlemmer vil blive skriftligt underrettet om
tidspunktet forflytningen til Brostykkevej 102.
Vy 73 de OZ6PK, Poul

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

fra

Vi har nu fået tilladelse til at rejse masten ved vor nye møde- og
stationslokale. Antenneudvalget har haft en livlig debat om,
hvad der ønskes opsat. Konklusionen er blevet, at der op
sættes en 2 m og en 70 cm Beam med rotor, samt HF antenne.
Så må man bare håbe, at vejret arter sig, så at projektet kan
blive sat igang og gennemført.
Om selve indflytningen i de nye lokaler kan der I skrivende
stund intet definitivt opgives endnu, men at dømme efter de
sidste bulletiner der er Indløbet regner vi med, at det vil kunne
ske i løbet af november måned. Nærmere herom vil fremkomme
i »Medlemsmeddelelser for november måned«.
Jota blev afviklet med deltagelse af flere af afdelingens med
lemmer. Det var en meget aktiv week-end, med mange QSO’er
både over 2-meter og over 80 og 20 m.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 20.00, QSL-udlevering kl. 19.30-20.
Fmd.: OZ5IH, I. Wahlgren, Septembervej 223, 2730 Herlev,
tlf. (01) 31 80 13, aften: (02) 91 38 86.
Sekr.: OZ1SZ, E. Schmelling, Æblevej 16, 2400 NV,
tlf. 0136 (GO) 4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 F,
tlf. 0136 (GO) 1902 v.
Afd. girokonto: 5 05 97 55.
Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21.
Formanden OZ5IH modtager stof hertil.
Oscar-satellitten
Lørdag den 20. november har vi Oscar-satellitten i Radio
amatørernes Hus. For at så mange som muligt kan få lejlighed
til at beskue vidunderet på nært hold, vil vi holde ÅBENT HUS
denne dag fra kl. 10.00-17.00. Der bliver mulighed for at få
kaffe, øl og sodavand. Alle er altså velkomne, og har du måske
endnu Ikke set vores hus, er der altså her en lejlighed til det.
VEL MØDT!
Program:
22. nov.: Også i dag har vi Oscar-satellitten i Radioamatørernes
Hus, og vl vil finde nogen til at fortælle om dette aktuelle
emne: amatør-satellitter.
29. nov.: Kredsarrangement.
4. dec.: Stiftelsesfest. Se øverst næste side.
6. dec. OZ8AO vil fortælle om sit BSP-byggesæt, også et
meget aktuelt emne.
13. dec.: Dette bliver den sidste aften i år. Festudvalget arran
gerer en hyggelig aften med julepynt. Tag XYL/YL med.
73-p.b.v. OZ1SZ, sekr.

KREDSARRANGEMENT
i KREDS 1 & KREDS 2

“Med hjælp fra Hvidovre afdeling blev Hvidovres JOTA 76
kørt på strålende vis. Der blev kørt med en FT 221 + 10 ele
ment krydsbom på VHF og TS-820 + lineært på HF.
Alt ialt fik vi mange gode spejderkontakter. Vi fik også kontakt
med 9K2EH i KUWAIT og fik udvekslet spejdererfaringer med
Charlotte og hendes far Erik. Ialt havde vi kontakt med ca. 25
lande.
Jeg vil gerne på Hvidovre divisions vegne rette en tak til
Hvidovre afdeling for det store arbejde, der blev gjort.
Vy 73 de OZ1CDK, Klavs

466

På opfordring af flere medlemmer fra Kredsene vil
der blive arrangeret et møde med kun 1 punkt på dags
ordenen. Problemet om antennemasterne.
Mødet finder sted i Radioamatørernes Hus, Teklavej
26, d. 29. november 1976, kl. 20.
Københavnsafdelingen har beredvilligt stillet lokaler
til rådighed. Der vil blive forelagt de til den tid frem
komne skrivelser, sagen vedrørende, samt alle tid
ligere skrivelser og breve. Der vil muligvis blive ud
sendt en resolution fra mødet, som derefter sendes til
myndighederne.
OZ5RO

OZ NOVEMBER 1976

HILLERØD
STIFTELSESFEST
Lørdag d. 4. dec. kl. 18.
Vi mødes igen sammen med XYL eller YL til en hygge
lig sammenkomst i afdelingens lokaler i anledningen
af afdelingens 44 års fødselsdag, og invitationen gælder
selvfølgelig også andre ikke medlemmer af afdelingen.
Program:
Vi starter kl. 18 med sildebord og (tilbehør), derefter
håndskårne snitter samt osteanretning med endnu
mere (tilbehør).
Når vi er faldet lidt til ro efter bordets glæder, har
Ivan sørget for at alle får motion. Han har opstillet sin
musikbar på 1. sal og spiller på livet løs så længe der
er nogen der gider at være med.
Kl. ca. 21.30 har vi dækket kaffebord med brød og
selvfølgelig er der også noget i de små glas for de som
ønsker dette.
Og her er det at vi afholder en lille hurtig auktion
over de pakker som vi alle har haft med da vi kom, og
HUSK at indholdet skal have en værdi af mindst 10 kr.,
og nu ikke for meget radiogrej denne aften.
I aftenens løb vil der blive forskelligt underholdning
og konkurrencer, som vort nye medlem af festkommiteen, OZ9SN helst ikke vil ud med på nuværende
tidspunkt, men kender vi Svend ret, så bliver det i hvert
fald Ikke kedeligt.
Efter auktionen og kaffebordet danser vi videre til ja det bestemmer du selv.
Du har kun een ting at gøre.
Notér dig lørdag d. 4. dec. kl. 18 og tag XYL eller YL
under armen samt dit gode humør og en pakke værdi
mindst 10 kr.
Festudvalget V/OZ4AO

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, Odlnsvej 68, 3000 Helsingør,
tlf. (03) 10 04 09.
Sekr.: OZ8OM, Ole Maymann, Esromvej 133 a, Ny Horserød,
3000 Helsingør, tlf. (03) 19 91 90.
Kass.: OZ8RY, Aage Lehmann, Rungstedvej 69,
2960 Rungsted Kyst.
Program:
26. okt.: OZ8RY, Aage vil fortælle om nogle gode 2 m antenner
for begynderen.
9. nov.: OZ8RZ, Hans fortæller om stationsbetjening, og må
ske mest om betjeningen og proceduren under tester.
23. nov.: OZ8OM, Ole fortæller om sjove tilfælde af OHM’s lov
og regner lidt herpå.
7. dec.: Andespil. Der har været flere der har spurgt om vi
Ikke skulle prøve igen. Det vil som dengang blive for
klubbens medlemmer med pårørende, venner og bekendte.
Nærmere indbydelse vil blive udsendt.
Vy 73 de OZBOM, Ole
OZ NOVEMBER 1976

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, Grønskiftet 31,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6BL, Bent Bagger, Bregnerødvej 151,
3460 Birkerød, tlf. (02) 81 44 35.
Afdelingsnyt via OZ9REH (Ramløse) hver mandag kl. 21.00.
Ansvarshavende for afdelingsnyt: OZ5JR.
Girokonto: 2 26 78 96, EOR, Hillerød.
JOTA-76 er netop afviklet. Vi havde selv lagt et stort arbejde i
sagen, invitationer, grej m.m., men desværre udeblev spej
derne næsten totalt, så til næste år, må vi så se, hvordan vi evt.
skal køre arrangementet.
Ved den netop afviklede ordinære generalforsamling den
28.9.76, undergik bestyrelsen en lille forandring, idet OZ1AKY,
Jens Christensen, Borgmestervænget 3,3600 Fr.sund, blev ind
valgt i stedet for OZ5ON og OZ9RT, som i den forløbne 2 års
periode, på bedste vis supplerede hinanden i bestyrelsen.
Til bestyrelsens store glæde er mødedeltagelsen fortsat
meget stor (25-40 pr. gang), og vi håber fortsat, at kunne leve
op til jeres forventninger og krav til mødernes indhold.
Det næste store arrangement, som klubben deltager i, er
hobbyudstillingen FESTLIG FRITID i Frederiksborghallen den
20. og 21. november, hvor vi håber, at se en masse af jer, med
XYL, YL, om og harmoniske. Vi bliver aktive med OZ1HF og
OZ1VHF station + udstilling af en masse hjemmebygget grej.
Desuden foreligger der en mulighed for at OZ1EDR bliver aktiv
fra luften. Hvis I ikke selv kan komme, lyt da efter os, og få en
hyggelig QSO.
Til de mange der i lange tider har måttet vente på QSL fra
OZ1EDR, kan jeg meddele, at kortene nu er trykt, og vil blive
sendt via bureau snarest.
Den 23.11.76 afholdes et EDR arrangement med besøg på
Elektronikcentralen i Hørsholm. Udenbys amatører er natur
ligvis velkomne; nærmere Informationer vedr. tid og sted hos
bestyrelsen.
Husk at reservere fredag den 10.12.76 til vores sædvanlige
juleafslutning.
NB. Kontingentet blev på GF fastsat til uforandret 40.00
kr. pr. år.
Vy 73 de OZ5JR, Jan

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

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

,

KORSØR
Møde: Månedlig I vinterhalvåret.
Fmd.: OZ3Y, Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør,
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.: OZ4WI, B. L. Frederiksen, Frølunde, 4220 Korsør,
tlf. (03) 58 01 68.
*

467

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 den 22/11 kl. 19.30.
Mødested: S.E.A.S. Masnedø-værket.
Denne aften skal vl på virksomhedsbesøg, og emnet er noget,
der berører os alle, nemlig elforsyning, (hvad er en amatør
station uden strøm?) så vi mødes denne gang på Masnedø
elværk for at se lidt på hvordan elkraften fremstilles.
På oktobermødet var 12 medlemmer mødt op for at se og
høre om diverse måleinstrumenter og deres brug, bl.a. var der
mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med nogle nye
TRIO-oscllloscoper.
Angående julefrokosten, som jo snart nærmer sig, vil nær
mere information tilgå medlemmerne, men reservér aftenen,
lørdag den 11. december.
Vel mødt på Masnedø.
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.
*

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

lingen vil blive afholdt. Man bedes derfor selv holde sig
underrettet ved direkte henvendelse til bestyrelsen.
25. nov.: Ombygning af lokaler.
2. dec.: Ombygning af lokaler.
10. dec.: Fredag, julefest, i lokalerne i Ejboparken, festsalens
kælder ud for nr. 53. Alle de gode gamle traditioner skal
genopfriskes, og Ole har i år lovet at lade være med at
brække armen, så han kan betjene sin 12 strengede guitar.
Yderligere er det lykkedes for os at få en kunstner af format
til at optræde.
Til medlemmer, som deltager I arr. for første gang: Tag en
pakke med til en værdi af ca. kr. 10,-, de gamle amatører
ved det - og så godt med småpenge til det amerikanske
lotteri.
16. dec.: Ombygning af lokaler.
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 vil i år forsøge at lave byggeaftener, til hvilket formål afde
lingen og 6 medlemmer har Indkøbt byggesæt til en 2 meter
modtager. Indtil videre mødes vl stadig hver torsdag, hvor
vi så i fællesskab vil forsøge at få samlet byggesættene.
Vi har i den forløbne måned haft besøg af OZ4LP, som to
gange har forsøgt at forklare os om moderne kommunikation
via satellit, dette er tilsyneladende fremtidens løsning på
kommunikation.
Den 16.10.1976 mødtes vl I afdelingens lokaler til en hygge
lig aften, hvor vi efter at have ladet den medbragte mad med
tilhørende tilbehør nyde dens velfortjente ret tog en svingom
indtil alle var tjenlige til at gå hjem. Da var det imidlertid blevet
søndag.
Afdelingens auktion den 18.10.1976 havde ikke det store
besøg, men vi fik da afsat et læs af afdelingens klenodier, - de
fleste vil nok kalde det skrammel. Den 20.12.1976 kl. 19.00 afholder vi juleafslutning med jule
træ for børnene og gløgg for de lidt ældre. Tilmelding til mig
senest den 16.12.1976.
Vy 73 de OZ2WN, Bent

¥

KREDS

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen Krlstoffersen, 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.
Den 30. september nedsattes byggeudvalg, som har til formål
at lede modernisering af vore lokaler, samme aften blev lo
kalerne of>målt og en plan for moderniseringen blev udar
bejdet. Medens arbejdet står på er alle foredrag og andre ar
rangementer udsat ti I efter indvielse af de nyistandsatte lokaler.
18. nov.: Ordinær generalforsamling. Dagsorden Iflg. ved
tægterne.
NB. På grund af den Igangværende ombygning er det umu
ligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor generalforsam
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5^
NYBORG
Call: OZ2NYB
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg,
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto: 5 04 87 53.
Vinterfest afholdes fredag den 3. december kl. 19.00. Se nær
mere på opslagstavlen I klubben. Husk at få inviteret XYL og YL.
Vy 73 de Inge
OZ NOVEMBER 1976

HADSUND

ODENSE

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

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.
Til den ekstraordinære generalforsamling den 20. sept. var
der mødt 22 mdl. OZ1W valgtes til dirigent og ingen havde
noget imod e.g. lovlighed, herefter oplæste formanden op
lægget.
Byggefonden fortsætter som hidtil da der ikke var fremmødt
% af medlemmerne som krævet i vedtægten.
Forslaget til familiekontingentet blev vedtaget og ligeledes
blev forslaget til udvalgsformænd for interessegrupper ved
taget og indføjet i afd. vedtægterne som § 4a.
Auktionen den 4. okt. havde et overvældende udbud af gode
ting. Desværre var der ikke fremmødt så mange som på tid
ligere auktioner især så vi for lidt til de nye medlemmer, og
priserne var små.
Program:
15. nov.: Filmaften.
29. nov.: Om data-styring af amatorstationen.
6. dec.: Klubaften.
13. dec.: Juleafslutning (en festaften for hele familien som vi
vil prøve at gøre hyggeligere end tidligere).
Har du husket at betale kontingent?
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.

Hovedbestyrelsesmedl.:

*

KREDS

OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals
Tlf. (08) 94 22 24.

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
OZ NOVEMBER 1976

Hadsund afd. har mistet OZ3RG. Robert døded. 17. oktober, (se
under SILENT KEY)
Vi mødes stadigvæk hver mandag, hvor der er klubaften og
undervisning.
Når dette læses, har vi forhåbentlig fået vores beammast op,
og er QRV på 2 m. På HF kan vi endnu Ikke gøre ret meget.
Med en gammel SM 19 og en indendørs antenne er det jo be
grænset, hvad der kan udrettes.
Vi har talt om at købe OZ3RG's station. Dette tænkes gjort
i form af aktier, så det er vigtigt, at alle møder op, så vi får en
mulighed for at gennemføre det.
Program:
25. nov.: Vi besøger firmaet DANCOM, som har lovet at fortælle
os, hvordan man fremstiller radioudstyr til skibe. Der er
afgang fra klubben kl. 19.
6. dec.: Frede kommer og fortæller samt demonstrerer, hvad
et oscilloscop kan bruges til.
Vy 73 de OZ7IH, Henning

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8NR, Poul Schjødt Jensen, Mursejlervej 4,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 63 45.
Sekr.: OZ1CEX, Jørgen G. Elsborg, Højdedraget 9,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 35 39.
Kass.: OZ9TY, Tage Skjoldager, Hanstedgade 14,
9850 Hirtshals, tlf. (08) 94 31 58.
Afdelingens girokonto: 23 99 27.
Hvad bestyrelsen for afdelingen havde sat sig som mål, er nu
blevet realiteter: det er lykkedes at starte et teknisk kursus med
sigte på D-licens, og tirsdag d. 26. okt. startede et kursus i
CW; begge kurser kører på aftenskolebasis. Glædeligt har det
også været at se, at så mange er mødt frem på afdelingsafte
nerne, og dette har været medvirkende til, at bestyrelsen har
gjort sig yderligere umage med at skabe et godt program for
den kommende tid.
Program:
16. nov.: Klubaften.
23. nov.: Filmaften (lokale: Schweizer-konditoriet).
30. nov.: Klubaften.
7. dec.: Foredragsaften.
14. dec.: Juleafslutning.
Juleafslutningen holdes på Schweizer-konditoriet. Damerne
inviteres med. Påklædning tvangsfri, men husk det lune ven
delbohumør og tegnebogen! Nærmere om juleafslutningen vil
blive bekendtgjort i afdelingens lokaler.
Juleferie fra tirsdag den 14. dec. til tirsdag den 11. jan. 1977.
Vy 73 de OZ1CEX, Jørgen

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

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Fmd. OZ9OW, Carl Erik Molbeoh, Højen Fyr, 9990 Skagen.
Kass.: OZ5ZC, Hans Christensen, Havnevej 6,
9990 Skagen, tlf. 44 12 50.
Program:
16. november: Indmeldelse.
23. november: Fotoprint v/OZ5ZC.
7. december: Filmaften.
14. december: Hyggeaften.
Vi ses I bunkeren ved restaurant Grenen. Medlemmer fra
andre afdelinger er velkomne. Nu skal OZ9EVA i gang igen.
Vy 73 de OZ6K.E, Kurt

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.

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 Llndholt, 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.
Der er dannet grupper til varetagelse af afdelingens grej. Disse
blev: instrumentgruppe, RTTY gruppe, SSTV gruppe og
VHF-UHF gruppe.
Under byggeaktiviteter
var der tilslutning til følgende
projekter:
HF-modtager,
digitalt
universalinstrument
og
rævemodtager.
Samtidig blev der dannet en studiekreds med henblik på
erhvervelse af A licensen.
De omtalte aktiviteter sættes igang af de enkelte grupper.
Oplysninger om tidspunkter kan fås ved henvendelse til
bestyrelsen.
Program:
17. nov. kl. 20: Hyggeaften. Værtspar: OZ7OU og Jytte.
26. nov. kl. 20 (bemærk dagen!): Foredrag. OZ8SL kommer
og fortæller om amatørsatellitter. Foredraget afholdes i
samarbejde med Hobro afd. i Aalborg afd. lokaler
Forchhammersvej 11, Aalborg.
I.dec. kl. 20: PR aften. Omegnens amatører specielt ikkemedlemmer af afd. inviteres til at se klubhuset. Efter
synet er afd. vært ved en kop kaffe.
8. dec. kl. 20: Teknisk aften. Orientering om brug af bygge
lokale, instrumenter, fotorum, m.v.
15. dec. kl. 20: Juleafslutning med sædvanlig hygge. Nær
mere i repeaternyt.
Vy 73 de OZ3MV, Dion

VIBORG
Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, Brombærvej 14, tlf. 62 76 34.
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvej 3.
Besøg hos DEIF
Onsdag den 24. november kl. 19.30 er der besøg hos DEIF,
Dansk Elektro Instrument Fabrik A/S I Skive på Frisenborg
vej. Kør ud af Vejlevej, og til højre ad Dådyrvej så ligger
DEIF til venstre ad Frisenborgvej. Der vil kunne fås nærmere
vejledning fra kl. 19.15 på 145.475.
Julekomsammen
Onsdag den 15. december på Palæ i Viborg kl. 19.30. Der
serveres sild med karrysalat, 1 platte, kaffe med kringle til
i alt 29,85 kr. Mød op med YL og lad os få en hyggelig aften.
Tilmelding snarest og helst inden den 10. december til
OZ5LD.
Rævejagter
Onsdag den 17. november lokaljagt i Viborg kl. 19.30, det
bliver den sidste jagt i år. OZ6II har skænket en vandrepokal
til 1. præmie, den vil blive overrakt til jægeren af det
vindende hold.
Til besøget på Jydsk Telefon den 13. oktober, var der
fremmødt ca. 23 til en interessant rundvisning og bagefter
en kop kaffe på Centralhotellet, hvor to medarbejdere fra
J.T. besvarede spørgsmål og fortalte om teknikken ved
telefonselskabet.
Vy 73 de OZ5LD, Leo
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
Program:
24. nov.: Møde.
I.dec.: Auktion. Husk indlevering onsdag den 24. nov.
8. dec.: Film.
15. dec.: Møde.
20. dec.: Juleafslutning med nisser, vatskæg og glogg.
Af hensyn til morsekursus onsdag kl. 18-19.30 er døren
låst, så vent venligst med at komme til kl. 19.30.
Husk Esbjerg-bulletinen hver tirsdag kl. 19 på kanal R 2.
Vy 73 de OZ1OQ, John
OZ NOVEMBER 1976

Månedens arrangement
Lørdag den 20. november kl. 20.00 afholdes der klubfest i
Firmaunionens klubhus på Fussingsvej. (Se i øvrigt i lokal
bladet).
Vy 73 bestyrelsen v/OZI BME

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.

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.

Program:
Torsdag den 18. november.
Torsdag den 2. december.
Klubaften kl. 19.30.

Vy 73 de OZ-DR 1766

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn 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.

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.

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,
(If. (06) 32 24 52.
Kass.: OZ9HN, Helmut Nielsen, Glentevej 10, 8500 Grenå,
tlf. (06) 32 09 96.

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.

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.

•k

SILKEBORG

Afd. girokonto: 6 05 41 96.

+

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FQ, Frank Pedersen, Lillevej 17, Sejet,
8700 Horsens, tlf. (05) 68 23 75.
Klubbens faste aktiviteter
Mandag kl. 19.30: Rævejagt. Mødested: Klubhuset.
Tirsdag kl. 19.30: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 19.30: Byggeaften.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
OZ NOVEMBER 1976

Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 28.
oktober. Referat følger i december-OZ.
Tirsdag den 23. november kl. 20 er der fællesmøde i Vejle
afdelingens lokaler. OZ7YY holder foredrag om tester og
testkørsel.
Næste Kolding-møde afholdes torsdag den 25. november
kl. 20.
Vy 73 de OZ1ZN, Leif

Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83.
8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH, Erik Dahl, Jeppe Åkjærsvej 12,
8600 Silkeborg, tlf.: (06) 82 98 04.
Kass.: OZ4XT, Kristian Thomsen, Skovhus, 8620 Kjellerup,
tlf. (06) 88 80 81.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.
Program:
23. nov.: Alm. Klubaften.
30. nov.: Byggeaften.
7. dec.: Måleaften, (se okt. OZ).
14. dec.: Foredrag om RTTY v/ OZ5EH, Kurt. (Se okt. OZ). Der bliver formentlig lejlighed til at køre RTTY over klub
stationen.
18. dec.: Juleafslutning m. bl.a. juletræsfældning I OZ7XC's
plantage, nærmere program i klubben. - Tilmelding til
OZ4XT. OZ7XC eller OZ1AKD senest 14/12.
Vy 73 de OZ1AKD, Karsten
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VEJLE

KREDS

Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmusensvej 4.
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ1BJT, Poul Lund, Olgasvej 7. 7100 Vejle.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.
Program:
16. nov. kl. 20; Klubaften.
23.nov. kl. 20: Foredrag om contest v/ OZ7YY. Foredraget
holdes sammen med Kolding og Fredericia afdelinger.
30. nov. kl. 20: Klubaften.
7. dec. kl. 20: Andespil. Kom og vær med i et par hyggelige
timer for det er årets sidste arrangement.
OBS. Husk aktivitetstesten søndag den 5. december.
Vy 73 de OZ1BJT, Poul

ØLGOD
Call: OZ5JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl Hansen, Østergade 33,
6823 Ansager, tlf. (05) 29 74 83.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Kikkenborg, Hesselho,
6870 Ølgod.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

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

Program:
16. nov. kl. 20: Kørejagt.
18. nov. kl. 20: Filmaften. OZ5JT fortsætter sin filmkavalkade
med et par film om vort land.
23. nov. kl. 20: Gåjagt.
25. nov. kl. 20: Rævemøde/klubaften. Rævene planlægger
juleskægjagten, medens de andre drikker kaffe.
30. nov. kl. 20: Juleskægjagt. Den traditionsrige jagt der
afslutter sæsonen.
2. dec. kl. 20: HF aften. HF udvalget kommer og lukker op
for godteposen.
9. dec. kl. 20: Kæmpeandespil.
16. dec. kl. 20: Julestue. Festlig afslutning af årets arran
gementer, husk gavepakken til mindst 5 kr.
Vi holder juleferie frem til onsdag d. 5. januar.
Begynderkurset kører mandag og onsdag med morsetræning fra kl. 19 til kl. 20, og teoriundervisning fra kl. 20 til
ca. kl. 22 og der gøres opmærksom på at morseundervisningen ikke kun er for begynderne.
Vel mødt, OZ7VP, Hans P.
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HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.30.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 66 89 04.
Kass.: OZ1AJW, Carl Henning Hansen, Galsted Mark,
6541 Bevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf. (04) 57 13 17.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.
Program:
23. nov.: Mobiltest, husk logudlevering kl. 19.15.
Kl. 19.30 Mødeaften for dem der ikke vil deltage I Mobil
testen, og senere fælles kaffedrikning, og/eller »P35«.
11. dec.: Juleafslutning, nærmere tilsendes direkte. Men
hvis du og din YL/XYL vil med husk tilmelding senest
den 27. nov.
Derefter holder vi juleferie, på gensyn i det nye år.
Vy 73 de OZ1ALI, Uffe

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ9NS, Nis Karlson, Hudslevvej 10, Kettlng,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 11 88.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.
Torsdag den 18. nov. møder vi op ved indgangen til Tek
nikum i Sønderborg kl. 19.30. OZ8DS, Erich vil denne aften
bl.a. foretage målinger på 2 meter modtageren fra februar OZ.
Det er muligt at få sin modtager testet, så tag den under
armen når vi mødes.
Vy 73 de OZ9NS, Nis

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:
2. nov.: Klubmøde, hvor vl vil prøve på at få liv i 2Tm stationeni
16. nov.: Klubmøde - hyggeaften med kaffe/brød og en P35
evt.
18. nov.: I aften (torsdag) holder OZ8DS åbent hus på tek
nikum for trimning af 2-m modtagere. Siden sidste ’trim
meaften’ er de længe savnede spoler fremskaffet, så der
må være en del modtagere, der trænger til en justering.
Benyt chancen . . .
OZ NOVEMBER 1976

30. dec.: Klubmøde.
14.dec.: Juleafslutning i klublokalet kl. 19.30. - Bemærk
venligst denne dato, idet vi ikke kan få den med i OZ
for december. Der vil blive serveret smørrebrød med
tilbehør og kaffe med brød. Trop op og lad os hilse på
hinanden for sidste gang i år.
Nu ved vi besked . .. OZ9SE, Sven-Erik fortalte os d. 19.
okt. en hel masse om antenner, ledninger, tilpasning til
stationen, standbølgeforhold, tab i coaxialkabler, smith-kort
og meget, meget mere . . . Det er et meget kompliceret
emne,
som
OZ9SE
anskueliggjorde
på
en
letforståelig
måde. Vi glæder os til at se dig igen, OZ9SE.
Når dette går i trykken, er turen til Agerskovhallen overstået.
Der var tilmeldt 12 deltagere, der uden tvivl har fået en masse
dejligt udstyr at se.
Åbenrå afdeling havde d. 28/10 arrangeret Fælles søn
derjysk awten' på flyvestation Skrydstrup. OZ7DG, Søren
påtog sig velvilligt at lave opsamling i Sønderborg, men
desværre har jeg ikke fået dato'en at vide i så god tid, at
det kunne komme med i oktober OZ. På grund af de sti
gende benzinpriser er det hul i hovedet, at hver mand ta’r
afsted i egen vogn; men en fælles kørsel kan kun arrangeres,
hvis vi får besked i god tid.
På gensyn i klubben . . .
OZ6BS, Benny

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

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19: Klubaften. Søndage 10-12: Drop in.
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ4IH, Finn Bødtger, Brovangen 35,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 41 34.
Kass.: OZ4PM, Poul Mørch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarie, tlf. (03) 97 01 18.
Program:
16. nov.: OZ4EDR’s fødselsdagsfest: Vi mødes til spisning
kl. 18.30 og selskabelig samvær m/familie. Tilm. 95 19 58.
23. nov.: U.F.O. aften.
30. nov.: Filmsaften om Klubbens historie.
7. nov.: Julefest. Festudvalget lægger op til den helt store
familieaften.
14. dec.: Julehyggeaften m/kaffe og hjemmebag samt dis
kussion om aktiviteter bl.a. vort besøg i Hmh. radiorum,
Rønne bys 650 års I 77. m.m.
Se nærmere i Kontakt.
Vy 73 de OZ2DZ, Alex

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.
★
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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.

Nu er efterårsfesten afsluttet, den forløb med god stemning
til de små nattetimer, så der skulle ikke være noget i vejen
for at gå i gang med vinterens program.
Der har været forslag om at bygge en transverter 2 m/
70 cm såfremt man finder diagram der er anvendelig.
Den 11/12-1976 kl. 19.30 holder vi juleafslutning hvor alle
med og uden XYL, er velkomne, dagens ret er sild og lidt
pålæg (en billig aften) vi holder bankospil om nogle store
gevinster, til ca. 5 kr.
Tilmelding skulle ikke være nødvendig, så kig ud og giv
dine amatørkammerater en personlig julehilsen.
Sidste klubaften i år bliver d. 16/12-76 og så mødes vi
igen den 6/1-77.
Vel mødt:
Vy 73 de OZ1VW, Hans

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 30 øre pr. ord. - Mindst 5 kr.
— Annoncerne sendes direkte til bogholderen inden d. 20. i
måneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.
Redaktionskatten, der renskriver de håndskrevne annoncer
Inden de sendes til sætteriet, har det ønske, når det drejer
sig om specielle komponenter eller typebetegnelser og
navne af ubestemmelig herkomst, at man anvender blok
skrift eller anden tydelig skrift.

Sælges: »KENWOOD« Transceiver TS-520, med CW filter,
samt »KENWOOD« VFO-520, pæn og velholdt, med 6 mdr.
garantiservice, samlet kr. 4995,-. »HALLICRAFTERS« el
nøgle, »TO KEYER« kr. 225,-. »BROWN« manipulator, kr.
145,-. »RINGO« RANGER, vertical ant. 6 dB gain, kr. 150,-.
OZ3Y, Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.

Sælges: HW-101 med original
3.000,-. 12AVQ, kr. 150,-.
OZ1JA, tlf. (06) 82 13 22.

strømforsyning

og

mike,

kr.

Købes: Krystaller (gerne HC-6/U): 3500 til 3600 kHz - 8300
og 15300 kHz - 7000 til 7020 kHz - 14000 til 14100 kHz.
Eventuelt byttes med: 1000 - 2150 - 2449 - 4300 - 5400 6800 - 7600 - 7700 - 9200 - 9250 - 9300 - 9700 - 10200 11900 - 46300 - 50300 kHz.
OZ8XO, tlf. (03) 27 33 75.

Sælges: Storno radiotelefon CQM 39-25, 4 meter komplet
med servicemanual samt måleblad og ombygningsvejlednlng til 76-88 MHz, kan også ombygges til 2 meter, kr.
300,-.
Tlf. (03) 50 92 82, efter kl. 18.00.
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