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NR. 12 48. ÅRGANG DECEMBER 1976

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

Finale 1976
Så sidder du atter med det sidste nummer af en årgang OZ i 
hånden. Det har været et godt år for OZ og vi på redaktionen 
takker alle der på en eller anden måde har bidraget til at gøre 
OZ til et af de bedste amatørblade.

Det har også været et morsomt år for redaktøren og -missen, 
vi har fået mange venlige ord med på vejen og lidt »skæld ud« 
er der også faldet af ind imellem.

Jeg skrev i min første leder, at det er svært at stille alle tilpas, 
men som bekendt afhænger bladets alsidighed af det materi- 
alevi får tilsendt fra læserne, så lad os endnu engang opfordre 
alle der sidder og eksperimenterer med et eller andet, til at 
skrive den artikel de ikke fik skrevet i 1976.

Foreningsmæssigt har det også været et godt år med sti
gende medlemstal og stor aktivitet på alle fronter.

Selvfølgelig er alle mål ikke nået, men mon ikke vi kommer 
igennem, hvis vi udviser sammenhold og indtager en fast 
holdning overfor vore modparter i de forskellige sager, der 
endnu ikke er afsluttede. Her tænker jeg specielt på de verse
rende sager om antennemaster og LF-forstyrrelser.

Repræsentantskabsmødet 1976 indføjede væsentlige ting i 
vore vedtægter, der uden tvivl vil blive til gavn for foreningsar
bejdet. Først og fremmest vil den ændrede kredsinddeling 
med lidt mindre enheder kunne fremme kontakten fra med
lemmerne til hovedbestyrelsen. Ligeledes håber jeg, at de 
kredse, der endnu ikke er repræsenterede i HB, vil benytteden 
ret de nu har til at udpege et repræsentantskabsmedlem til 
bestyrelsen, således HB kan blive fuldtallig og dermed mere 
effektiv.

Glædelig jul alle sammen.
Vy 73 OZ6PN

EDR's QSL-central:
Som tidligere meddelt har OZ7GO dnsket at trække sig tilbage som 
»udgående manager«. Problemet med at finde hans efterfølger er nu 
løst og den nye adresse bliver offentliggjort i januar OZ. For at lette 
overgangen for vor nye manager bedes medlemmerne udvise tilbage
holdenhed med at sende kort til OZ7GO.

HB
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En sweepgenerator
Af OZ7HB, Herluf Hansen

For nogle år siden blev det aktuelt med sweep- 
udstyr, det skulle bruges i nogle eksemplarer til 
afprøvning og konstruktion af VHF-udstyr. Nogle 
eksperimenter sluttede med folgende konstruk
tion, der har vist sig stabil og levedygtig. Jeg 
har siden til amatørarbejdet haft megen fornø
jelse af den og konstruktionen er så amatørven
lig, at jeg har fundet, at den måske kan interes
sere andre.

Med et DG7-32 blev Y-forstærkeren dimensio
neret til en følsomhed på 100 mV DC pr. cm. 
Foran en HF-diodeindgang, potentiometret ind
stiller markersignalet.

X-afbøjningen styres af netfrekvensen, der til
føres gennem en fasekontrol og et bredde-poten
tiometer til det selvjusterende push-pull rør. Læ
seren må forøvrigt bære over med mig, hvis det 
er et museumsstykke, jeg her beskriver, men det 
står jo frit for at anvende transistorer.

I stedet for den her viste markeroscillator kan 
man jo bruge en målesender eller et gitterdyk- 
meter.

Blankerrøret leverer en negativ puls, som stop
per oscillatoren under tilbageløbet, det giver en 
0-linie på skærmen, hvorover kurven så ses un
der fremløbet.

Til sweep- eller FM-oscillator er valgt en pp- 
oscillator, da den under ugunstige forhold skal 
afgive stor og konstant udgangsspænding. Til 
at bestemme frekvensen og modulationen er 
valgt permeabilitetsændring. Spolen er viklet på 
HF-jern og anbragt i et kraftigt magnetfelt frem
bragt af jævnstrøm. Når den varieres, afstemmes 
oscillatoren ved permabilitetsændringer, og ved 
at overlejre en vekselspænding har vi modulatio
nen. Til magnetfeltet er anvendt 2 små udgangs- 
transformatorer (til rør), fundet i rodekassen, 
hvor skal man ellers finde den slags i dag? De 
to E-kerner er stillet sammen, midterbenet er 
kortet lidt af for at gøre plads til HF-jernkernen, 
der er et rør fra et liniekredsløb. Spolen 4 vindin
ger med midtpunkt sys igennem røret. Vil man 
have et meget bredt sweep, vikles spolen i 8 tal 
på røret. Koblingsspolen er en halv vinding, dvs. 
en tråd, der går igennem røret til nærmeste 
stelpunkt. Med et vindingstal på 2 ottetaller m. 
midtp. er frekvensområdet 50-150 MHz hjemme. 
Fra den fælles katodemodstand kan harmoniske 
udtages. Spoledata til lavere frekvenser findes 
ikke.

Diodeindgangen kan forsynes med den ind
gangsmodstand - 50 eller 75 ohm, der er aktuel.
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For at prøve det færdige apparat forbinder vi nu 
indgang med HF-udgang, eventuelt med et dæm
peled indskudt. Der skal nu vise sig en O-linie 
(tilbageløbet) på skærmen og herover en linie, 
der er det ensrettede HF-niveau. Ved at indstille 
fasekontrollerne og bredden skulle nu frem- og 
tilbageløbet ses som to parallelle spor, der er lige 
lange. I de to HF-udgange ses nogle modstande, 
kondensatorer og en spole, hvis værdier skal 
findes ved forsøg, de tjener til at holde HF-ud- 
gangsspændingen konstant over hele frekvens
området.

Indskydes nu til forsøg et HF-filter imellem 
dæmpeled og diodeindgang, kan man med 
dæmpeledet fastslå, hvor meget filteret dæmper, 
og med en forstærker indskudt giver dæmpe
leddet en præsis angivelse af forstærkningens 
størrelse.

En sweepgenerator er uundværlig til under
søgelse af forstærkning, båndbredde, stabilitet 
og overstyring.

Der skal lige gives et eksempel på tilpasnings- 
forsøg med kakler. Et kabel på 5-10 m indsættes 
i HF-udgangen, den anden ende lader vi være 
uafsluttet. Vi laver hul i kablet i nærheden af 
sweepgeneratoren og monterer et par dioder, 
som vi forbinder med DC-indgangen, og vi får 
nu tydeligt demonstreret, hvorledes et uafsluttet 
kabel opfører sig. Hvis det afsluttes med en 
(variabel) kulmodstand, kan vi med et ohmmeter 
måle os til kablets impedans. Ombytter vi mod
standen med en antenne, har vi her de bedste 
muligheder for eksperimenter med tilpasning. 
Efter antennen kan vi jo undersøge modtager
indgangen på samme måde, husk at sætte strøm 
på modtageren.

Til udstyret hører et dæmpeled, der mest prak
tisk opbygges i en kasse for sig selv, så det også 
kan bruges til andre formål.

PRODUKTNYHEDER

Det er lykkedes vor techniske afdeling at få fat 
i et billede af den nye århusianske lommeregner, 
der kommer på markedet om kort tid.
TR søger en kompetent EDB-fagmand, der vil 
påtage sig at afprøve den og skrive herom i OZ!
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Et let bygget digitalur, der kan det hele
Time - minut - sekund 
Dato - måned 
Vækkefunktion
Start-stop relækontakt for næsten alt.

Af OZ7UP + OZ7ZP, Grethe + Bendt Prüser, Ringstedgade 5, 2100 København Ø.

Fairchield FCM 7004 er basis i opstillingen.
En kærnelogik med tilhørende satellitenheder 

kan samstyres ved en diodematrix og et antal 
afbryder-omskifterfunktioner.

Indbygget i kredsen er en forprogrammeret 
hukommelse med månedsdagene inklusive fe
bruar med 28 dage. Skudår kræver dog manuel 
betjening for at opnå 29 dage. *

Døgnet kan efter ønske deles i 2x12 eller 
1x24 timer. Ved 2x12 er et AM-PM output til
gængeligt. Indkodning af aktuel måned-dag- 
time-minut og sekund sker over diodematrixen 
og 4 afbryderfunktioner. Uret kan startes ved re
ference til et servicesignal, f.eks. telefon eller en 
WW-station.

Synkronisering på tidsstyring kan ske alterna
tivt:
1. Synkroniseret til nettet.
2. En kvartsoscillators 100800 Hz ti Iførten timing

terminal.
Den fælles samleskinne på nordeuropæisk 

plan har medført en stor stabilitet på netfrekven
sen. Låset hertil var afvigelsen fra sand tid over

en 30 dages forsøgsperiode 200 msek med en 
WW-station som reference.

Kredsen har multiplexet output til display’et. 
Der er derfor indbygget en timing oscillator, der 
kun kræver et udvendigt RC-led.

Kredsens MOS teknologi optræder med lidt 
varierende parametre. Databladene angiver vær
dien for C = 150 pF og R ca. 15 kohm. I kon
struktionen er modstanden opdelt i to, der er 
serieforbundet. Timingimpulsen målt på et out
put D1 skal være 875 Hz ± 20 Hz. Nemmest fin
des modstandsværdien ved at anvende et 15 k 
trimpotentiometer, der efter trimning erstattes af 
seriemodstandene med tilnærmet værdi. Fast 
installerede miniaturetrimpot er uanvendelige 
grundet dårlig stabilitet.

Timing- og synkronindgange er OR’et i kred
sen, men ikke faselåset sammen. En back-up 
logik i synkronstyringen kan derfor svigte, hvis 
timingfrekvensen ligger for langt fra de 875 Hz; 
uret vil tabe, hvis frekvensen er for lav og om
vendt. Kredsens fødespænding er zenerstabili- 
seret.
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Databladene angiver en »simpel« strømforsy
ning med enkel ensretning og ladekondensator.

Den ustabiliserede spænding føder kredsen 
og et LED-display.

Et prøveeksemplar gav dårlige erfaringer. DC- 
spændingen er overlejret med ca. 10% ripple. 
Det frekvensmodulerer timingoscillatoren og gør 
synkronkobling næsten håbløs!

De indkodede informationer vil gå tabt, hvis 
netspændingen svigter, og uret reagerer så ved 
at vise 8-tal 1er.

Zenerspændingen til kredsen er valgt til 10,2 V. 
Ved at forbinde et NiCad batteri på 8 celler tværs 
over zenerstrækningen undgås denne ulempe. 
Akkumulatorens kapacitet kan f.eks. være 100- 
250 mAh. Displayvisningen vil falde ud ved strøm
svigt, men kredsen vil fortsætte med rimelig nøj
agtighed. Kredsens forbrug alene er 12-14 mA.

Alarm- eller vækkefunktionen optræder som 
paritet imellem sand og presat tid. Registret ko
des separat i 1-minut spring over alle 24 timer. 
Den presatte information fastholdes, til en ny
kodning finder sted. Audiosignalet er opnået 
ved at kode to dioder ind i matrixen. Der opnås 
en 875 Hz dobbeltimpuls med 40 ¿us afstand. 
Signalet tilføres en BC107 basis, der åbner halv
lederen. Paritetssignalet på DC-niveau fra kred
sen er tilført en anden BC107. En øreproptele
fon, der er pålimet et aluminiumsrør, er tilslut
tet de to BC107. Der opnås 10 impulser, der i for
bindelse med røret som forstærker har vist sig

at være tilstrækkeligt. Om ønskeligt kan alarm
tonen korttidpulses.

Kredsen har et 1 sekund output, der kan til
føresen tredje BC107 basis. Sættes denne BC107 
i serie med en af de andre i alarmfunktionen, 
virker den som afbryder med synkronstep på 
0,5 sekunder.

En repeteranordning er indbygget. Ønskes 
alarmen gentaget, kan en trykkontakt via et tæl
leværk i kredsen repetere hvert 10. minut. Repe
titionen kan ske i ubegrænset tid. Den endelige 
afbrydelse af alarm eller vækning sker via en 
omskifter.

Start-stop-funktionen indeholdes i et venstre- 
skift-register, der tæller baglæns fra presat tid. 
Registeret kan kodes i step på 1 minut til mak
simalt 10 timer eller helt kontant 599 minutter. 
Registerets output er tilført en styretransistor, 
der aktiverer et reed-relæ. De fleste reed-relæer 
til stærkstrøm indeholder kun sluttekontakter. 
For at opnå inverteret relæfunktion er der ind
ført en mellemtransistor. Vælges som egentlig 
relædrivkraft 1 PNP-type og én NPN som styre
trin, fås normal funktion. Byttes NPN med en 
PNP og vendes E-C i strømtrykket, opnås den 
inverterede relævirkning. Det er selvfølgelig 
praktisk som mellemtransistor at anvende en 
plasttype med de tre ben på linie, eks. BC 548- 
558. Herved undgås »benfletteri«.

Der er anvendt et 48 volt relæ, der fødes fra 
den ustabiliserede spænding. Relækontakterne
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FUNCTION: 50/60 
Hz

12/24
HRS

C C A R
Switch a 1 1 a
Closed: 50 HZ 24 Hr 12 3 ABC 1 0 a d

(Note 1) (Note 2) c r i
Set Set On 
H/^lo Mi/D

On Start 
Count

NOTES: 1: Mode 1 = MA.MB 
Mode 2=MA.MB 
Mode 3=MA.MB

2: Display A=C1.C2 
Display B=C1.C2 
Display C=C1 .C2

This Matrix shows switching implementation of all possible FCM7001 device options. 
In normal applications, many of these will be hard-wired - eg the 50/60 Hz input. If 
this should at any time need to be modified, then the removal or addition of a single 
diode accomplishes the change.

3: See TSIO for 
definitions of 
mode/display.

5: All diodes are FDH999.

NOTE: Various INTERFACE CIRCUITS for different types of 
seven segment display are shown on the following pages.
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kan maksimalt bære 60 W ved 220 VAC, forstået 
som ohmsk belastning. Ønskes forbrugere med 
kapacitiv eller induktiv virkning styret, må et 
mellemrelæ indkobles (husk: slukkediode!). Ad
skillige amatørstationer opviser induktive start- 
chock på flere kW!

Start-stop kan aktiveres på flere måder.
Den første er regelret. Er funktionskontakten 

sluttet, vil relæet trække, når en tidsperiode ind
kodes. Efter udløbet af perioden falder funk
tionen ud.

Perioden kan imidlertid også indkodes med 
afbrudt funktionsknap.

Tiden vil herefter stå stand-by i registeret og 
først begynde nedtællingen ved manuel påvirk
ning af funktionsknappen. En »mode«-omskif- 
ter kan kombinere vække- og stop-start-funk- 
tion. Herved kan opnås, at paritetssignalet på 
vækkefunktionen aktiverer relæet, og er en tid
periode indkodet i registeret, holdes relæet ak
tivt i den presatte tid. Det er hermed muligt at 
aktivere f.eks. en BCL-spille samtidig med væk
ketone osv. Dog skal Storm P. ikke have levet 
forgæves. Kniber det med at få øjne, kan den 
bekendte vandkande placeret over hovedpuden, 
og hjulpet af en minimotor, aktiveret som før, 
garanteret skabe stemning!

For at få føling med kalender og tid må et vi
suelt output ønskes.

Udvalget i Display's er stort, men med fordele 
og ulemper.

Gasudladningsrør inklusive plasmatyperne 
kræver høje spændinger, oftest 120-180 volt.

Lyset er spektralt rimeligt i gult/rødt.
Det reelle forbrug oftest 0,9-1,2 W pr. digit.
LED-dioder eller rækker har drivspændinger 

på ca. 2 V.
Fiduserne skal imidlertid styres af halvledere, 

der også skal fodres som serieelementer. For
bruget bliver derfor ofte 0,7-0,9 W pr. digit. Det 
afgivne røde lys er uhensigtsmæssigt i spektralt 
henseende, da vort øjes følsomhedskurve falder 
stærkt på begge sider af den grønne farve, hvor 
følsomheden topper.

Flouroscensdisplayet kom med regnemaski
nerne. Det er enkelt i konstruktion, stabilt og be
står principielt af en triode med et flourocens- 
stof på de syv segmenter, der danner anoden.

Ulempen er den elektronemitterende varme- 
tråd, der skal fodres, det kan til gengæld ske 
med rå AC. Det samlede forbrug er 0,5-0,6 W 
pr. digit.

Da uret også skal kunne anvendes som direkte 
vækkeur, er det ønskeligt at lyset fra display’et 
er styret automatisk af niveau’et udenom.

I modsætning til de først nævnte typer kan 
fluorocensdisplay’et styres enkelt af en fototran
sistor og en BC107 som serieelement.

Maksimalspændingen er 30 V og nedreguleret 
ca. 10 V. Fototransistoren er anbragt umiddel
bart under display’et. Fotoenheden er valgt som 
en bredbånd- og vidvinkeltype. Resultatet er en 
perfekt regulering under alle forhold.

For at hindre transienter på nettet i at nå MOS- 
kredsen, er der i begge netledninger på strøm
trykket anvendt Ferritmateriale. Endvidere er
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zenerfødespændingen foruden en ladeelektrolyt 
bypasset med 100-220 nF. Det har en dobbelt
virkning, idet oscillator- og timingpulser hindres
i at stråle ud i nettet.

Der er ikke anvendt sikring. Dels er transfor
meren kortslutningssikker grundet viklemåde, 
dels er selv den flinkeste sikring alt for holdbar.

Forbruget på nettet er som kalenderur alene

0,7 W og et totalt forbrug med relæ og vække
funktion aktivt 1,1 W.

Bygget som vist angiver display’et time- minut 
- sekund i 8 sekunder og dato og måned to se
kunder.

En strapning i Diodematrix’en giver mulighed 
for tid eller dag + måned alene.

Som før nævnt er det en PMOS-kreds.
Det er sikkert unødvendigt til dette blads læ

sere at referere til behandling af MOS-kredse.
Men alligevel: brug fatning til kredsen.
Den leveres i ledende plastskum. Lad den blive 

der og som sidste handling i konstruktionen: 
sæt den i fatningen uden at røre kredsens ben. 
Og som sidste punkt: sæt den aldrig i spæn- 
dingsførende opstillinger. Skal den fjernes fra
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fatningen: bryd spændingsforsyningen og kort
slut samme til kredsen før udmonteringen. Kred
sen er ikke rørende billig og overtrædelse af 
disse få regler giver næsten pote hver gang i 
form af afbrændte gates. Overholdes reglerne, 
giver konstruktionen derimod ingen problemer. 
Den er efterhånden bygget i 25 eksemplarer, 
der alle virkede perfekt.

For de medamatører, der kan leve med et par 
»lus«, er strømtrykket grydeklart. De fire marke
rede fastspændingspunkter kan anvendes ved 
indbygning i kasse. Plast eller en selvbygget træ
kasse er vel de bedste materialer. Anvendes træ, 
er 6 mm spånplade ideelt. Bredden kan bestem
mes så korrekt, at et par sidestyr til strømtryk 
kan limes indvendigt og monteringen i kassen 
dermed forenkles til at skubbe strømtrykket på 
plads. Der er anvendt en mellemforplade med 
udskæring for Display'et, og et stykke røgfarvet 
acryl danner den egentlige forsænkede front. 
Kasserne er i vort tilfælde fineret, men den ende
lige finish ligger som bekendt i temperament 
og tålmod. Der er anvendt flere specialkompo
nenter.

En annoncør i bladet har lovet at hjælpe in
teresserede.

Materialer:
1 Fairchild FCM 7004 MOS-kreds.
1 fatning for do.
1 display, Futuba eller NEC.
1 transformer for strømtryk,

220 V- 30 V - 3 V, Metric (ikke standardtype).

1 Reed-relæ, 2 eller 4 sluttekontakter,
SEL 48 V eller lignende, modul ITT.

1 øreproptelefon.
1 aluminiumrør D = 20, L = 40 mm.
4 dioder 1N4001.

19 dioder 1N4148.
2 Zenerdioder 5V6, 400 mW.
2 Zenerdioder 15 V, 400 mW.
2 Elyt 100 μF/40 V, 10x18 mm Philips.
1 Elyt 220 μF/16 V, 10x18 mm, Philips.
4 transistorer BC107B, NPN, Philips.
1 MPSU56, PNP, Motorola.
1 fotodiode TIL67, Texas Instruments.
9 miniomskiftere, Radio Parts.
1 trykkontakt, Radio Parts.

16 modstande 33 K 1/8 W Philips.
2 modstande 680 R 1/8 W Philips.
1 modstand 1,8 K 1/8W Philips.
1 modstand 200 R 1/8 W Philips.
5 modstande 10 K 1/8 W Philips.
2 modstande 15 K 1/8 W Philips.
1 modstand 22 K 1/8 W Philips.
1 modstand 56 K 1/8 W Philips.
1 modstand 820 R 1/8W Philips.
1 modstand 2,7 K 1/8 W Philips.
1 kondensator 10 nF/200 V Philips.
1 kondensator 100 nF/200 V Philips.
1 kondensator 150 pF ker. rør eller styroflex.
2 modstande i oscillator, 

serieværdierne kan svinge fra 5,6 k til 15 k, 
se tekst.

1 strømtryk.
Ferritmateriale - netledning - stikprop.
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Antennetilpasning 
Beskrivelse af en målebro for begyndere
Af OZ1BU, Jørgen Hansen, Birkedal 7, 2800 Lyngby

Problemerne er store for os begyndere. Få måle
instrumenter, ringe erfaring i brugen af dem. No
get kendskab til en indviklet teori om stående 
bølger og bølgemodstand. Er det hele ikke en ret 
håbløs affære?

Fat mod! Her er en løsning, som alle forstår og 
som giver gode oplysninger om antennetilpas
ningens kvalitet.

Måleprincip

Måleprincip fremgår af fig. 1. Senderen tilsluttes 
en målebro bestående af 3 ohmske modstande 
samt antennen. Senderen er afstemt til den fre
kvens man ønsker tilpasningen foretaget ved.

Hvis antennetilpasningen er i orden vil anten
nen være rent ohmsk. Er antennen f.eks. en dipol 
ophængt ca. Va bølgelængde over jorden er 
impedansen 70 ohm ren ohmsk.

Udføres de 3 grene af modstandsbroen på 70 
ohm vil spændingen være 0 volt over dioden 
fig. 1.

Spændingen er et mål for tilpasningens kva
litet.

Målebroen forsynes med et par omskiftere, lidt 
modstande og kondensatorer fra »rodekassen« 
samt et billigt drejespoleinstrument 0-1 mA 
(ca. 40 kr.).

Følgende kombinationer kan opnås:

Senderen tilsluttes med reduceret effekt til måle
broen. Antennen er ikke tilkoblet.

Sendestyrke og følsomhed på meteret indre- 
guleres så vi har fuldt udslag.

Antennen tilkobles til målebroen. Er alt i orden 
falder meterudslaget til 0.

Meteret kan eventuelt graderes i ohm. I stedet 
for antennen indkobles forskellige kendte ohm
ske belastninger.

Disse værdier kan anvendes som rettesnor for 
at bestemme hvor langt man er fra idealtilstan
den.

α.°| 100% 0% 100%

αA 10Ώ 35Ώ 70 Ώ 140Ώ | °° 

Kombination 3

Når tilpasningen er tilendebragt ledes effekten 
uden om måleopstilling.

Praktisk udformning
Målebroen kan opbygges på print. Printudlæg 
som skitseret på fig. 2.

Følgende komponenter kan anvendes:
Hver gren i modstandsbroen opbygges af:
3 stk. ½watt modstande å 390 ohm.
2 stk.½ watt modstande å 330 ohm.
Alle 5 modstande anbringes i parallel. Total 73 

ohm.

Kombination 2
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2 stk. trykomskiftere for printmontering.
1 stk. mA-meter. Fuldt udslag for 1 mA.
1 stk. potmeter på 10 kohm.
2 stk. kondensator på ca. 3 nF.
1 stk. diode fra rodekassen.
Værdierne er ikke særlig kritiske.
Største effekt, der må tilsluttes, er 10 watt.

Vedrørende tilpasningen af antennen
Det gælder om at få instrumentet i kombination
2 på 0. Tilpasningen gøres så godt, som det er 
muligt. Vi skal imidlertid huske på, at sammen- 
ligningsnormalerne (73 ohm) er udført ud fra vort 
kendskab til antennetype. Lokale forhold kan 
influere på disse værdier. Det er altså begrænset

hvor langt det kan betale sig at drive denne til
pasning.

I kombination 1 kan meteret bruges til at ind
stille PA-kredsen på max. effekt, dvs. størst ud
slag på meteret.

Er antennen for lang, kan den forkortes ved 
at indskyde en kondensator i fødeledningen. Er 
antennen for kort, kan den forlænges ved hjælp 
af en spole i fødeledningen. Målebroen giver op
lysninger, om vi er på rette vej.

Som begynder, der kører QRP på transistor
basis, har jeg haft megen glæde af denne måle
opstilling. Som tak for megen god oplysning i 
OZ vil jeg derfor gerne, efter fattig evne bidrage 
med lidt stof til begynderne.

URGENT-PRIORITY
F I N A L  N O T I C E

Teknisk Redaktør har endnu ikke 
modtaget din artikel - men hvis du 
nu snart gør noget ved det, skal du 
alligevel få lov at holde en god jul!

73, 7AQ
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Faselåst oscillator til 2 m - FM
Af OZ2BB, N. Chr. Bro Bystrup, Flamsted, 9260 Gistrup

Hensigten med denne artikel er at vise, hvordan 
jeg har løst et problem, som mange vist har, 
nemlig at undgå at skulle købe krystaller til alle 
de kanaler og relæer, som efterhånden kommer
1 brug. Når man har oplevet hele udviklingen på
2 m-båndet - den forvirring, der var, inden vore 
amatørforeninger endelig fik lavet en plan - 
ærgrer man sig ofte over de krystaller, man ikke 
bør bruge mere og betænker sig på at købe nye. 
Der skal bruges en anseelig sum penge, hvis man 
vil være med på noderne, hvad enten man bru
ger dem til krystaller eller giver op og køber en 
ny station til 5 kilo kr. Endelig kunne man jo 
også, som mange gør, bygge sig en moderne 
syntese-enhed, men det er ikke så billigt endda.

Det, som her skal beskrives, kan benyttes i 
alle stationer med fast 1. MF og lettest, hvis så
vel sender som oscillatorinjektionkæde ender 
med en tripling. Sagt med andre ord: man går 
ind med 48 MHz i senderen og 45 MHz i modta
geren, hvis denne har en MF på 10,7 MHz.

I efterhånden mange år har jeg leget med fase
låsning i sendere og modtagere også på 2 m.

Vel netop derfor gjorde 8CZ mig opmærksom 
på en artikel i «Radio Communication« juli 1975. 
PAØKSB har her kort beskrevet en faselåsnings- 
enhed, som er den simpleste, jeg endnu har set. 
Den er endda brugt netop sådan, som jeg længe 
havde gået med planer om, og var altså en ud
mærket inspiration til at komme i gang.

Lovende forsøg
En prøveopstilling til senderbrug blev hurtigt 
rigget til og prøvet i nogle QSO’er. Der var kun 
300 mW ud, men det er jo nok til at få rapporter 
på og også nok til med spectrumanalyzer at få 
at vide, om der var uønskede signaler i output. 
Det var med stor glæde og megen lettelse, jeg 
drog hjem fra denne prøve. Der var to uønskede 
signaler i VFO-afstand under og over centerfre
kvensen, men heldigvis langt under et niveau, 
man behøver at tage hensyn til, nemlig nede 
mellem 60 og 70 dB. Ved en senere korrektion 
viste det sig, at opstillingen kunne låses med en 
brøkdel af det VFO-signal, jeg først brugte, så 
forholdet må være yderligere forbedret.
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En prøveopstilling med en forhåndenværende 
modtager havde for mange lange ledninger, og 
lærte mig, at de forskellige oscillatorer i hvert 
fald skal afskærmes godt. Det virkede udmærket. 
Der var blot for mange uønskede signaler hen 
over skalaen selv om alle andre apparater i rum
met blev afbrudt.

Princip
Fig. 1 viser en slags blokdiagram over PAØKSB’s 
faselåsningsenhed. Mange vil nok studse over, 
at TBA120 A kan bruges til sådan noget. Denne 
»grit« er vel først og fremmest lavet til at udføre 
en MF-funktion i et fjernsyn. Man putter 5,5 MHz 
ind og får LF ud. I 5KG-modtageren er den an
vendt på lignende måde.

Her går det anderledes. En lille smule af 
VCO’ens signal sendes ind på ben 14. En lang 
række transistorer indeni TBA 120 forstærker 
dette op. Herefter blandes der med krystaloscil
latoren. Den nu fremkomne differens sammen
lignes med VFO'en. Når disse to er i fase, dvs. 
er på nøjagtigt samme frekvens, har man en 
middelspænding i punkt D. Denne forstærkes 
ca. 10 gange af 741, som fra punkt G dirigerer

kapacitetsdioden i VCO'en. Skulle denne drive 
i frekvens, vil DC-spændingen straks rette fejlen 
op. Med et voltmeter på punkt G vil dette let 
kunne betragtes. Spændingen her bør med VFO 
i midterstilling være ca. 6 volt. Tager man med et 
par fingre om VCO-spolen - først let og efter
hånden hårdere - kan man følge resultatet på 
voltmeteret, som i denne opstilling går mod la
vere spænding, og først bliver helt skørt, når 
fingerændringen bliver så stor, at dioden ikke

længere kan korrigere. Så kører VCO’en videre 
på en helt forkert frekvens, indtil den blot een 
gang kommer forbi den rigtige frekvens igen. 
Dette er der også taget højde for, endda på en 
smart måde. Mellem F og G er der lavet en til
bagekobling med en tilpas løs indstilling, som 
kontrolleres af et potmeter på ca. 0,1 Mohm. 
Når der ikke er låsning, medfører dette, at 741 
går i sving på en lav frekvens, dvs. at G bevæger 
sig mellem ca. 2 og 10 volt i noget, der ligner en 
sinuskurve. Herved får vi kapacitetsdioden kørt 
gennem hele sit område. Når den spænding nås, 
som giver VCO’en den rigtige frekvens, standser 
det hele. Der er låst! LF-svingningen ophører, 
da tilbagekoblingen ikke er stærk nok til at holde 
den i gang. Denne LF-oscillator får efter rigtig 
trimning aldrig lov til at lave mere end max. V2 

sinus-svingning. Det sker hver gang oscillatoren 
startes, så den bliver ikke overanstrengt.

Modstandene mellem E og G får 741 til at virke 
som aktivt filter, der skærer af et stykke oppe i 
LF-området, altså skærer HF bort. Det samme 
sker med filteret mellem D og E. Punkterne E 
og F - de to indgange på 741, skal have samme 
spænding, ca. 6 volt, for at få G til at ligge på
6 volt. F får sin spænding gennem 10 kohm fra 
et potmeter mellem + og - Jeg har brugt et pot
meter på 2,5 kohm mellem to modstande for at 
lette indstillingen.

Nogle praktiske vink

PAØKSB har givet en del gode råd fra sig i 
artiklen:

1) TBA 120S kan ikke bruges. Det skal være 
TBA 120 eller TBA 120 A.

2) Opstillingen arbejder bedst, når VFO-fre- 
kvensen er ca. 10 gange så lav som VCO’ens.

3) Man skal ikke forvente, at opstillingen kan 
arbejde højere end 80 MHz, og allerede her 
er forstærkningen aftaget stærkt.

4) HF-inputsignalerne op til 45 MHz ligger i 
størrelsen 100-200 mV, men er ikke kritiske.

5) VFO’ens variation skal være mindre end 1:2, 
ellers kan låsning på den halve frekvens 
forekomme.

6) Oscillatorerne skal være godt afskærmede 
for at undgå uønskede signaler i familie med 
dem, der kan opstå i blander-VFO’er. Det 
er nemlig charmen ved faselåsning, at så
dant kan undgås.

7) Bruges systemet i en modtager, må man 
tage hensyn til, at harmoniske fra de tre 
oscillatorer ikke falder på signalspejl- eller 
mellemfrekvensen.

8) Krystaller til medborgerbåndet med grund
frekvens på 9 MHz arbejder godt på 5. og
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ofte også på 7. og 9. overtone. De er billige 
og lette at få fat på.

9) Faselåste oscillatorer af denne type tillader 
VFO’en at køre på meget lavere frekvens 
end i blander-typen. 1-1,5 MHz er meget 
praktisk. Måske netop ikke til to meter, men 
der findes jo også andre formål.

10) Man skal undgå enhver form for støj, brum 
eller ripple på kontrolspændingen, da 
VCO’en straks vil reagere herpå. Der skal 
med andre ord bruges fine, rene DC-spæn- 
dinger fra strømforsyningerne.

11) FM-modulation frembringes ved enten at 
modulere krystaloscillatoren eller VFO en. 
Modulationen løber da gennem faselåsnin
gen, som er hurtig nok til, at det kan ske.

12) Output kan tages fra linken på VCO'en og 
efter en buffer føres den ind i f.eks. en 
japansk 2 m-transceiver.

Krystaller
Efter mange overvejelser dannede der sig et 
billede af, hvordan denne enhed skulle bruges 
sammen med de forskellige print, som jeg havde 
liggende. Først måtte det undersøges, hvilke 
medborgerkrystaller, der kunne være tale om. 
Jeg fik fat på en liste, og bestemte mig til det 
lavest mulige sæt.

Et sæt skal have en afstand på 120 kHz på
27 MHz-området for at få 200 kHz afstand, når 
der bruges 5. overtone. Altså en tredjedel af 
relæspacing. Jeg fik lov at låne 5-6 stykker på

hver af de to frekvenser 26,520 og 26,640 MHz. 
Det er modtagerkrystaller til kanalerne 2 og 11A. 
Der er flere muligheder lidt højere i frekvens. 
Hjemme i prøveoscillatoren viste det sig, som jeg 
havde ventet, at der var ret stor forskel på fre
kvenserne. Nøjagtigheden er ikke så stor, og 
den 5. overtone vil være lidt lavere end den simple 
udregning lader formode.

Mit par kom ud på 44,1966 og 44,3966 MHz. 
Det er rart at have en tæller til sådan noget. Nu 
kunne jeg beregne modtagerkrystallets frekvens. 
Det skal ligge en tredjedel af MF’ens 10,7 MHz 
lavere, altså 3,5666 MHz lavere. Det bliver 40,830 
MHz.

Et sådant krystal måtte bestilles. Havde MF’en 
nu været f.eks. 7 MHz, skulle modtagerkry
stallet have været en tredjedel heraf lavere end 
det højeste senderkrystal. Det bliver 42,0633 
MHz.

VFO
Hvor skal VFO’en køre? Først må man have af
gjort, hvor stor en del af 2 m-området, man vil 
have med. Jo mindre del, jo bedre skalaaflæs
ning, og det betyder noget for genindstillings- 
nøjagtigheden. Jeg spekulerede længe over, 
hvordan skalaen skulle laves. De fleste kender 
vel tandhjulssystemet fra TRIO-produkter o.l. 
Noget sådant ville jo være fristende, men det 
kræver, at man får en lineær vandring ud af det, 
og det er vist at stille for store krav, hvis man 
ønsker, at andre skal kunne lave det efter på 
amatørmæssig måde.
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Jeg valgte at dække fra 144,5- til 146 MHz, Den 
lave ende af båndet bruges jo til ESB. Skalaen 
blev en stor rund metalskive på 14 cm i diameter. 
Den skulle køre 360 grader. Det giver 0,3 mm 
til hver kHz i gennemsnit - en absolut tilstræk
kelig mulighed for at indstille, så modparten 
hører det nøjagtig nok. Skalasystemet vil gen
kendes fra SM 19 og mange målesendere. Det 
kan laves på køkkenbordsmaner. Jeg klippede 
en skive ud af 1 mm hård aluminium. Jern er ud
mærket. Et 6 mm hul i centrum gav mulighed 
for en opspænding i boremaskinen, så jeg med 
en fil kunne rette kanten til en fin cirkel. Bag
efter fastgjorde jeg skiven på en gammel skala
knap med 3 skruer, og havde så en let løsning 
på at få skiven anbragt på kondensatorens aksel. 
Et kantdrev fra en gammel SM 19 løser finind- 
stillingsproblemet næsten alt for godt. Dette 
kantdrev kan vippes til side, så man hurtigt kan 
dreje fra den ene ende af båndet til den anden.

Drejekondensatoren stammer fra en gammel 
transistorradio. Den har to sektioner og har tand
hjul, som giver 1 ½ omgangs vandring. Det skulle 
være muiigt for de fleste at finde noget lignende. 
Jeg har pillet plader af oscillatorsektionen. Den 
har de mindste plader. Resultatet er, at der på 
de 360 grader er et CV på ca. 85 pF. Diagrammet 
stammer fra vores udmærkede OZ og kan findes 
i en artikel i nr. 3-1974 af 8PZ. Værdierne om
kring afstemningskredsen er ændrede, da denne 
VFO skal dække 3,766-4,266 MHz. Der er regnet 
med en minimumskapacitet på 300 pF. Det giver 
Cv på 85 pF og en spole på 4,64 mikrohenry. 
Så er det op til den enkelte at finde egnede 
dele - frem med gitterdykmeteret! VFO'ens sta
bilitet afgør hele opstillingens brugbarhed. Jeg 
synes, det er noget af det sværeste at lave godt. 
Kun en enkelt gang i mit 30-årige amatørliv er 
det lykkedes første gang at ramme en heldig 
kombination af komponenter, så stabiliteten 
straks tilfredsstillede mine ønsker. (Da havde jeg 
ingen tæller!) Det tager forfærdelig lang tid. For 
hver gang, der loddes andre kondensatorer ind, 
skal der jo ventes, til der er kølet af. Denne gang 
standsede jeg ved en opvarmningsdrift på 10 
min. på 200 Hz i alm. stuetemperatur. Hvis der 
er stærk varme i nærheden fra f.eks. et PA-trin, 
vil jeg anbefale at lade VFO'en få sit eget hus. 
Så vil man spare sig mange ærgrelser. Det skal 
jo ikke være et salgsobjekt fra en fabrik. For mig 
må det gerne se amatøragtigt ud, når blot det, 
der er i kassen, virker perfekt.

Lytter man med ESB-modtager på kanalstatio
ner, vil man hurtigt finde ud af, at der er stor 
forskel på frekvenserne, mens man på FM-mod- 
tager næppe lægger mærke til noget. Hvor stor 
frekvensnøjagtighed skal man da stile efter?

Efter min mening er ± 1 kHz godt nok, og man 
kan klare sig med det, der er meget ringere, 
hvad mange gør. Et diskriminatormeter er en 
stor hjælp. Mit viser max ± 2,5 kHz.

VFO-oscillatoren ligner til forveksling den i 
VCO en, og for dem begge gælder det, at de ikke 
må svinge for kraftigt. Gør de det, vil kapacitets- 
dioden ensrette signalet, og så er en vis mand 
løs. Man kan manipulere med udtaget på spolen 
og finkorrigere med gatekondensatoren. Jo min
dre den er, jo svagere køres der. Især i VFO'en 
vil jeg anbefale at finde det punkt på spolen, 
hvor svingningen netop holder op, og så bruge 
et punkt lidt højere, så man kommer på den sikre 
side. Der er snarere tale om en tyvendedel til ud
taget end en tredjedel. Modulationen laves i 
VFO'en som hos 8PZ. Fra bufferens gate til stel 
har jeg anbragt en trimmer, hvormed størrelsen 
af signalet til gate kan reguleres. Hvis der over
styres, vil man på udgangen få en kedelig kurve
form med masseraf harmoniske, og oscillatoren 
vil heller ikke kunne lide det. Fra udgangen går 
signalet gennem to coaxkabler, et til hver fase
enhed, hvor de føres til punkt C gennem 5,6 pF. 
Fase-enhederne får skiftevis spænding gennem 
det relæ, som skifter spændinger og antenne til 
hele stationen. For en sikkerheds skyld har jeg 
lavet en særskilt spændingsstabilisator til 12 volt 
for VFO, modulator, overtoneoscillatorer og fase
enheder, men jeg ved ikke, om det er bittert 
nødvendigt.

6 = G

Spole: 7 vdg. = 1,4 mm 0 tæt.
Indv. diameter: 9 mm.
Udtag: 1 Vt vdg.
Link: 1 vdg., som kan bevæges ved den »kolde ende«. 
Trimmer = gl. Philips luft ca. 30 pF max.
Diode: BA 102 - BB 103 - BB 105 el. lign.

VCO (fig. 2)
Spolen er selvbærende og er lavet af tyk (1,4 mm) 
emaljeret kobbertråd. Den er tæt viklet med 7 
vindinger på 9 mm dorn, og har udtag 1,25 
vinding fra stel. Isolationen er skrabet af, og en 
ledning er loddet på. Spolen sidder urokkeligt, 
idet den ene ende er loddet direkte på stel, mens
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den anden ende er loddet på loddefligen af en 
gammel Philips lufttrimmer på ca. 30 pF. Denne 
trimmers midterben loddes på stel, så den sidder 
godt fast. Af skræk for at få for mange snylte- 
kapaciteter, er de to små kapaciteter fra spolens 
varme ende loddet direkte på trimmerens lodde- 
flig. Den ene går til gate, den anden til BA 102.

Forsøg med at få VCO'en til at dække 44—50 
MHz blev foretaget. Det kunne lade sig gøre, 
men jeg mente ikke, der var margin nok. Tem
peratursvingninger og dermed drift både i VCO, 
TBA 120 og 741 ville kunne medføre, at fangom- 
rådet blev overskredet. Da der så også skulles 
laves omskiftning mellem de 3 krystaloscillatorer, 
evt. med dioder, opgav jeg forsøget og beslut
tede at lave to fase-enheder. Der er trods alt ikke

mange dele i dem, og så slap jeg meget lettere 
om ved omskiftningen.

Overtoneoscillator (Fig. 3)
7AQ anbefalede engang en sådan i OZ. Den har 
jeg brugt. Transistorerne kan være alm. LF-tran- 
sistorer, som virker fint. Kondensatorernes stør
relser kan korrigeres, hvis de ikke svinger ens. 
I senderdelen er der lagt en link fra stel om den 
ene spole hen om den anden spole og videre til 
punkt B gennem 62 pF. Der bliver en smule til
bagevirkning, men det er let at indstille de to oscl. 
til en afstand af 200 kHz. Oscillatorerne svinger 
hele tiden. Der er en vis indsvingningstid i over
toneoscillatorer, og den vil jeg gerne være fri 
for. Dog var jeg lidt bange for, om der skulle
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være problemer med blandinger o.l. af den 
grund, men der var intet. Senderens to oscillato
rer får spænding gennem en omskifter på forpla
den med stillingerne: direkte og spacing.

Anvendelse
I diagrammerne 4 og 5 kan man se, hvordan jeg 
kommer videre til 145 og 135 MHz. Men ellers 
afhænger det jo af, i hvilken forbindelse den 
enkelte vil bruge det. Efter fig. 4 har jeg først to

småtrin med BF173 og 2N4427. Det giver ca. 
300 mW. Derefter kommer et PA-trin med 3 store 
transistorer, som ender med et output på 30 W. 
På modtagersiden bruges de 135,MHz til en blan
der med TIS88 og resten af modtageren er gan
ske ordinær.

Vil man bruge de 48 MHz fra VCO'en til at 
styre slutningen af en rørsender med tripler og 
PA, skal man sikkert regne med en buffer med 
efterfølgende forstærker med f.eks. 2N4427 for 
at have effekt nok til rør-tripleren.

Print
Desværre kan jeg ikke angive nogen bestemt 
spoleform og det antal vindinger, der skal bru
ges. Mit princip er at bruge de materialer, jeg 
har liggende, før der købes nyt. Det skaber mig 
ofte problemer med andres print, når man er 
tvunget til at bruge ganske bestemte dele, oftest

ganske små. Mine print bliver hellere lavet store, 
så der er mulighed for ændringer og anvendelse 
af forskellige størrelser dele. Så kan jeg også 
se uden at tage to par briller på.

Efter at have haft problemer i alm. print på 
grund af stelstrømme, som løb den forkerte vej, 
er jeg gået over til print med kobber på begge 
sider. Hele den ene sides kobber bruges så til 
stel, mens de øvrige forbindelser sidder på mod
sat side. Det gør det meget lettere at lægge prin
tene ud, og siden har jeg ikke haft ustabilitet. 
På stelsiden fjernes kobberet om hullerne let 
med et lille bor, endda uden boremaskine.

Dele
TBA 120 A fås hos Siemens, og der kan man 
også få uA741, men så hedder den blot TBA
221 B.

Den store kondensator mellem G og H kan 
ikke være en elektrolyt, men størrelsen 2,2 μF 
er ikke kritisk. Gøres den mindre, vil oscillationen 
blot stige i frekvens. Under 1 μF tror jeg dog 
ikke, man skal gå.

Bortset fra kondensatoren ved punkt D, kan 
afkoblingskondensatorerne omkring TBA120A 
udmærket være på 10 nF, og stopmodstandene 
i plusledningerne kan være mellem 100 og 200 
ohm.

Praksis
Nu har jeg brugt stationen i snart 2 måneder, 
og er stadig glad for den, men det er man vel 
altid, når man synes, at arbejdet er lykkedes. 
Der er selvfølgelig noget, der ikke er helt ideelt. 
Jeg har endnu ikke kunnet regne ud, hvorfor 
der er en spurius i modtageren på 145,08. Den 
er svag. Den kan næppe lukke squelchen op.
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

Et »JULETRÆ«
Inspireret af en tilnærmelsesmæssig lighed med 
et sådant træ betegner en amatør ofte en stabling 
af diverse antenner med den mest højfrekvente 
foroven og de større nedefter på én og samme 
mast for et juletræ. I overensstemmelse med an- 
nonceringsmetoden i sidste OZ på disse sider og 
henset til den kommende højtid bliver denne 
»Månedens antenne« et juletræ! Det er OZ1AKD, 
som med dygtige hjælpere, har komponeret dette 
fine eksempel på et rotorsystem og en antenne
mast, der uomtvisteligt kan være til meget stor 
gavn som et eksempel på hvordan man griber en 
sådan sag an.

Det er nemlig ingenlunde noget lille projekt og 
en hel del ekspertise bør ubetinget haves, inden 
man beslutter sig. Da der udelukkende er benyttet 
antenner, som kan købes mere eller mindre fær
dige i handlen, vil følgende sider kun omfatte de 
mekaniske betragtninger. Og det er jo netop på 
dette område, vi trænger til lidt belæring, alle os 
der er så utålmodige og »bare lige« skal have rejst 
en mast, for så hurtigt som muligt at komme i 
luften. Tøv en kende. Der skal et grundigt forar
bejde til, navnlig når man som eksperimente
rende ofte benytter sig af de forekommende mu
ligheders metode. Derfor er disse linier skrevet.

Valg af opstillingssted
Ud fra det givne jordareal, servitutter, m.m., be
stemmes mastehøjden. I særdeleshed må der - 
som tilfældet her med en ikke-adskillelig maste- 
konstruktion - tages hensyn til nedlægningsret- 
ning til den ene side og plads for ophalermands- 
kab til den anden side. Afstand til andre ledende 
materialer, tagrender, el.ledninger o.l. tages med 
i betragtning. Der skal være mindst 1 bølgelæng
des afstand ved den laveste frekvens mellem an
tenne og dermed parallelle ledere. Står antenne
element og f.eks. tagrender vinkelrette på hin
anden, kan man acceptere en kvart bølgelængde 
imellem. Højden over jorden eller/og hustage 
m.m. burde være mindst en hel bølgelængde ved 
»enkelt-lags-antenner« (Dipoler, Inverted V's, 
W3DZZ, Zepp, 1/3 Hz, L-antenner og Yagis). Ved 
stablede yagis, dvs. hvor antennen består af en 
eller flere lag til samme frekvens, for at opnå gain 
og en »flad« udstråling, kan kravet til højde slæk
kes. Dette gælder altså også Quad-antenner. En 
halv lambdas højde over jord er godt nok.

Som bekendt vokser træerne - og det gælder 
også juletræer - ikke ind i himlen, og da det at

være eksperimenterende amatør er at kunne ind
gå kompromisser, så blev højden i dette tilfælde 
for20,15 og 10 meter Yagien nøjagtig 10 meter. De 
underliggende tagrender af zink er med deres ca. 
8 meter ikke i stand til at indeholde - fra den ene 
endetil den anden-multiplaaf lambda-halveved
28 MHz endsige en halv-lambda ved 14 MHz, men 
der er en sandsynlighed for, at »de vil svinge 
med« ved 21 MHz, når antennen er parallel med 
dem. Dette giver risiko for en lidt højere udstrå- 
lingsvinkel end ønsketfor DX på dette bånd. Afst
anden til el.ledninger er acceptabelt, men afstan
den til en TV-ant. på taget ikke er gunstig for 
indstråling på modtageren. Tilbagevirkning på

OZ1AKD, Karstens, drejelige antennesystem. Et eksempel på 
godt håndværk og en fin løsning afen ofte problemfyldt opga
ve. Fra neden: TH6DXX (14,21 og 28 MHz), 2x6 element vertikal 
for 144 MHz, 5 element FM-RX og Ringo Ranger f. 144 MHz 
øverst. (Foto: P. Baltzer, Midtjyllands Avis).
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OZ1AKD's antenner og de nærmeste omgivelser.

senderantennen vil være uden betydning (ingen 
resonnans-fænomener m. undtagelse af evt. stå
ende bølger fra den udsendte HF på TV-anten- 
nens coax-kabel).

Hvor meget må der »stables«?
I september-OZ d.å. besvarede jeg et spørgsmål, 
om en 15 meter (21 MHz) og en 40 meter (7 MHz) 
Yagl måtte befinde sig lige over og parallelle med 
hinanden. Svaret er nej, fordi et21 MHz signal vil 
lægge 3/2 lambda’er ind på 7 MHz-antennen, 
altså et resonnansfænomen, men deraf følgende 
aflevering ned i coax.kablet og eQ gen-udstråling 
i et eller andet faseforhold (afhængig af afstan
den mellem antennerne), der vil medføre ikke 
bare en total og uønsket ændring af udstrålings- 
diagrammet, men også en væsentlig ændring af 
fødeimpedansen, med deraf følgende mistilpas
ning. Kort sagt: lad vær, for her var netop tale om 
det værst opnåelige indenfor gensi dig påvirkning 
fra et frekvensbånd til et andet. Hvis man absolut 
skulle gøre det, så sæt antennerne vinkelret på 
hinanden og i en kvart-lambda’s afstand fra hin
anden på samme rotor.

Men hvad med disse flerbånds-yagier og Qu- 
ad’s kan man så spørge? De er da sammenbyg
gede i hinandens nærfelt i høj grad? Ja, men man 
ser f.eks. aldrig en 40 meter, en 20 meter og en

15 meter på samme bom af ovennævnte årsag, 
kun 20, 15 og 10 »kan sammen«.

Grunden er den, at et 28 MHz-signal - som er 
det eneste, der kommer på tale her - i sit nærfelt 
har for det første en reflektor netop »skåret« til 
dens frekvens, som den hellere vil »arbejde med« 
end den lidt længere bagved liggende ca. 2 halve- 
lambdaer reflektor (beregnet for et 14 MHz-sig
nal). Og i direktorretningen erdirektornr. 1 skåret 
til 28 MHz, det næste element er for 21 MHz, og 
herfalderden helt udenfor, resonansmæssigt, for 
i sin direktor nr. 2 at »finde behag«, takket være 
stop-spolerne i dette element, elementet tjener 
også som direktor på 14 MHz).

Et 21 MHz-signal kan absolut ikke »finde reso
nans-mulighed« på 14 MHz-elementerne, og 21 
MHz-delen har i en TH6 sin egen reflektor og 
direktor. Det er m.a.o. en 4-element yagi på 28 
MHz, og en 3-elementet på 21 og på 14 MHz, 
hvilket ved nærfeltsmålinger overfor en halv
bølge dipol giver en gevinst (»Gain«) på ca. 6 dB 
på 28 MHz og ca. 4,5 på 21 og 14 MHz, og ikke en 
dB mere!

Man kan med andre ord godt »blande« og 
»stable« antenner for 10, 15 og 20 meter-bån- 
dene, så længe der er fuld sikkerhed på det me
kaniske område. Og disse sager skal ofte gøres
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mere solide, end du ved første tanke regner med! 
Benyttes en kommerciel rotor i toppen af masten, 
må det overragende rør med antennen f.eks. ikke 
være længere end 1 (én) meter!

Horisontal og vertikal udstråling 
samt et par ord om feederne
Ved opbygningen af OZIAKD’s antenne er der 
taget højde for, at begge polarisationsplaner øn
sket benyttet, og der er da også taget et ekstra 
hensyn til evt. indstråling på ikke benyttede an
tenner, ved at skifte mellem lodret og vandret 
polarisation fra det ene lag til det næste. En yder
ligere sikkerhed og en fornuftig beslutning. End
videre har hver antenne sit eget coax-kabel (RG 
8/U), hvilket absolut må tilrådes, i stedet for at 
bruge mere eller mindre effektive delefiltre. Husk 
at have en stor og blød sløjfe af coax-kablerne 
ved drejestedet, således at der aldrig kan komme 
problemer ved de ca. 360 graders drejning af an
tennen og hav også en passende længde ved 
foden af antennen eller inde på loftet, så der er 
mulighed for at lægge antennen ned uden be
svær.

Behov for »arbejdsplads«
Det er altid formålstjenligt at gøre sig pladsbeho
vet ved monteringsarbejdet helt klart. F.eks. fyl
der en TH6DXX ca. 7,6 m (bomlængde) gange ca. 
9,5 meter (reflektorlængde), altså ca. 80 kvadrat
meter i haven under samling. Under ophaling skal 
der være op til 20 meter frit i ophalingsretningen, 
og der blev i OZIAKD’s tilfælde brug for 8 mand 
og tre tove under ophalingen. Men jeg vil give 
ordet til OZ1AKD, Karsten:

Fundament:
Beton, blanding 1:3:5.
Dimension: ca. 60x60x190 cm.

Gittermast:
Rektangulær gittermast, brugt, gl. elmast.

Pris ca. kr. 60,-. Højde 10,0 m. Masten er forne
den forsynet med et meget kraftigt hængsel, der 
drejer om et stk. 15 mm rundjern. Masten er i 
bunden forsynet med forstærkning af fladjern. 
Støttet til bærende konstruktion i huset, som den 
står op af, med kraftige beslag.

Rotor:
Ikke plads til kommerciel rotor, derfor anvendelse 
af gearmotor, monteret på siden af masten, ca. 
1,5m overjorden. Fra gearet overføres kraften (af 
forsk, årsager) ved 2 tandhjul. Gearet består af: 

Gearmotor, fabr. E. O. Farstrup (meget hjælp
somt og dansk firma).

Motor: 220/380 V - 1/4 HK.
Gear: Dobbelt snekketræk, udveksling 1500:1. 

Virker som bremse set fra antennen.
I den øverste del af masten, med 75 cm afstand, 

er der lejret en 40 mm stålaksel, længde 140 cm, 
hvorpå der er monteret et toprør, 2" i 6 m længde. 
Akslen er lejret i et trykleje plus et almindeligt leje, 
således at der ikke er nogen nedadrettet kraft på 
gearet. Nylonlejer er MÅSKE mere anbefalelses
værdige, ingen problemer med smøring eller af
dækning for regnvand.

Sørg altid for KRAFTIG dimension ved disse 
tunge antennekonstruktioner. Bitter erfaring 
med at 3/4” rør var for spinkelt, nu skiftet til 2” 
med 4 mm vægtykkelse.
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Retningsindikering:
Planlagte muligheder:

Beamkort forsynet med lysdioder, styret af 
IC’er.

To selsynmotorer, den ene i beamkortet. 
Diverse gode råd:
Sørg for en meget effektiv rustbeskytttelse.

Ved montering af Balun type BN-86 påsé da, at 
der ikke kan samle sig vand i denne. Montér den 
lidt på skrå.

Orgelpibe-tuden i elementerne kan afhjælpes 
med tov ell. reb indeni elementerne.

Fluenet rullet sammen i hullen traps forhindrer 
vindens fløjten i disse.

Ved justering af TH6DXX’en er det en fordel at 
hæve den mindst et par meter over jorden monte
ret på et rør nedrammet i jorden. (Også anvende
lig ved samlingen af antennen).

Tag højde for at AMERIKANSK TOMME ikke er 
det samme som DANSK TOMME, hvis du indstil
ler mål efter din tommestok!

Vi siger tak til OZ1AKD, Karsten, for oven
nævnte, og ønsker al held og lykke og god hold
barhed med konstruktionen. Foren ordens skyld, 
kan det oplyses, at den ikke er i brug endnu, men 
vi vil vende tilbage på disse sider senere med div. 
målinger og resultater.

En af de »lune jyder« og amatørkollegaer til os 
bemærkede-da vi viste ham teg ni ngen-at heller 
ikke stjernen manglede i toppen af juletræet, idet 
der dér sad en Ringo (-Star) antenne!

Glædelig juletræsfest.

OZ7XJ’s mobile fler-bånds GP-antenne
Den afbildede antenne* var beskrevet og illu
streret i oktober-OZ side 393, og udviser stadig 
formidable resultater. Det er f.eks. lykkedes uden 
problemer for Dietmar at få QSO’er med W’er 
midt inde fra Århus' gader med op til S 9 for 
Dietmars ca. 60 watts signal, samt fin forbindelse 
med CR9 (Macao, en portugisisk koloni i sydøst 
hjørnet af Asien). 9K2EH (Kuwait) har rapporteret 
Dietmar som hørende blandt de kraftigste fra OZ. 
Fra en position mellem høje huse i Odense er 
opnået QSO’er med VE3, med SU og EP2 (Tehe
ran), sidstnævnte gav S 9, og med K7, der tilføje
de, at OZ7XJ/mobil på det tidspunkt varden ene
ste hørbare station fra Nord-Europa. Fra Rømø er 
kontaktet ZS6 (Syd-Afrika), der gav Dietmar S 9, 
og fra Als QSO med K8 (Ohio) og DU1 (Manilla). 
TRYKFEJL i sidste OZ, derskal stå IGEN med høje 
S-grader.

Nu meddeler Dietmar, at han fra Vejle, der som 
bekendt ligger ret så dårligt HF-mæssigt, om 
formiddagen fra UAØ har fået S 9, og - hvor utro
ligt det end lyder— (til alle parters forbløffelse) S 5
•) Se forsiden.

fra en YV5 og en PY2. På dens sidstnævntes sig
nal afslørede et »ekko« på en brøkdel af et se
kund, at signalet nåede til Vejle både over »the 
short path«, som den anden vej rundt om jorden 
på »the long path«. Efter at OZ7XJ/m var kørt 
»op« fra Vejle modtoges kun signalet via »the 
short path«. Om eftermiddagen er opnået S 9 fra 
4X4 og lidt senere S 7 fra JY7 (Jordan), med den 
tilføjelse, at han var hos sidstnævnte lige så kraf
tig som et par andre skandinaviske amatører med 
større effekt og højere placerede antenner. Og 
om aftenen gav FY7 (Fr. Guiana, Sydamerika) 
ikke mindre end S 9.

Hvad er det der gør denne relativ enkle G.P.an
tenne så effektiv? Den benyttede effekt er ikke 
stor, men det er til gengæld »jordplanet«, dvs. 
bilens overflade, der ikke hører til de mindste: 
Som billedet viser er den bred og høj (sammen
lign med Dietmar ved døren) og fra antennefod
punkt til enderne af forreste kofanger er der ca. 5 
meter, dvs. »god plads« til en kvart lambda på 14 
MHz, hvor alle ovennævnte QSO’er er ført. Selve 
antennen (pisken) er forkortet med en spole, så 
det må paradoksalt være den, der danner »mod
vægten« og bilen, på sine fire gummiisolatorer, 
som er den egentlige antenne. Dette bekræftes af 
det faktum, at der må være tale om en uhyre 
»flad« udstråling af de ca. 60 watt, hvilket jo-er en 
af betingelserne for at ramme de reflekterende 
ionosfæriske lag så langt væk som muligt til op
nåelse af lang-distance-forbindelser. Her spildes 
ingen energi lodret eller skråt opefter som ved 
vandrette dipoler, og deraf afledede enkelttråds- 
antenner. Den »flade« udstråling bekræftes også 
af, at der uden problemer kan opretholdes for
bindelser mellem OZ7XJ/mobile og andre stati
oner indenfor »jordbølgens rækkevidde« i over 
70 km’s afstande.

Konklusion: Det kan ikke nok understreges, at 
et effektivt »jordplan« er en uomtvistelig nødven
dighed ved GP-antenner. Sætningen 
»1/4-lambda returveje skal også forefindes« var 
desværre faldet ud som konklusion i afsnittet 
»Antenne-modvægt 2« i Nov.-OZ side 447, og 
7XJ/mobiles resultater bekræfter, at jo mere 
»tæt« dette jordplan er, desto mere effektiv er en 
GP-antenne. Og er det ikke det, vi ønsker?

Efterskrift:
Dietmar har forstærket konstruktionen mekanisk
- og kan derved undvære nylonbardunerne-ved 
at sætte et plastic-elektrikerrør udenom 
5/8-lambda (2 meter)-antennen. Det passer ned i 
bundspolen (se tegn. i okt.-OZ) og støtter spolen 
på de 45 vindinger med de udskiftelige piske. 
Derfor dens robuste udseende på billedet.

OZ7CH
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»Vi må gå fra borde - hjælp!
Af Albert Coya WB4SNC

Oplevelse af parapsykologisk og nostalgisk til
snit. Oversat i overensstemmelse med »ånden«, 
men uden smålig skelen til bogstavet af OZ3MM.

Det var koldt og blæsende den nytårsaften, og så 
var det - STRAIGHT KEY NIGHT -

Jeg gik ned i shack’et og hev den gamle 50 
»watter« ned fra hylden. Denne alderstegne herre 
byggede min onkel i begyndelsen af 30’erne. Hvor 
jeg husker de mange timer, jeg tilbragte i hans 
shack i stædig kamp med de nådesløst galoppe
rende prikker og streger.

Den stærke duft af bakelit fyrede op under min 
fantasi og med en klump i halsen fjernede jeg 
nænsomt støvet fra 46 flaskerne, og så mig om 
efter strømforsyningen. Gad vide, om den gamle 
hest stadig ville springe.

Med et slog det mig. Hvad med at bruge denne 
sender i aften - STRAIGHT KEY NIGHT? Ha! Det 
ville ikke blive uinteressant at høre, hvilke rappor
ter gutterne ville give.

Jeg fandt strømforsyningen frem, satte spæn
ding på og gik i krig med at checke spændingerne 
med rørvoltmetret. Til min forbløffelse var alt OK. 
Videre! 40 m spolerne sad i senderen, og ditto for 
80 og 160 m fandtes i en æske sammen med 
krystallerne.

Jeg hægtedestrømforsyningen påsenderen og 
satte et af 40 m x-tallerne i. Før jeg startede op, 
tog jeg gitterdykmetret og tunede de forskellige 
kredse til x-talfrekvensen. Påmed kunstantennen
- klar til start.

Det store øjeblik kom. Ned med kontakten! 
Glødetrådene glødede med en skøn blegrød far
ve. Amperemetret har et stik, og der er monteret 
bøsninger på frontpanel et for måling af gitter-og 
anodestrøm. Med skælvende hånd førtes stikket 
af min gamle messingnøgle ind i den rigtige bøs
ning. Ned med nøglen og tuning til 50 mA-dyk. 
Forsigtigt - åh så forsigtigt - bevægede jeg min 
modtagers skalaknap - og så var den der- røsten 
fra graven. Ikke rusten, men klar og ren som to
nen fra himlen, lød den fra højttaleren. Den 
sprang den gamle krikke. Den sprang! Jeg turde 
næsten ikke tro mine øren. Nu i luften. En impro
viseret antenneomskifter så dagens lys 20 minut
ter senere. Det syntes en evighed.

Færdig! Klar til at lette. Jeg lyttede ind på x-tal
frekvensen. Ren som en nyvasket ble - heldigvis. 
Det ville ha’ været brud på mine principper uind
budt at have vadet ind i andres allerede etable
rede QSO, så med skælvende hånd sendte jeg et 
QRZ og mit call. Jeg var vant til elbug og fumlede

svært med nøglen. Ingen svarede. Så affyrede jeg 
mit første CQ. Nu var den der igen denne gamle 
velkendte fornemmelse af rigtig nøgle. Jeg skif
tede antennen over til modtageren og søgte efter 
et signal. Intet andet end noget velkendt QRN. 
Efter mit 3. eller 4. forsøg kom der et svar. Jeg 
skriblede hans call ned på blokken. Tilbage til 
senderen med antennen. Det var et »number 4« 
call som jeg selv, så han var ikke særlig langt 
borte, men altså - om han så bare sad lige om
kring hjørnet! Det var mægtigt, at nogen hørte 
den gamle koger. Jeg gav ham RST-rapporten og 
den sædvanlige rutinesnak. Færdig, over med an
tennen, lytte: »Jeg er ked af det OM, men du har 
altså noget nøgleklik. RST er 569 med QRN. Dit 
kliker ikke slemt, og jeg håber, du kan ordne det.«

Nå, jeg fortalte ham, hvad det var, jeg kørte 
med, og at det var min agt at løse problemet. Jeg 
havde netop sendt 73 og ønsket ham godt nytår, 
da min XYL drønede ind i shacket som en torna
do: »Du forstyrrer mit TV,« galede hun. »Og du 
havde lovet mig, at det aldrig skulle ske mere! Guy 
Lombardo (det må være den lokale Teddy Peder
sen -overs.) ser ud, som om han har ansigtet i en 
æggedeler«. »Elskede, sagde jeg til hende, »det 
gamle menneske har spillet med det orkester i 
mange år nytårsaften. Det er da ikke sært, hvis 
han har rynker i ansigtet. Han trænger måske til 
en ansigtsløftning.« - Jeg ku’ godt se, at den var 
lidt langt ude.

»Det er ikke den slags rynker, du kan ordne 
med silicone,« snerrede hun . . . »hvad med et af 
dine komiske filtre?«

Jeg overgav mig omgående. Uden afskærm
ning med ledninger som spaghetti løbende over 
spækbrættet udstrålede bæstet parasitsvingnin
ger i vild uorden.

Men jeg ville altså i luften med den, selvom jeg 
var klar over, at det ku’ ta' timer at ordne. Proble
met viste sig dog klaret på mindre end en time. Et 
par afkoblinger på oscillatorrørets glødetråd og 
en kortere tilledning på skærmgitterafkoblingen
- sagen var klaret.

Jeg gik på 80 m og lavede stationer så langt 
borte som i New York. Det var bare skønt, hver 
gang jeg kunne fortælle om den gamle sender. 
Klikket var næsten forsvundet, efter at en kon
densator shuntet med en modstand var loddet 
over nøglekontakterne.

Så skete det: Jeg havde netop sagt 73 til en gut i 
North Carolina, da jeg fik et opkald. Det var et 
meget svagt signal, og jeg kunne ikke læse hans 
call, efter at jeg havde svaret med et QRZ.
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PREFIX- OG ZONELISTE pr. 1. september 1976
Nedenstående liste er udarbejdet på grundlag 

af ARRL Countries List pr. sept. 1976.
Til almindeligt DXCC tæller alle forbindelser 

fra og med 15. november 1945, medens der til
5 bånds DXCC kun kan medregnes forbindelser 
fra og med 1. januar 1969.

Skulle det vise sig, at der trods al umage

CQ 
Prefix Country Zone

forekommer fejl eller mangler i listen, eller frem
kommer der supplerende oplysninger, bedes 
disse meddelt OZ3SK, Egon Gadeberg, postboks 
56, 8700 Horsens. Rettelser m.v. vil da blive 
bragt i OZ samt medtaget i næste liste.

A2, ZS9 Botswana 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □
A3 see VR5
A4 see MP4M
A5, AC Bhutan 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
A6 see MP4D
A7 see MP4Q
A9 see MP4B
AC1 see A5
AC31 5 (deleted) Sikkim 22 42 As □ □ □ □ □ □ □
AC41 see BY
AC412 (deleted) Tibet 23 42/43 As □ □ □ □ □ □ □
AP. S2/3 Banqla Desh 22 41 As □ □ □ □ a □
AP Pakistan 21 41 As □ □ □ □ □ - □ □
AX see VK
BV Formosa 24 44 As □ □ □ □ □ □ □
BY, AC4 China 23/24 42/43/44 As □ □ □ □ □ □ □
C2, VK9 Rep. of Nauru 31 65 Oc □ □ □ □ □ □ □
C3, PX Andorra 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □

C5 see ZD3
C6 see VP7
C8/9 see CR7
C93 (deleted) Manchuria 24 33 As □ □ □ □ □ □ □

CE Chile 12 14/16 SA □ □ □ □ □ □ □

CE9AA-AM, FB8Y, Antarctica 12/13/29 67/69/70 SA □ □ □ □ □ □ □

KC4, LA, LU1Z, OR4, 30/32 71/72
UA1, VK0, VP8, ZL5, 38/39 73/74
ZS1, 3Y, 4K, 8J
CE9AN-AZ see VP8
CE0A Easter Isl. 12 63 SA □ □ □ □ D □ □
CE0X San Felix 12 14 SA □ □ □ □ □ □ □
CE0Z Juan Fernandez 12 14 SA □ □ □ □ □ □ □
CM, CO Cuba 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
CN24 (deleted) Tangier 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □

1. Unofficial prefix.
2.(AC4) Only contacts dated before June 1, 1974 will count for this country.
3.(C9) Only contacts dated before September 16, 1963 will count for this country.
4.(CN2) Only contacts dated before July 1, 1960 will count for this country.
5. (AC3) Only contacts dated before May 1, 1975 will count for this Country. Contacts dated May 1, 1975 and later count for India.
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CN2/8/9 Morocco 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □
CO see CM
CP Bolivia 10 12/14 SA □ □ □ □ □ □ □
CR3 Portuguese Guinea 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
CR4, D4 Cape Verde Isl. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
CR5 Principe, Sao Thome 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
CR6, D2/3 Angola 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
CR7, C8/9 Mozambique 37 53 Af □ □ □ □ □ □ □
CR86 (deleted) Damao, Diu 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
CR86 (deleted) Goa 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
CR8/107 (deleted) Portuguese Timor 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
CR9 Macao 24 44 As □ □ □ □ □ □ □
CR10 see CR8 W

CT1 Portugal 14 37 Eu □ □ □ □ □ □ □
CT2 Azores 14 36 Eu □ □ □ □ □ □ □
CT3 Madeira Isl. 33 36 Af □ □ □ □ □ □ □
CX Uruguay 13 14 SA □ □ □ □ □ □ □
D2/3 see CR6
D4 see CR4
DA, DC, DF, DJ, DK, DL, Germany 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
DM, DT, 9S48 (deleted)
DA, DC, DF, DJ, DK, Fed. Rep. of Germany 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
DL9

DM, DT10 German Dem. Rep. 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
DU, DX Philippine Isl. 27 50 Oc □ □ □ □ □ □ □
EA Spain 14 37 Eu □ □ □ □ □ □ □
EA6 Balearic Isl. 14 37 Eu □ □ □ □ □ □ □
EA8 Canary Isl. 33 36 Af □ □ □ □ □ □ □
EA9 Ceuta & Melilla 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □
EA911 (deleted) Ifni 33 46 Af □ □ □ □ □ □ □
EA9 Rio de Oro 33 46 Af □ □ □ □ □ □ □
EA0 see 3C
El Rep. of Ireland 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
EL, 5L Liberia 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
EP, EQ, 9C Iran 21 40 As □ □ □ □ □ □ □
ET212 (deleted) Eritrea 37 48 As □ □ □ □ □ □ □
ET3, 9E/F Ethiopia 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
F France 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
FA see 7X
FB8 see FH8
FB8 see FR7
FB8 see 5R8
FB8W Crozet Isl. 39 68 Af □ □ □ □ □ □ □
FB8X Kerguelen Isl. 39 68 Af □ □ □ □ □ □ □
FB8Y see CE9AA-AM

□ □ □ □ □ □ □
6. (CR8) Only contacts dated before January 1, 1962 will count for this country.
7. (CR8) Only contacts dated September 15, 1976 or before will count for this country.
8. (DA, DF, DC, DJ, DK, DL, DM, DT, 9S4) Only contacts dated before September 17, 1973 will count for this country.
9. (DA, DC, DF, DJ, DK, DL) Only contacts dated September 17, 1973 or later will count for this country.

10. (DM, DT) Only contacts dated September 17, 1973 or later will count for this country.
11. (EA9) Only contacts dated May 13, 1969 or before will count for this country.
12. (ET2) Only contacts dated November 14, 1962 or before will count for this country.

O O
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D Q 80 40 20 15 10
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5-B-DXCC 
80 40 20 15 10

FB8Z Amsterdam & 
St. Paul Isl.

39 68 Af □ □ □ □ □ □ □

FC1 Corsica 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
FD see 5V
FE8 see TJ
FF4 see TU
FF7 see 5T
FF813 (deleted) Fr. West Africa 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
FF8 see TY
FF8 see TZ
FF8 see XT
FF8 see 5U7
FF8 see 6W8
FG7/0 Guadeloupe 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
FH8/0, FB8 Comoro Isl. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
FI814 (deleted) Fr. Indo China 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
FK8/0 New Caledonia 32 56 Oc □ □ □ □ □ □
FL8/0 Fr. Somaliland 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
FM7/0 Martinique 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
FN15 (deleted) Fr. India 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
FO8/0 Clipperton Isl. 7 10 NA □ □ □ □ □ □ □
FO8/0 Fr. Oceania 31/32 63 Oc □ □ □ □ □ □ □
FP8/0 St. Pierre & Miquelon 

Isl.
5 9 NA □ □ □ □ □ □ □

FQ816 (deleted) Fr. Equatorial Africa 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
FQ8 see TL
FQ8 see TN
FQ8 see TR
FQ8 see TT
FR7/0, FB817 Glorioso Isl. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
FR7/0, FB817 Juan de Nova 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
FR7/0, FB8 Reunion 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
FR7/0, FB8 Tromelin 39 ■ 53 Af □ □ □ □ □ □ □
FS7/0 Saint Martin 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
FU8 see YJ
FW8/0 Wallis & Futuna Isl. 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
FY7/0 Fr. Guiana & Inini 9 12 SA □ □ □ □ □ □ □
G England 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
GC Guernsey & 

Dependencies
14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □

GC Jersey Isl. 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
GD Isle of Man 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
Gl Northern Ireland 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
GM Scotland 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
GW Wales 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
HA, HG Hungary 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

13. (FF8) Only contacts dated August 6, 1960 or before will count for this country.
14. (FI8) Only contacts dated before December 21, 1950 will count for this country.
15. (FN) Only contacts dated before November 1, 1954 will count for this country.
16. (FQ8) Only contacts dated August 16, 1960 or before will count for this country.
17. (FR7, FB8) Only contacts dated June 25, 1960 or later will count for this country.
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80 40 20 15 10

HB Switzerland 14 28 Eu □ □ □ □ □□□

HB0, HE Liechtenstein 14 28 Eu □ □ □ □ □□□

HC Ecuador 10 12 SA □ □ □ □ □□□

HC8 Galapagos Isl. 10 12 SA □ □ □ □ □□□

HE see HB0
HG see HA
HH Haiti 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
HI Dominican Rep. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
HK Colombia 9 12 SA □ □ □ □ □ □ □
HK0 Bajo Nuevo 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
HK0 Malpelo Isl. 10 12 NA □ □ □ □ □ □ □
HK0 San Andres & 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □

Providencia
HK0 see KS4B
HL, HM Korea 25 44 As □ □ □ □ □ □ □
HO, HP Panama 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
HR Honduras 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
HS Thailand 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
HT see YN
HV Vatican 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
HZ, 7Z Saudi Arabia 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
1, IT Italy 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
I118 (deleted) Trieste 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
I519 (deleted) Italian Somaliland 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
IS Sardinia 15 28 Eu □ □ □ □ □ □
IT see I
JA, JE, JF, JG, JH, Jl, JJ, JR, KA Japan 25 45 As □ □ □ □ □ □ □
JD, KA1, KG6I20 Minami Torishima 27 90 As □ □ □ □ □ □ □
JD, KA1, KG6I21 Ogasawara Isl. 27 45 As □ □ □ □ □ □ □
JD, KA1, KG6I, 7J22 Okino Torishima 27 64 Oc □ □ □ □ □ □ □
JE, JF, JG, JH, Jl, JJ, JR see JA
JR6 see JA or KR6/8 •
JT Mongolia 23 32 As □ □ □ □ □ □ □
JW, LA-/P Svalbard 40 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
JX, LA-/P Jan Mayen 40 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
JY Jordan 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
JZ023 (deleted) Neth. New Guinea 28 51 Oc □ □ □ □ □ □ □
K, KN, W, WA, WB, United States 3/4/5 6/7/8 NA □ □ □ □ □ □ □
WN of America
KA see JA
KA1 see JD
KA6 see JA or KR6/8
KB6 Baker, Howland & 

American Phoenix Isl.
31 61/62 Oc □ □ □ □ □ □ □

U u □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □

18. (11) Only contacts dated before April 1, 1957 will count for this country. Contacts dated April 1 , 1957 and later
for Italy.

19. (15) Only contacts dated June 30, 1960 or before will count for this country.
20. (JD, KA1, KG6I) Formerly Marcus Isl.
21. (JD, KA1, KG6i) Formerly Bonin & Volcano Isl.
22. (JD, KAI, KG6I, 7J) Only contacts dated May 30, 1976 and later count for this country.
23. (JZ0) Only contacts dated before May 1, 1963 will count for this country.
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KC4 Navassa Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KC4 see CE9AA-AM
KC6 Eastern Caroline Isl. 27 65 Oc □ □ □ □ □ □ □
KC6 Western Caroline Isl. 27 64 Oc □ □ □ □ □ □ □
KG1 see OX
KG4 Guantanamo Bay 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KG6 Guam 27 64 Oc □ □ □ □ □ □ □
KG6I see JD
KG6R/S/T Mariana Isl. 27 64 Oc □ □ □ □ □ □ □
KH6 Hawaiian Isl. 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KH6 Kure Isl. 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KJ6 Johnston Isl. 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KL7 Alaska 1 1/2 NA □ □ □ □ □ □ □
KM6 Midway Isl. 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KN see K
KP4 Puerto Rico 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KP6 Kingman Reef 31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □
KP6 Palmyra Group, 

Jarvis Isl.
31 61 Oc □ □ □ □ □ □ □

KR6/8 see JA
KR6/8, JR6, KA624 
(deleted)

Ryukyu Isl. 25 45 As □ □ □ □ □ □ □

KS4« (deleted) Swan Isl. 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KS4B, HK0 Serrana Bank & 

Roncador Cay
7 11 NA □ □ □ □ □ □ □

KS6 American Samoa 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
KV4 Virgin Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
KW6 Wake Isl. 31 65 Oc □ □ □ □ □ □ □
KX6 Marshall Isl. 31 65 Oc □ □ □ □ □ □ □
KZ5 Canal Zone 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
LA see CE9AA-AM
LA, LG Norway 14 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
LA-/P see JW or JX
LA/G see 3Y
LG see LA
LU Argentina 13 14/16/73 SA □ □ □ □ □ □ □
LU1Z see CE9AA-AM or VP8
LX Luxembourg 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
LZ Bulgaria 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
M11 see 9A1
MP4B, A9 Bahrein 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
MP4D/T, A6 United Arab Emirates 21 39 As □ □ □ □ □ □ c
MP4M, A4, VS9H/0 Oman 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
MP4Q, A7 Qatar 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
OA Peru 10 12 SA □ □ □ □ □ □ □
OD5 Lebanon 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
OE Austria 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
OF, OG see OH

24. (KR6/8, JR6, KA6) Only contacts dated before May 15, 1972 will count for this country. Contacts dated May 15, 1972 
and later count for Japan.

25. (KS4) Only contacts dated before September 1, 1972 will count for this country. Contacts dated September 1, 1972 and 
later count for Honduras.
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OH, OF, OG Finland 15 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
OH0 Aland Isl. 15 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
OJ0 Market 15 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
OK, OL, OM Czechoslovakia 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
ON Belgium 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
OQ5/0 see 9Q5
OR4 see CE9AA-AM
OX, KG1, XP Greenland 40 5/75 NA □ □ □ □ □ □ □
OY Faroe Isl. 14 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
OZ Denmark 14 18 Eu □ □ □ □ □ □ □

P226 Papua New Guinea 28 51 Oc □ □ □ □ □ □ □
PA, PD, PE, PI Netherlands 14 27 r Eu □ □ □ □ □ □ □
PJ Neth. Antilles 9 11 SA □ □ □ □ □ □ □
PJ St. Maarten, Saba & 

St. Eustatius
8 11 NA □ □ □ □ □ □ □

PK see 8F
PK1/2/327 (deleted) Java 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
PK427 (deleted) Sumatra 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
PK527 (deleted) Neth. Borneo 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
PK627 (deleted) Celebes & Molucca Isl. 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
PT see PY
PX1 see C3
PY, PT Brazil 11 13/15 SA □ □ □ □ □ □ □
PY0 Fernando de Noronha 11 13 SA □ □ □ □ □ □ □
PY0 St. Peter & St. Paul’s 

Rocks
11 13 SA □ □ □ □ □ □ □

PY0 Trinidade & Martim Vaz 
Isl.

11 15 SA □ □ □ □ □ □ □

PZ Surinam 9 12 SA □ □ □ □ □ □ □
S2/3 see AP
SK, SL, SM Sweden 14 18 Eu □ □ □ □ □ □ □
SP, SO, 3Z Poland 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
ST2 Sudan 34 48 At □ □ □ □ □ □ □
SU Egypt 34 38 Af □ □ □ □ □ □ □
SV Crete 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
SV Dodecanese 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
SV Greece 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
SV, SY Mount Athos 20 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
TA, TC Turkey 20 39 Eu/As □ □ □ □ □ □ □
TF Iceland 40 17 Eu □ □ □ □ □ □ □
TG Guatemala 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
Tl Costa Rica 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
TI9 Cocos Isl. 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
TJ, FE8 Cameroun 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
TL, FQ828 Central African Rep. 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
TN, FQ829 Congo Rep. 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
TR, FQ830 Gabon Rep. 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
26. (P2) Only contacts dated September 16, 1975 or later will count for this country.
27. (PK1/2/3/4/5/6) Only contacts dated before May 1, 1963 will count for this country.
28. (TL, FQ8) Only contacts dated August 13, 1960 or later will count for this country.
29. (TN, FQ8) Only contacts dated August 15, 1960 or later will count for this country.
30. (TR, FQ8) Only contacts dated August 17, 1960 or later will count for this country.
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TT, FQ831 Chad Rep. 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
TU, FF432 Ivory Coast 35 46 Af □ □ □ □ □ □ a
TY, FF833 Dahomey Rep. 35 46 Af □ □ o □ □ □ □
TZ, FF834 Mali Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
U1/4 see UA1
U5 see UB5
UA1 see CE9AA-AM
UA1, UK1 Franz Josef Land 40 75 Eu □ □ □ □ □ □ □
UA1/3/4/6, UK1/3/4/6, Europ. Russian SFSR 16 19/20/29/30 Eu □ □ □ □ □ □ □
UN1, UV1/3/4/6,
UW1/3/4/6, UX, UZ, U1/4
UA2, UK2 Kaliningradsk 15 29 Eu □ □ □ □ □ □ □
UA9/0, UK9/0, Asiatic RSFSR 17/18 20/21 As □ □ □ □ □ □ □
UV9/0, UW9/0 19/23 22/23
UZ9/0 24/25/26

30/31/32
33/34/35

UB5, UK5, UT5, 
UY5, U5

Ukraine 16 29 Eu □ □ □ □ □ □ □

UC2, UK2 White RSSR 16 29 Eu □ □ □ □ □ a □
UD6, UK6 Azerbaijan 21 29 As □ □ □ □ □ o Q
UF6, UK6 Georgia 21 29 As □ □ □ a □ □ □
UG6, UK6 Armenia 21 29 As □ □ □ □ □ □ □
UH8, UK8 Turkoman 17 30 As □ □ □ □ □ a □
UI8, UK8 Uzbek 17 30 As □ □ □ □ □ □ □
UJ8, UK8 Tadzhik 17 42 As □ □ □ □ □ □ □
UK1/3/4/6_______________see UA1______________
UK2 see UC2, UP2, UQ2 or

UR2
UK3/4__________________ see UA1______________
UK5____________________see UB5 or U05________
UK6 see UA1, UD6, UF6 or

UG6
UK7____________________see UL7______________
UK8 see UH8, UI8, UJ8 or

UM8
UK9/0 see UA9
UL7, UK7 Kazakh 17 30 As □ □ □ □ □ □ o
UM8, UK8 Kirghiz 17 42 As □ □ □ □ □ □ □
UN135 (deleted) Karelo Finnish Rep. 16 19 Eu □ □ □ □ □ □ □
U05, UK5 Moldavia 16 29 Eu □ □ □ □ □ □ □
UP2, UK2 Lithuania 15 29 Eu □ □ □ □ □ □ □
UQ2, UK2 Latvia 15 29 Eu □ □ □ □ □ □ □
UR2, UK2 Estonia 15 29 Eu □ □ □ □ □ □ □
UT5____________________see UB5
UV1/3/4/6 see UA1

31. (TT, FQ8) Only contacts dated August 11, 1960 or later will count for this country.
32. (TU, FF4) Only contacts dated August 7, 1960 or later will count for this country.
33. (TV, FF8) Only contacts dated August 1, 1960 or later will count for this country.
34. (TZ, FF8) Only contacts dated June 20, 1960 or later will count for this country.
35. (UN1) Only contacts dated June 30, 1960 or before will count for this country. Contacts dated July 1, 1960 and later 

count for European Russian SFSR.
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UV9/0 see UA9
UW1/3/4/6 see UA1
UW9/0 see UA9
UX see UA1
UY5 see UB5
UZ see UA1 or UA9
VE, VO Canada 1/2/3/4/5 2/3/4/9/75 NA □ □ □ □ □ □ □
VK Lord Howe Isl. 30 60 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK, AX Australia 

(incl. Tasmania)
29/30 55/58/59 Oc □ □ □ □ □ □ □

VK4 Willis Isl. 30 55 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK9 Mellish Reef 30 56 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK9 see C2
VK9AA-MZ, P236 (deleted) Papua Territory 28 51 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK9AA-MZ, P236(deleted)Territory of NewGuinea 28 51 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK9N Norfolk Isl. 32 60 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK9X Christmas Isl. 29 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK9Y Cocos Isl. 29 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK0 Heard Isl. 39 68 At □ □ □ □ □ □ □
VK0 Macquarie Isl. 30 60 Oc □ □ □ □ □ □ □
VK0 see CE9AA-AM
VO37 (deleted) 
VO

Newfoundland,
Labrador

2 9 NA □ □ □ □ □ □ □

VO see VE
VP1 (Belize) British Honduras 7 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP2A38 Antigua, Barbuda 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP2D38 Dominica 8 11 NA □ □ □ a □ □ □
VP2E38 Anguilla 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP2G38 Grenada & 

Dependencies
8 11 NA □ □ □ □ □ □ □

VP2K38 St. Kitts, Nevis 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP2L38 St. Lucia 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP2M38 Montserrat 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP2S38 St. Vincent & 

Dependencies
8 11 NA □ □ □ □ □ □ □

VP2V38 Br. Virgin Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP3 see 8R
VP4 see 9Y4
VP5 see ZF1 or 6Y5
VP5 Turks & Caicos Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP6 see 8P
VP7, C6 Bahama Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
VP8 Falkland Isl. 13 16 SA □ □ □ □ □ □ □
VP8 see CE9AA-AM
VP8, LU1Z So. Georgia Isl. 13 73 SA □ □ □ □ □ □ □
VP8, LU1Z So. Orkney Isl. 13 73 SA □ □ □ □ □ □ □
VP8, LU1Z So. Sandwich Isl. 13 73 SA □ □ □ □ □ □ □
VP8, CE9AN-AZ, LU1Z So. Shetland Isl. 13 73 SA □ □ □ □ □ □ □
VP9 Bermuda Isl. 5 11 NA □ □ □ □ □ □ □
36. (VK9AA-MZ, P2) Only contacts dated September 15, 1975 or before will count for this country.
37. (VO) Newfoundland/Labrador DXCC credit will be given if VO contact was made prior to April 1, 1949.
38. (VP2A/D/E/G/K/L/M/S/V) For credits on QSO’s made before June 1, 1958, see page 97, June 1958 QST.
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VQ1, 5H139 (deleted) Zanzibar 37 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ2 see 9J
VQ3 see 5H3
VQ4 see 5Z4
VQ5 see 5X5
VQ640 (deleted) Br. Somaliland 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ8, 3B6/7 Agalega & St. Brandon 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ8, 3B8 Mauritius 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ8, 3B9 Rodriguez Isl. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ9 Aldabra 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ9 Chagos Isl. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ9 Seychelles 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ9D Desroches 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VQ9F Farquhar 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
VR1 British Phoenix Isl. 31 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
VR1 Gilbert & Ellice Isl. 

& Ocean Isl.
31 65 Oc □ □ □ □ □ □ □

VR2, 3D2 Fiji Isl. 32 56 Oc □ □ □ □ □ □ □
VR3, 7 Line Isl. 31 63 Oc □ □ □ □ □ □ □
VR4 Solomon Isl. 28 51 Oc □ □ □ □ □ □ □
VR5, A3, 1M Tonga Isl. 32 62 Oc □ □ a □ □ □ □
VR6 Pitcairn Isl. 32 63 Oc □ □ □ □ □ □ □
VR7 see VR3
VR841 Tuvalu 31 65 Oc □ □ □ □ □ □ □
VS1, 9M2 see 9M2
VS1, 9M4, 9V142 Singapore 28 54 As U u □ □ □ □ □
VS2 see 9M2
VS443 (deleted) Sarawak 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
VS5 Brunei 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
VS6 Hong Kong 24 44 As u u □ □ □ □ □
VS9A/P/S, 70 South Yemen 21 39 As u u □ □ □ □ □
VS9H44 (deleted) Kuria Muria Isl. 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
VS9K Kamaran Isl. 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
VS9M see 8Q
VS90 see MP4M
VS9P/S see VS9A
VU7 Andaman & Nicobar Isl. 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
VU India 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
VU7 Laccadive Isl. 22 41 As n n n n n n n
VX9 Sable Isl. 5 9 NA □ n n n n n n
VY0 St. Paul Isl. 5 9 NA □ □ n n n n n
W, WA, WB, WN see K
XE, XF, 4A, 6D Mexico 6 10 NA □ □ □ □ □ □ □
XF4, 6D4 Revilla Gigedo 6 10 NA □ □ □ □ □ □ □
XP see OX
39. (VQ1, 5H1) Only contacts dated before June 1, 1974 will count for this country.
40. (VQ6) Only contacts dated June 30, 1960 or before will count for this country.
41. (VR8) Only contacts dated January 1, 1976 or later will count for this country.
42. (VS1, 9M4, 9V1) Only contacts dated September 15, 1963 or before and contacts after August 8, 1965 will count for 

this country.
43. (VS4, ZC5, 9M2) Only contacts dated September 15, 1963 or before will count for this country.
44. (VS9H) Only contacts dated before November 30, 1967 will count for this country. Contacts dated December 1, 1967 or 

l?iter count as Oman.
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XT, FF845 Voltaic Rep. 35 46 Af n n n n n n n
XU (Khmer Rep.) Cambodia 26 49 As n n n n n n n
XV5 see 3W8
XW8 Laos 26 49 As □ □ □ □ □ □ □
XZ2 Burma 26 49 As u u □ □ □ □ □
YA Afghanistan 21 40 As u u □ □ □ □ □
YB, YC see 8F
Yl Iraq 21 39 As u u □ □ □ □ □
YJ, FU8 New Hebrides 32 56 Oc u u □ □ □ □ □
YK Syria 20 39 As u u □ □ □ □ □
YN, HT Nicaragua 7 11 NA u u □ □ □ □ □
YO Rumania 20 28 Eu u u □ □ □ □ □
YS Salvador 7 11 ' NA u u □ □ □ □
YT, YU, YZ Yugoslavia 15 28 Eu u u □ □ □ □ □
YV, 4M Venezuela 9 12 SA u u □ □ □ □ □
YV0 Aves Isl. 8 11 NA u u □ □ □ □ □
ZA Albania 15 28 Eu u u □ □ □ □ □
ZB1 see 9H1
ZB2 Gibraltar 14 37 Eu u u □ □ □ □ □
ZC4 see 5B4
ZC543 (deleted) Br. North Borneo 28 54 Oc u u □ □ □ □ □
ZC646 (deleted) Palestine 20 39 As u u □ □ □ □ □
ZD1 see 9L1 /
ZD2 see 5N2
ZD3, C5 The Gambia 35 46 Af u u □ □ □ □ □
ZD4 see 9G1
ZD447 (deleted) Gold Coast, Togoland 35 46 Af u u □ □ □ □ □
ZD5, ZS7, 3D6 Swaziland 38 57 Af u u □ □ □ □ □
ZD6 see 7Q7
ZD7 St. Helena 36 66 Af u u □ □ □ □ □
ZD8 Ascension Isl. 36 66 Af u u □ □ □ □ □
ZD9 Tristan da Cunha & 

Gough Isl.
38 66 Af □ □ □ □ □ □ □

ZE Rhodesia 38 53 Af □ □ □ □ □ □ □
ZF1, VP5 Cayman Isl. 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
ZK1 Cook Isl. 32 63 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZK1 Manihiki Isl. 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZK2 Niue 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZL Auckland & Campbell 

ISl. (D313I3D)
32 60 Oc □ □ □ □ □ □ □

ZL Chatham Isl. 32 60 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZL Kermadec Isl. 32 60 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZL, ZM New Zealand 32 60 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZL5 see CE9AA-AM
ZM see ZL
ZM6 see 5W1
ZM7 Tokelaus 31 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
ZP Paraguay 11 14 SA □ □ □ □ □ □ □
ZS1 see CE9AA-AM
ZS172/4/5/6 South Africa 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □
45. (XT, FF8) Only contact dated August 6, 1960 or later will count for this country.
46. (ZC6) Only contacts dated July 1, 1968 or before will count for this country.
47. (ZD4) Only contacts dated March 5, 1957 or before will count for this country.
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ZS2 Pr. Edward & Marion 1st. 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □
ZS3 Southwest Africa 

(Namibia)
38 57 Af □ □ □ □ □ □ □

ZS4/5/6 see ZS1
ZS7 see ZD5
ZS8 see 7P8
ZS9 see A2
1M1 see VR5
1M48 (deleted) Minerva Reefs 32 56 Oc □ □ □ □ □ □ □
1S1 Spratly Isl. 26 50 As □ □ □ □ □ □ □
3A Monaco 14 27 Eu □ □ □ □ □ □ □
3B see VQ8
3C, EAØ Equatorial Guinea 36 47 Af □ □ □ □ □ □ □
3C0 Annobon 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
3D2 see VR2
3D6 see ZD5
3V8 Tunisia 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □
3W8, XV5 Vietnam 26 49 As □ □ □ □ □ □
3X, 7G1 Rep. of Guinea 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □ .
3Y see CE9AA-AM
3Y, LA/G Bouvet Isl. 38 67 Af □ □ □ □ □ □ □
3Z see SP
4A see XE
4K see CE9AA-AM
4M see YV
4S7 (Sri Lan Ka) Ceylon 22 41 As □ □ □ □ □ □ □
4U I.T.U., Geneva 14 28 Eu n □ n n n n n
4W Yemen 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
4X, 4Z Israel 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
5A Libya 34 38 Af □ □ □ □ □ □ □
5B4, ZC4 Cyprus 20 39 As □ □ □ □ □ □ □
5H1 see VQ1
5H3, VQ3 Tanzania 37 53 Af □ □ □ □ □ □ □
5L see EL
5N2, ZD2 Nigeria 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
5R8, FB8 Malagasy Rep. 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
5T, FF749 Mauritania 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
5U7, FF850 Niger Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
5V, FD Togo Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
5W1, ZM6 Western Samoa 32 62 Oc □ □ □ □ □ □ □
5X5, VQ5 Uganda 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
5Z4, VQ4 Kenya 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
6D see XE
6D4 see XF4
601/2/61 Somali Rep. 37 48 Af □ □ □ □ □ □ □
6W8, FF851 Senegal Rep. 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
6Y5, VP5 Jamaica 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □

48.(1M) Only contacts dated July 15, 1972 or before will count for this country. Contacts dated July 16, 1972 or later count 
as Tonga.

49.(5T, FF7) Only contacts dated June 20, 1960 or later will count for this country.
50. (5U7, FF8) Only contacts dated August 3, 1960 or later will count for this country.
51. (6W8, FF8) Only contacts dated June 20, 1960 or later will count for this country.
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7G11 see 3X
7J see JD
70 see VS9A
7P8, ZS8 Lesotho 38 57 Af □ □ □ □ □ □ □
7Q7, ZD6 Malawi 37 53 Af □ □ □ □ □ □ □
7X, FA Algeria 33 37 Af □ □ □ □ □ □ □
7Z see HZ
8F, PK, YB, YC52 Indonesia 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
8J see CE9AA-AM
8P, VP6 Barbados 8 11 NA □ □ □ □ □ □ □
8Q, VS9M Maldive Isl. 22 41 As □ □ □ o □ □ □
8R, VP3 Guyana 9 12 SA □ □ □ □ □ □ □
8Z4 Saudi Arabia/Iraq 

Neutral Zone
21 39 As □ □ □ □ □ □ □

8Z5 see 9K3
9A1, M1 San Marino 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
9C see EP
9E/F see ET3
9G1, ZD453 Ghana 35 46 Af □ O □ □ □ □ □
9H1, ZB1 Malta 15 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
9J, VQ2 Zambia 36 53 Af □ □ □ □ □ □ □
9K2 Kuwait 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
9K3, 8Z554 (deleted) Kuwait/Saudi Arabia 

Neutral Zone
21 39 As □ □ □ □ □ □ □

9L1, ZD1 Sierra Leone 35 46 Af □ □ □ □ □ □ □
9M243 (deleted) Malaya 28 54 As □ □ □ □ □ □ □
9M2/455 West Malaysia 28 54 As □ □ □ □ □ □ □
9M4 see VS1
9M6/855 East Malaysia 28 54 Oc □ □ □ □ □ □ □
9N1 Nepal 22 42 As □ □ □ □ □ □ □
9Q5, OQ5/0 Rep. of Zaire 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
9S4 see DA
9S456 (deleted) Saar 14 28 Eu □ □ □ □ □ □ □
9U557 Burundi 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
9U 558 (deleted) Ruanda-Urundi 36 52 Af □ □ □ □ □ □ □
9V1 see VS1
9X557 Rwanda 36 52 Af □ □ 0 □ □ □ □
9Y4, VP4 Trinidad & Tobago 9 11 SA □ □ □ □ □ □ □

Abu Ail & Jabal at Tair 21 39 As □ □ □ □ □ □ □
59 (deleted) Blenheim Reef 39 53 Af □ □ □ □ □ □ □
60 Geyser Reef 39 53 Af □ □ □ Q □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

52. (8F, PK, YB, YC) Only contacts dated May 1, 1963 or later will count for this country.
53. (9G1, ZD4) Only contacts dated March 5, 1957 or later will count for this country.
54. (9K3, 8Z5) Only contacts dated before December 15, 1969 will count for this country.
55. (9M2/4/6/8) Only contacts dated September 16, 1963 or later will count for this country.
56. (9S4) Only contacts dated before April 1, 1957 will count for this country. Contacts dated April 1, 1957 and later count 

as Germany.
57. (9U5, 9X5) Only contacts dated July 1, 1962 or later.will count for this country.
58. (9U5) Only contacts dated between July 1, 1960 and July 1, 1962 will count for this country.
59. (Blenheim Reef) Only contacts dated between May 4, 1967 and June 30, 1975 will count for this country. Contacts dated 

July 1, 1975 and later count for Chagos.
60. Only contacts dated after May 4, 1967 will count for this country.
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Jeg tog hovedtelefonerne på og finindstillede 
modtageren. Endnu en gang mit call og et par 
sætninger, hvoraf jeg opfangede: »er. .. fare . . . 
hjælp. Dette er maritime mobile . . .« QRN var 
enorm. Jeg kunne ikke tro, hvad jeg hørte. Det 
måtte være én, der tog gas på mig. - Et skib i 
havsnød og opkald på et amatørbånd. Umuligt'

Jeg smækkede antennen over i senderstilling: 
»Hvor er du? Giv mig skibets navn.« Jeg gentog 
det nogle gange meget langsomt og sluttede med 
BK. Svaret kom svagt: »Skibets navn e r . . .  på vej 
til Kap det gode Håb. Positionen er. . . °vest og . . . 
°syd ... Må gå fra borde ... 5 fod bundvand. 
Kontakt. . . vagt. ..« Og signalet fadede bort. Jeg 
fumlede desperat med knapperne i et fortvivlet 
forsøg på at samle det svage CW-signal op. Nogle 
usikre streger og prikker kom ind: »Han har fået 
besærkergang ... vil slå os alle ihjel.«

Hellige Neptun! Hvad skete der om bord på det 
skib? Talte han om uvejret eller om et medlem af 
besætningen?

Gennem svær QRM vendte CW signalet tilbage 
endnu en gang: »Skipperen er død, kald . . . den 
mand er sindssyg . . . BK . . .«

Jeg smækkede antennen over på senderen: 
»Skibets navn og position AGN PSE«, gentog jeg 
mange gange. Så kom svaret: »Position . .. °syd 
. . . skibets navn er »Flyvende Hollæn . ..«

»Den flyvende Hollænder?« Åh hold op! En el
leranden gut måhave taget gas på mig.-El ler var 
det et rigtigt skib, hvis ejere i et anfald af galgen
humor havde opkaldt efter det legendariske spø- 
gelsesskib?

Atter og atter prøvede jeg forgæves at kontakte 
min »luftige« OPR.

Jeg gik til sengs, og nytårsraketterne fandt mig 
med åbne øjne stift stirrende op i loftet. - Det 
måtte være en joke . . . eller?

godt et år siden var der nogen, der stjal min git
termast som lå og ventede på jeg skulle støbe 
fundament. Det var en E. Rasmussen mast til svær 
belastning, den ældre type, hvor sektionerne var 
9,1 m høje, i alt 27,3 m. Nederste sektion var af 40 
mm rundjern i benene, de sad i trekant og star
tede med sidelængden en meter.

Tag skydelære og målebånd med på søndags
turen, der er 1000 kr. i dusor, hvis masten kommer 
helskindet tilbage på plads.

OZ6I/6IA Knud 
(eller Kriminalpolitiet i Hillerød)

Post- og Telegrafvæsenet meddeler 
Bestemmelser om amatør-radiostationer
Til underretning skal det oplyses, at det på grund 
af løn- og prisstigninger siden den sidste fastsæt
telse af afgifterne pr. 1.1.1973 for amatør-radio- 
sendetilladelser m.v., er fundet nødvendigt at 
ajourføre disse afgifter.

Det fremgår af ministeriets bekendtgørelse af 
16. november d.å. at prøveafgiften er ændret til 50 
kr., afgiften for nye tilladelser (og genudstedel
ser) til 75 kr., mens den årlige fornyelse fremtidig 
vil koste 50 kr.

Der er endvidere fastsat en afgift på 20 kr. for 
udstedelse af kortvarig tilladelse.

Særtryk af bekendtgørelsen vil blive fremsendt, 
når det foreligger fra trykkeriet.

E.B.
Børge Nielsen/P. V. Larsen

internationalt

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

De brænder og stjæler
I 1951 indrettede jeg station i Vassingerød og i 
tyve år havde jeg kun glæde af den lille bid jord 
med vekselstrøm og granmaster.

Så var der nogen der legede indianere og 
tændte bål og så brændte taget på mit hus. Og for

Jordskælvet i Norditalien
Den 6. maj 1976 blev byen Friuli i den nordøstlige del af Italien 
ramt af nogle kraftige jordrystelser, der anrettede store skader 
i området og blandtandet satte alle offentlige kommunikations
midler ud af spillet, hvorimod 3 amatørrepeatere stadig var i 
luften. Via repeaterne og et net der blev oprettet på 80 m af
viklede amatørerne nødtrafik. Den første nat var den eneste 
forbindelse med det jordskælvsramte område via amatørradio, 
og nettet forblev i gang i længere tid, selv om myndighederne 
lidt efter lidt fik genoprettet de officielle forbindelser. I ama
tørarbejdet deltog 250 amatører fra 150 stationer.

Amatørernes Indsats blev hædrende omtalt af generaldirek
tøren for det italienske PogT; han sagde bl.a.: »Jeg må specielt 
fremhæve radioamatørerne, der var de første til at hjælpe de 
nødstedte. Frivillige amatører er altid parat til at træde til, når 
det er nødvendigt«.

WAC til K2UYH pa 432 MHz
Efter flere års arbejde lykkedes det den 29. juli 1976 for Allan 
Katz K2UYH at opnå WAC Worked All Continents på 70 cm. 
Denne dag opnåede Allan Katz nemlig forbindelse med HK1TL
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i Columbia. De øvrige forbindelser er VE7BBG, G3TLF, ZE5JJ, 
JA1VDV og VK2AMW. Alle forbindelser er naturligvis lavet ved 
refleksion fra månen. Foruden Sydamerika er Afrika også 
meget vanskeligt at få forbindelse med, idet der kun er 1 aktiv 
på EME ZE5JJ.

HK1TL-operationen blev udført af en gruppe amatører fra Mt. 
Airy VHF Group i Pennsylvanien, USA. For at overvinde det 
store tab der er på EME, arbejdes der med avanceret grej. 
K2UYH’s antenne i baghaven i New Jersey er således en 8,4 m 
parabol med 28 dB gain over en isotropisk antenne. HK1TL benyt
tede en antenne der bestod af 16 stk. 13-element yagis. HK1TL- 
udstyret blev alt sammen bragt fra USA til Columbia og til
bage igen; DX-peditioner er altså Ikke længere forbeholdt 
HF-amatørerne.

Region 1 rævejagt
I 1977 vil region 1 mesterskabet i rævejagt blive afholdt i 
Yugoslavien med den yugoslaviske forening SRJ som arran
gør. Yderligere oplysninger vil fremkomme senere.

Nye IARU blade
For at styrke sammenholdet og forbindelserne mellem med
lemslandene i IARU op til frekvenskonferencen i 1979 i Geneve 
er man nu i region 2 (Nord- og Sydamerika) og i region 3 
(Størstedelen af Asien og Australien) begyndt at udsende 
medlemsblade, som vi længe har haft det i region 1. Region 2 
News er tosproget, engelsk og spansk.

IARU valg
Formand for IARU er nu canadieren Noel Eaton VE3CJ, og til 
formand for region 2 er valgt Vic Clark, W4KFC en meget kendt 
CW-operatør, kendt fra talrige fine placeringer i contester og 
deltager i flere DX-peditioner.

Nyt lARU-medlem
Radio Society of Swaziland, RSS er det nyeste medlem I IARU. 
Gibraltar Amateur Radio Society GARS søger om optagelse 
I IARU. GARS har 19 medlemmer incl. alle 10 licenserede ama
tører i Gibraltar. Formand er ZB2BL James Bruzon.

OZ5DX

Fra OZ7CH har red. modtaget følgende:
Vedrørende den russiske støjsender nord for Kiev
Offentligheden i Danmark er et par gange i lobet af sommeren 
og efteråret blevet underrettet gennem deres daglige nyheds
formidlere om »The Russian Machinegun« / »Chopperen«, der 
er hørt og har forårsaget uhyre megen forstyrrelse på mange 
forskellige radiotjenesters frekvensområder på kortbølge.

Bl.a. har Ritzaus Bureau, Berlingske Tidende og talsmænd 
for P&T udtalt sig om sagen. Indtil i dag har f.eks. det danske 
P&T ihærdigt henvendt sig og beklaget tilstedeværelsen af de 
forstyrrende udsendelser til ITU i Geneve (Int. Telecomm. Uni
on) og sammen med flere landes tilsvarende administrationer 
rettet henvendelse direkte til de russiske Tele-myndigheder. 
Ingen besvarelse derfra er modtaget. Udsendelserne var stop
pet i nogen tid i oktober, men er atter genoptaget, med ny 
henvendelse til følge fra det danske P&T til Rusland.

Midtjyllands avis skriver i deres leder onsdag d. 17. nov. 
følgende:
»Nix tik, tak.
Lovlig kommunikation ma ikke forstyrres
Æteren er i vore dage en travl færdsels-åre for radio
kommunikation mellem fly og skibe og meget andet, og denne 
trafik afvikles normalt efter internationale regler, der sørger for 
at de mange sendere generer hinanden mindst muligt.

Siden i sommer har en ukendt sovjetisk sender ved Kiev 
imidlertid Ikke blot været Jil irritation for de nordiske teletjene
ster og for de mange amatører, der opererer på kortbølge, men 
har ødelagt vitale kommunikationer til søs og i luften.

I tele-kredse siges det åbent, at det er uhørt, at en sender 
opfører sig som den sovjetiske ved Kiev, der går ind på andres 
bånd og i det hele taget klart bryder forudsætningerne for det 
ordnede internationale samarbejde, der i øvrigt praktiseres, og 
som Sovjetunionen er med i.

Derfor har de nordiske teletjenester siden senderen begyndte 
sit virke gang på gang henvendt sig til deres sovjetiske modpart 
og klaget over senderens funktion- men indtil nu har de ansvar
lige i Sovjetunionen ganske negligeret alle klager. Ja, man har 
end ikke svaret på dem.

Og senderen er fortsat med at sende sine særprægede tik- 
tak-signaler, der trænger ind over andres tele-områder og ge
nerer andres kommunikation.

Derfor er sagen nu bragt op på diplomatisk plan igennem en 
parallel dansk og norsk - og mu ligvis senere en svensk - hen
vendelse til den sovjetrussiske udenrigstjeneste. Den frem
sendte henvendelse er foreløbig holdt helt på det tekniske plan, 
og formålet er kun, at Kiev-senderen standser sin virksomhed 
eller indretter sig ifølge de internationale regler.

Men selv om sagen hurtig ordnes, når den først er løftet op på 
det diplomatiske, plan, er der grund til at notere den langsomme
lighed, hvormed kommunikation med den sovjetiske teletjene
ste foregår- foruden dens forbavsende eensidighed hele efter
året igennem.

Og så er der i øvrigt grund til at studse, som en norsk radio
amatør har gjort, over formålet med senderens mærkværdige 
signaler, som han har taget ind, ledt igennem en tv-monitor og 
fotograferet. — Der er, siger nordmanden Johnny Bjørnulf i Fre- 
derikstad, tale om en meget avanceret form for Information, 
som han dog Ikke kan tyde-og hvad den skal brugestil, er også 
usikkert: civilt eller militært?

Hvad det er, bor det imidlertid nu høre op, så den lovlige 
kommunikation ikke forstyrres.

Underskrevet bs.«

Midtjyllands Avls oplyser, at dette indslag stammer fra Ven
strepressens Nyhedsbureau i Kbhvn.

Ifølge Reuters Bureau d. 3. sept. 76 har det danske P&T sam
men med Norge, Sverige og Vesttyskland klaget over forstyrrel
serne til den sovjetrussiske teleadministration i Ukraine, idet 
forstyrrelserne har generet kortbølgetrafikken mellem Dan
mark og Grønland siden begyndelsen af august.

Egne noter; bl.a. fra min logbog:
Hørt »Chopperen« periodisk-ved short-skip-tilstande fra øst
siden d. 10. juni på 14 MHz. Karakteristisk ved en art puls- 
modulatlon, der spreder sig over hele 14 MHz-båndet med ca. 6 
kHz afstand mellem »toppene«. Styrken ofte op til S-meterets 
maksimale udslag, men med et tydeligt maksimumspunkt ved 
een frekvens, f.eks. 14.235 kHz, (14.120 kHz på andre dage, og til 
tider på andre frekvenser). Er rapporteret hørt i Japan, i Syd 
Afrika og i Nord Amerika, hvorfra pejlinger med beamantenner 
bekræfter retningen til Ukraine pejlet af P&T.

OZ1RO, DJ3GI og undertegnede drøftede »fænomenet« d.
27. juni 76 kl. 17.30-18.15 GMT. Også rapporteret på andre 
amatørbånd.

Bemærkelsesværdigt er det, at der på »Chopperen« skiftes 
mellem forskellige retningsantenner. Dette er tydeligt at iagtta
ge, specielt når beamen er rettet mod ens antenne: meget stort 
udslag på S-meteret, for et øjeblik efter, men under bevarelse 
af samme »melodi«, at blive svagere og i flere tilfælde - når 
beamen er rettet væk fra ens modtager - at høres med det for 
back-scatter typiske »hule« faseforhold (modtagelse af samme 
signal via forskellige reflektionsveje). Indtil 5 forskellige beam- 
retninger er iagttaget, der periodisk - med faste intervaller - 
»scanner« de 360 grader rundt.

Ofte driver »splatternes« pulstoppe i frekvens eller/og der 
forekommer en fasedrejning/forvrængning. Minder en del om 
visse former for HF-sounders hørt gennem tidligere år, men 
disse udsendte kun 2, 3 ell. højst 5 »chops« med kortere eller 
længere tids mellemrum (adskillige minutter) og var med deres
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korte impulser til mindre gene. Muligvis er det en ny form for 
HF-sounder med kontinuerlig scanning i mange retninger og 
over flere MHz på een gang.

Undrer mig over, at den ikke også er til gene for det so vjetiske 
telecommunikations-net, der nødvendigvis benytter (eller har 
benyttet?) HF-traflk til mellem- og langdistancer i deres eget 
kontinent: (Øst Europa og dele af Asien). Der eksisterer jo også 
short-skip-tiIstande for dem! Og visse dele af deres tjenester må 
da døje de samme problemer som Nord Europa, forårsaget af 
Chopperen ved Kiev? Eller har de overført alle deres livsvigtige 
kommunikationer til SHF via geo-stationære satellitter, således 
at de kan benytte alm. HF til - set med deres øjne - seriøse 
videnskabelige undersøgelser af Heavisidelagenes 
reflektionsmuligheder til andet formål?

Det er naturligvis heller ikke utænkeligt, at signalerne inde
holder informationer (men næppe til 30 liniers SlowScan TV!) 
Det er nok mest tænkeligt, at der er tale om forsøg, hvilket de 
vilkårlige start og stop viser. En Informations-sender vil ofte 
være i gang kontinuert, bl.a. for at »holde frekvensen« såvel 
som modpartens apparatur »synkront« hele tiden.

Eksemplet med denne Chopper er egentlig ikke befordrende 
for udbyggelse af de mellemfolkelige good-will-forhold. Men 
det ville hjælpe lidt, hvis vi kendte formålet.

Juletesten 1976
For første gang har undertegnede fornøjelsen at indbyde til 
denne traditionsrige test.

Jeg vil indlede med lidt betragtninger over mit syn på julete
sten. Jeg har studeret de kommentarer fra deltagerne i testen, 
der har været offentliggjort de sidste par år i OZ, og jeg har ikke 
fundet anledning til at ændre på reglerne fra 1975 bortset fra 
tidspunkterne på perioderne.

Jeg mener ikke, at reglen om QSY efter QSO, som blev prøvet i 
1974 virkede efterhensigten. Det varsom sædvanlig de testvan- 
te, som besatte de første placeringer. Derimod sørgede uvishe
den om, hvem der ville forlade frekvensen efter en QSO, for 
unødig QRM, og gjorde det således vanskeligere end ellers for 
nybegyndere og svagere stationer at etablere QSO.

Det kan Ikke være rigtigt, at man skal tilstræbe nogle regler, 
der giver de uerfarne lige så store chancer for at vinde som de 
erfarne. Hvis man gør dette, risikerer man at miste disses delta
gelse, og det er jo af dem, man lærer at køre test.

Desuden vil ingen deltager formentlig være I stand til at vinde 
testen ved at ligge fast på samme frekvens hele testen. Det 
bedste resultat opnås ved en blanding af4selv at kalde CQ og 
opsøge mod parten-fordelt efter ens erfaring og den station og 
antenne man har.

Ju letesten var den første test, jeg i sin tid startede op I, og den 
gav mig lyst til også at prøve de større tester bagefter. Sådan går 
det forhåbentlig også for jer, der prøver for første gang i år.

I øvrigt vil jeg sige til de deltagere, der evt. skulle føle sig Ildt 
trådt over tæerne et par gange under testen, tag det ikke så 
tungt. Det kan ikke helt undgås i en test, der jo karakteriseres 
ved en hurtig QSO-afvikling, hvor man ikke helt får tid til at tage 
de samme hensyn til andre, som man ellers normalt gør.

Er du ikke helt,tilfreds med resultatet, da opgiv ikke ævred, 
men kom igen og forsøg at gøre det bedre næste gang.

Som erfaren testdeltager kan jeg forsikre dig for, at man bliver 
dygtigere for hver gang og opnår bedre og bedre resultater 
også med samme grej.

Formålet med juletesten må være, at den skal være en kort, 
hyggelig test med lidt fart over feltet til afveksling midt i julefest
lighederne, og som helst ikke skal tages så alvorlig, at man går 
og ærgrer sig resten af året, hvis man ikke vinder. Har man store

ambitioner, da gem nogle af dem til årets større tester.
Jeg vil slutte disse indledende betragtninger med at begrun

de, hvorfor der er ændret en smule på periodetiderne. Der har 
været klaget over QRM fra den tyske juletest især på phone. Jeg 
har kontaktet den tyske contestmanager, hvorefter vor test ikke 
i år skulle kollidere med den tyske. (Denne test, der er internati
onal, omtales andetsteds I denne rubrik). De sidste perioder er 
rykket lidt, da det kniber med indenlandske forbindelser efter
17.30 DNT. Det samme gælder før 08.30 DNT.

Herefter følger så selve reglerne:
Juletesten foregår som sædvanlig 2. juledag den 26. decem

ber med følgende testperioder:
Telefoni: Kl. 08.30-09.30 DNT 

Kl. 15.15-16.15 DNT 
Telegrafi: Kl. 09.45-10.45 DNT 

Kl. 16.30-17.30 DNT 
Testen afholdes kun på 80 meter i folgende frekvensom råder: 
Telefoni: 3600-3700 kHz 
Telegrafi: 3550-3600 kHz
Foruden de sædvanlige telefoni og telegrafiklasser findes der 

en for afdelingssendere og en for lytteramatører.
Der udveksles de sædvanlige 4 eller 5-cifrede kodegrupper: 

RS(T) + numre begyndende med 01. Hvis man når 100 QSO'er 
sendes 00-01-02 osv.

Der tillades kun 1 QSO med hver station i hver periode. 
Hver rigtig afsendt og modtaget kodegruppe giver 1 point. En 

komplet QSO giver således 2 points.
I klassen for lytteramatører kan deltage DR-amatører samt 

andre EDR-medlemmer, der ikke er licenserede. Det gælder om 
at aflytte flest mulige QSO’er og nedskrive de af begge stationer 
afgivne kodegrupper.

Loggene skal indeholde følgende oplysninger: Tid - Call - 
Afsendt kodegruppe-Modtaget kodegruppe samt en rubrikfor 
contestmanagers beregninger.

Foroven på loggen skal anføres deltagerens call og adresse 
samt statlonsbeskrivelse.

Afdelingssendere skal anvende det call, der er tildelt afdelin
gen. På loggen anføres, hvem der har betjent stationen.

De fem bedste placeringer i hver klasse modtager diplom. 
Logs skal sendes til:
EDR’s Contestmanager 
Leif Ottosen, OZ1LO 
Bankevejen 12, Køng 
4750 Lundby 

med sidste poststemplingsdato den 4. januar 1977.
Hermeder blot tilbage at ønske alle rubrikkens læsere en god 

jul og et godt nytår samt en god juletest.

International DARC-juletest
Den tyske amatørradioklubs juletest er åben for alle radio
amatører. Den afholdes på 80 og 40 meter. Samme station må 
kontakt es en gang på hver bånd. Efter hver QSO skal stationen, 
der kaldte CQ QSY.

Testen afholdes 2. juledag den 26. december fra 08.30 til 11 
GMT. Man kan deltage enten på phone eller CW.

Der udveksles de sædvanlige kodegrupper RS(T) + numre 
fra 001. DARC-medlemmer giver desuden yderligere deres 
DOK-nr.

Hver komplet QSO giver 1 point.
Multiplier er hvert prefix og hver DOK kørt på hvert bånd. 
Samlet score er summen af QSO-points på begge bånd mul

tipliceret med summen af multlpllers på begge bånd.
Logbladene skal indeholde følgende rubrikker: Tid - Call - 

Kodegruppe afsendt- Kodegruppe modtaget- Prefix- DOK- 
QSO-point.

Sammentællingsblad skal indeholde deltagerens call - ad
resse - klasse (phone eller CW) samt samlet score.

Logs sendes til: DL9XW, H. P. Gunther, Am Strampel 22, 
D-4460 Nordhorn, Fed. Rep. of Germany, med 15. januar 1977 
som sidste poststemplingsdato.
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NRAU-testen 1977
EDR er denne gang arrangør af det nye års første test.
Tider:
CW: Lørdag den 8. januar 1977 kl. 13.00-15.00 GMT

Lørdag den 8. januar 1977 kl. 19.00—21.00 GMT 
Søndag den 9. januar 1977 kl. 05.00-07.00 GMT

Phone: Lørdag den 8. januar 1977 kl. 15.30-17.30 GMT 
Lørdag den 8. januar 1977 kl. 21.30-23.30 GMT 
Søndag den 9. januar 1977 kl. 07.30-09.30 GMT

Frekvenser:
CW: 3510-3560 og 7010-7040 kHz. Phone: 3600-3700 og 
7040-7090 kHz.

Opkald: 
NRAU de . (eget kaldesignal).

Kodegrupper:
Der udveksles RS(T) efterfulgt af QSO-nr. fra 001 + en valgfri 
bogstavgruppe, der består af 5 bogstaver.

F.eks. CW: 599001 Radio-Phone: 59001 Radio. Bogstaverne 
Å, Æ og Ø må ikke benyttes.

Under efterfølgende QSO sendes den sidst modtagne bog
stavgruppe videre. Dersom man ikke har fået en gruppe OK, 
sendes den sidste rigtig modtagne gruppe.

Der anvendes separate nummerserier for CW og Phone. Der
imod skifter man ikke serie, når man skifter bånd eller periode. 

Kun en log - ikke separate logs for hvert bånd.

Points:
Kunen QSO med hver station på samme bånd I samme periode.

Hver rigtig afsendt og modtaget kodegruppe giver 1 point. 
Hver QSO kan således give 2 points. Deltagere, der har haft QSO 
med en station, der ikke har indsendt log, får 1 point, dersom 
andre stationer har haft kontakt med samme station.

Landskampen:
Summen af deltagernes CW og Phone points sammenlægges 
landsvis og danner grundlag for placeringen.

Individuelle vindere:
Individuelle vindere er de, der har opnået højeste pointssum i: 

Klasse A) CW 
Klasse B) Phone 
Klasse C) CW + Phone

Præmier:
Vandrepris i landskampen samt de 5 bedste i hver klasse i hvert 
land modtager diplom.

Logs:
Logs skrives på sædvanlig A4-format på højkant og skal inde
holde følgende rubrikker: Dato - tid (GMT) - bånd - Stn wkd - 
gruppe afsendt - gruppe modtaget - tom rubrik for bemærk
ninger.

Checklogs beregnes som almindelige logs.

Øvrige bestemmelser:
Deltagerne i NRAU-testen må alene og uden hjælp gennemføre 
denne.

Operatøren må Ikke have hjælp til logskrivning, båndaflyt
ning etc.

Multioperatørstationer tillades ikke.
Deltagerne skal afgive følgende erklæring:
Hermed bekræfter jeg . . . på ære og samvittighed, at jeg har 

deltaget i NRAU-testen i overensstemmelse med dens regler, og 
at min station er kort og betjent efter de regler, som min licens 
foreskriver.

Underskrift

Indsendelsesfrist:
Logs Indsendes med 31. januar 1977 som sidste poststemp- 
lingsdato til:

EDR's Contest Manager OZ1LO 
Leif Ottosen 
Bankevejen 12, Køng 
DK-4750 Lundby 
Danmark

Hvis nogen skuIle være i tvivl, kan jeg tilføje, at der kun må køres 
QSO med stationer i de øvrige skandinaviske lande - ikke med 
OZ-stationer, og så håber jeg, at rigtig mange vil stille op og 
hjælpe Danmark til et godt resultat i landskampen.

Reglerne er uforandrede fra tidligere-også periodetiderne - 
da der endnu ikke har været holdt noget NRAU-møde, som er en 
forudsætning for ændringer i NRAU og SAC-testerne. Det ser 
ud til, at der vil blive holdt et mode i Sverige her i vinter, så hvis 
du har nogle gode Ideer til evt. forbedringer af testerne, skriv da 
til mig snarest.

Contestkalender
15.-16. januar: Q^P-Winter-contest CW
29.-30. januar: REF CW-contest 

5.-6. februar: ARRL DX Competition Phone (1. del)
19.-20. februar: ARRL DX Competition CW (1. del)
26.-27. februar: REF Phone-contest

5.-6. marts: ARRL DX Competition Phone (2. del)
19.-20. marts: ARRL DX Competition CW (2. del)
26.-27. marts: CQ WPX SSB-test

OZ1LO
Aktivitetstest november
OZ5DSB 800 p. OZ4QX 136 p.
OZ9ML 792 p. OZ1AIK 136 p.
OZ7XC 616 p. OZ1BII 128 p.
OZ4XT 630 p. OZ8XO 96 p.
OZ8KU 608 p. OZ9XU 88 p.
OZ4QX 476 p.
OZ1XV 504 p.

Når dette læses, har vi kørt den sidste test i år, jeg håber, at vi 
må blive en del flere, når vi begynder til februar 1977.

Der har været en ret så dårlig tilslutning nu i november, det var 
ikke alle som sendte log til mig.

Jeg vil gerne have reaktioner på hvis der har været fejl i mine 
sammentællinger i løbet af året, så hurtigt som muligt, efter I har 
læst dette.

Jeg regner med, at jeg får sendt diplomerne ud inden jul. Total 
for året skulle så komme i januar nr. af OZ.

Hermed ønskes en glædelig jul og et godt nytår, og et på 
genhør i testerne i 1977.

OZ8KU

DIPLOM MANAGER

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

Denne gang vil vi kun beskæftige os med nordiske diplomer, og 
vi begynder med et par norske.

Worked All LA (WALA)
Alle forbindelser efter 1. januar 1950 er gældende til dette dip
lom. Betingelserne er, at man skal have 2 forbindelser med hver 
af de 20 norske Fylker (Landskredse), på 2 forskellige bånd, 
altså i alt 40 forbindelser (40 QSL) der accepteres kun to forbin
delser på samme bånd. De forskellige Fylkers navne er følgen
de, og kan ses på de fleste QSL angivet som et bogstav.

Oslo, A-Ostfold, B-Akershus, C-Hedmark, D-Oppland, E
- Buskerud, F — Telemark, H - Aust Agder, I - Vest Agder, K —
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Rogaland, L - Bergen, O - Hordaland, R - Sogne Fjordane, S - 
More & Romsdat, T - Sor Trøndelag, U — Nord Trøndelag, V - 
Nordland, W - Tromsø, X - Finnmark, Y - Vestfold, Z.

Dette diplom gives for CW, Fone eller mixede kontakter, og 
prisen er 5 norske kr. eller 10 IRC. Kan også erhverves af SWL. 

Ansøgningen sendes med QSl kort til undertegnede, eller til: 
NRRL Awards Manager 
Postbox 59 
N-3251 Larvik 
Norge

WNC (Worked Norwegian Cities)
Dette diplom er et virkeligt smukt diplom at havetil at lyse op på 
stationen, der er Ingen dato begrænsning, betingelserne for 
erhvervelsen er følgende:

Klasse 1: 30 forskellige byer 
Klasse 2: 15 forskellige byer 
Klasse 3: 10 forskellige byer 
Følgende norske byer tæller til WNC:
Arendal - Bergen - Bodø - Drammen - Egersund - Fredrik- 

stad - Gjøvik — Hammerfest - Halden — Hamar - Harstad — 
Haugesund - Horten - Kongsberg - Kristiansand S - Kristian- 
sund N - Kragerø - Larvik - Lillehammer - Mandal - Molde - 
Mosjøen - Moss - Mo i Rana - Namsos - Narvik - Notodden - 
Oslo - Porsgrunn-Sarpsborg -Sandnes Sandefjord- Stavan
ger - Skien - Stelnkjer — Trondheim — Tønsberg - Tromsø - 
Vardø - Ålesund.

Obs. QSL fra LJ, LF, LH stationer tæller ikke til WNC.
Dette diplom kan også søges af SWL. Prisen er 7 n. kr.—10 IRC 

eller 1 US-dollar + 2 IRC. Diplomet kan søges gennem EDR eller 
hos følgende adresse som GCR liste:

Larvik Society of NRRL, Award Manager 
P.O.Box 59 N-3251 Larvik Norge.

WAOY
Dette diplom er kun for licenserede amatører, og alle kontakter 
efter 11. april 1965 tæller til diplomet. Danske amatører skal 
have 35 point og hver kontakt med en OY station tæller 1 point, 
dog tæller forbindelser med OY6FRA og OY6NRA 2 point. Mix
ede kontakter (CW til SSB) og krydsbåndskontakter er ikke 
tilladt. Prisen er 10 IRC, diplomet kan søges gennem EDR eller 
som GCR liste hos:

FRA, Awards Manager 
Postbox 184, Thorshavn 
Faeroe Island.

WASM 2 Award
Alle licenserede amatører kan søge dette diplom, og alle kon
takter efter 1. januar 1953 er gældende. Diplomet fås for 
CW-Fone eller mixede kontakter. For at 0[Dnå dette diplom skal 
man kontakte 25 Len på to forskellige bånd (50 QSL), også her 
som i det norske WALA diplom, er de forskellige Len angivet på 
mange af QSL kortene, de forskellige Len er følgende: A, 
Stockholm Stad (SMØ)- B, Stockholm Len (SMØ)-C, Uppsala 
(SM5) - D, Sødermanland (SM5) - E, Østergottland (SM5) - F, 
Jønkøping (SM7)-G, Kronoberg (SM7)-H, Kalmar (SM7, SM5) 
-I, Gotland (SM1)-K, Blekinge (SM7)- L, Kristlanstad (SM7)- 
M, Malmøhus (SM7) - N, Halland (SM6) - O, Gøteborg & Bohus 
(SM6) - P, Avisborg (SM6) - R, Skaraborg (SM6) - S, Varm land 
(SM4) - T, Ørebro (SM4) - U, Vestmanland (SM5) - W, Koppar- 
berg (SM4)-X, Gåvleborg (SM3)-Y, Vesternorrland (SM3)-Z, 
Jåmtland (SM3) - AC, Vesterbotten (SM2) - BD, Norrbotten 
(SM2).

Prisen for diplomet er 7 IRC, QSL kortene skal medsendes 
sammen med ansøgningsskemaet til:

SM6ID, K. O. Fridén 
Wåstgøtagatan 7 

411 39 Gøteborg 
Sverige.

OHA-VHF
Så tager vi en tur til broderlandet Finland, hvor dette diplom er 
opnåelig af alle licenserede amatører, der har haft kontakt med 
Finland på VHF efter 10. juni 1947.

Reglerne er følgende: Der skal 150 point til for at få diplomet, 
og der gives 1 point for hver fulde 10 km der er imellem sende
station og modtagerstation f.eks. 286 = 28 point.

Der fås stickers for kontakt med alle OH kaldesignaler 
(OH1-OH2 osv.), og for kontakt med 25, 50, 100 og 200 forskel
lige OH stationer.

Diplomet er gratis og kan søges gennem EDR eller som GCR 
liste til:

SRAL. Award Manager 
Postbox 306 
SF 00101 Helsinki 10 
Finland.
Hermed vil jeg ønske alle læsere af OZ en rigtig glædelig jul 

samt et godt nytår, og sige tak for alle brevene jeg har modtaget 
fra de forskellige amatører, og samtidig minde om, at hvis du 
har specielle ønsker angående diplomer, da vær venlig at skrive 
til mig.

vy 73 og good Hunting 
OZ1WL/Tage

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

I den måned der er gået har jeg fået rapporter fra flere stationer 
om at condx ofte har været over hvad vi kan forvente i forhold til 
det solplettal der observeres. Forskerne mener da også, at min. 
er nået for ca. 1 år siden.

Der har været DX på alle 5 bånd. OX3 på 10 meter samt VK5 og 
selvfølgelig Africa. På 40 meter er der en hel del DX-rapporter, 
ofte fra Caribien, men også ting som LU2ZA fra Sth. Orkney.

Jeg er interesseret i, at man prøver at føre regnskab over de 
forskellige stationer på båndene, så at udbredelsesforholdene 
bedre kan registreres.

Prøv også at være med i de pileup’s af nye stn. du kan bruge. 
Du får måske ikke succes hver gang, men så har du da prøvet. 
Mange har den indstilling, at de ikke gider, de får nok den OSO 
en anden dag eller så kan det også være ligemeget. Er det 
tilfredsstillende?

Lad os få noget mere aktivitet. Kom med på DX-jagt, deltag I 
contester, jag diplomer, der er mange ting som netop du ikke 
har nået endnu. Prøv at sætte et mål og arbejd så hen imod det. 
Som eksempel kan nævnes ARRL's DXCC diplomer. De har jo 
som formål at gøre folk bevidste. Også 5 bånds DXCC har gjort 
sit til at henlede opmærksomheden på hvilke muligheder, der 
ligger på 40 og 80 meter. Der er mange lande, 500-100 på hvert 
bånd - men prøv at føre regnskab med dine forbindelser. Det 
tager måske nogle år at nå det hele, men det tager jo også 
mange år at samle en komplet frimærkesamling fra et land.

Der er også det nye CW DXCC som startede for ikke så længe 
siden, det har jo også sin charme. Alle starter på en frisk. Det er 
måske en udfordring til de lidt ældre amatører som har været 
QRT i nogle år. Du fandt jo alligevel ikke lykken med din repe- 
atermaskine. Dine gamle venner har du fundet, men hvad har I 
at tale om ud over haven, bilen og XYL. Det var måske en idé at 
finde nøglen og dermed få nogle oplevelser at tale om.

Nu er det jo sidste måned i 1976 og hvis jeg har medvirket til et 
nytårsløftei retningen af større aktivitet, jasåer hensigten nået.
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Generaldirektoratet for 
Post- og telegrafvæsenet

Januar 1977 
Solplettal: 6

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

Strækning: Km: Pejling tid/frekvens:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan 8.600 44,4 6,4 5,7 8,4 13,6 14,4 10,6 9,8 8,1 6,3 7,5 8,3 8,0
New Zealand 17.800 54,1 6,6 6,1 9,3 15,3 18,9 17,1 14,0 8,6 6,5 7,6 8,5 8,3
Filipinerne 9.700 66,4 7,1 6,7 10,3 17,2 21,5 15,9 11,0 8,3 6,9 7,8 6,9 8,8
Sydl. Australien 16.000 85,0 8,3 7,9 11,6 19,5 20,3 18,3 16,4 12,1 8,0 8,3 9,2 9,8
Sumatra 9.300 90,0 8,7 8,2 11,9 19,9 23,8 22,8 18,9 12,9 8,4 8,5 9,4 6,9
Indiske Ocean 10.100 115,9 11,6 10,6 9,4 12,7 21,3 24,7 23,8 21,4 13,4 9,6 10,0 9,2
Madagaskar 8.300 146,0 9,7 10,0 11,8 20,1 19,9 22,7 22,7 19,4 12,8 11,0 10,8 11,4
Syd Afrika 10.100 171,3 10,3 8,3 10,4 18,6 19,2 23,4 23,5 21,4 15,0 12,1 11,5 11,3
Middelhavet 2.200 181,0 8,7 8,2 6,7 11,8 18,0 18,5 17,7 15,6 10,7 8,5 8,1 8,2
Antarktis 13.600 202,5 12,2 12,3 9,3 15,0 20,1 20,8 21,1 22,7 17,5 13,2 11,9 11,3
Kanariske Øer 3.500 226,9 10,2 11,1 8,2 11,3 20,5 23,0 22,8 21,9 17,2 12,4 10,6 10,1
Argentina 11.900 232,4 10,2 11,4 8,6 9,5 14,3 20,5 19*8 22,1 18,3 13,2 11,0 10,3
Peru 11.000 264,1 8,0 8,8 7,2 6,9 6,9 15,0 22,1 21,4 17,5 11,8 9,0 8,2
Vestindien 8.100 289,6 7,3 7,6 6,4 5,0 8,5 9,7 17,1 19,7 16,2 10,7 8,0 6,9
New York 6.100 291,4 7,3 7,6 6,4 4,9 6,7 10,4 17,8 19,6 16,1 10,8 7,9 6,9
Vest Grønland 3.600 313,6 7,4 7,2 5,9 4,7 9,5 14,9 18,4 17,0 13,5 9,2 7,5 6,8
San Francisco 8.800 324,5 7,8 7,6 6,0 4,8 8,7 8,6 7,2 10,7 13,1 9,4 8,1 7,3
Sydl. StiIIehav 16.200 328,6 7,9 7,6 6,3 4,9 8,7 11,1 7,7 7,7 12,6 9,3 8,2 7,4
Hawaii 12.000 356,4 7,9 6,9 6,3 6,6 9,2 9,0 11,1 8,5 9,3 8,3 8,6 8,4

DX-rapporterne:
BV2B, Tim’s 4 elm. beam er blæst ned, men en dipol er dog 
opsat.

DM2DGO/3W8 er ikke endnu hørt fra Vietnam.
CT9AT. Madeira isl. oprt. var 0H2BH.
CR8, Port. Timor er strøget af DXCC listen og tæller nu som 

VB, Indonesien.
CR3, SMØAGD vil gå i luften derude fra i forbindelse med 

hans QRL.
D6AB er truffet på 21,290 MHz kl. 16.30, men er også på 20 

meter.
FL80M er ofte daglig på 14,177 MHz, lyt om hans planer med 

turen til Rødehavsøerne.
JW5NM, Mathis er nu QRT. 7.5000 QSO med 243 lande, det er 

fb.
KC4AAC er QRV fra Antartic på 21,275 MHz, kl. 16.00. 
KG6RT er QRV fra øen Rota.
KJ6CW findes på 40 meter CW kl. 08.00.
W6KG og W6QL nyder solen og pileups i Caribien. Mon de 

tager til W6-land i vinter?
VP2 aktivitet er der masser af her i efteråret, oftest på 40 og 80 

meter.
ZK1BA vil sandsynligvis komme i gang fra Manihikki snart. Lyt 

efter informationer.
A35AF går QRT nu og rejser hjem. Home call: JR1ATU.
En G3-station prøver at få licens i A7 i forbindelse med 2 års 

arbejde der.
Det var altfor denne gang og jeg ønsker alle en glædelig jul og 

et godt DX-rigt nytår.
OZ6MI

QSL-lnformationen
A 35 AF via JA 1 SWL or WA 4 NRE 
A 35 NN via WB 7 ABK
AH 3 DV/AG 2 via PLO. Box 1333 Pago Pago, American Samoa 96 799 
AH 3 FG via Eugene S. Wasosky, T-4 Tau Manua, Pago Pago, American 

Samoa 96 799 
AH 7 EA via KM 6 EA

AJ 3 AA via R. C. »Dick« Spenceley, KV 4 AA, P.O. Box 403, St. Thomas, 
Virgin Islands USA 00 801 

AL 4 AAC via K 7 ODK
C 21 Nl via 1. Lloyd u. Iris - W 6 RGG, 2. Bill - P.O. Box 29, Nauru 
DA 2 DX via WA 5 VKJ 
F Q DX via NL 7 DX
FL 8 KP via P.O. Box 1958, Djibouti, T.F.A.I.
FM 7 AQ via I 2 YAE 
FM 0 CGU via F 5 DV 
FM 0 CGV via K 4 GKD 
HC ... via WA 6 PDE
HD 2 TV via HC 2 TV or I 0 WDX, Carso 69, I-00 195 Roma, Italy 
HD 5 EE via WA 8 TDY 
HK 0 BKX via WA 6 AHF
IA 5 WKS via 10 WKS, Franco Borly, P.O. Box 77,1-00 053 Civitavechi, Italy 
JH 1 KSB/JD 1 via JE 3 AFS 
KM 6 EA via I 2 YAE 
KG 6 JBX via KH 6 IDL
KS 6 DV/KB 6 via P.O. Box 1333, Pago Pago, American Samoa 96 799
OE 5 / 2 BZL via DK 5 AD
OG 1 VR via OH 1 VR
OG 8 AA via OH 8 AA
PA 9 TK via DJ 6 TK
PW 4 AKL via PY 4 AKL
SQ 5 Z via SP 5 PMT
ST 2 SA via DJ 9 ZB
SV 0 WZ via OH 3 NH
TA 1 ZB via W 5 QPX
TA 2 MM via DJ 0 RR
TJ 1 BB via P.O. Box 122, Yacoude
TU 2 Gl via WA 2 BIH
VK 6 RU via P.O. Box F 319 Perthwest Australia (QSL-Manager)
VK 9 XX via WB 7 ABK (OP Bill)
VP 2 DE via F 6 BBJ 
VP 2 G via W 5 MYA 
VP 2 KA via Box 423, St. Kitts, W. I.
VP 2 KK via W 3 HNK 
VP 2 MEE via F 6 BBJ 
VP 2 MOC via K 2 JOC 
VP 8 OB via G 4 DIF 
VQ 9 DF via ON 6 FN 
WQ 9 HCS via WA 1 HAA 
VR 1 AK via JA 0 CUV/1
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VR 4 CW via JA 0 CUV/1 
VR 4 DA via WB 8 OFG 
VS 9 MB via G 3 KDB
W 3 KT via W 3 KT-QSL-Service,-RD 1, Box 66, Malvern, Pa 19 355 USA 

(QSL-Manager)
W 4 MYA via 8511 Mark Lawn Drive, Richmond, Va, 23 229 USA (QSL-Ma

nager)
W 6 RGG via Robert B. Vallio, 18 655 Sheffield Rd., Castro Valley, Califor

nia 94 546 USA (QSL-Manager)
WB 7 ABK via 3049 Doris Court, Lake Qswego, Oregeon 97 034 USA 

(QSL-Manager), OP William R. Rindone 
YW ... via YV-Rufzeichen 
ZB 2 DM via W 1 YRC
ZD 8 PL via Peter Lee, c/o B.B.C. Ascension Island 
ZD 9 GF via ZS 5 SH 
ZF 1 CM via W 0 ZTC 
ZF 1 JH via WA 6 VNR 
ZL 3 KK/C via ZL 4 CV
ZS 1 ANT via Garry J. Puts, 8 Kenray Court. 525 Edmundstreet, Pretoria 
0002

ZW/ZY/ZZ via tilsvarende PY-Calls 
4 J 3 A via P.O. Box 88, Moscow 
4 J 6 A via P.O. Box 88, Moscow
4 M 5 EUX via YV 5 EUX
5 N 2 FAX via W 1 WTE 
5 W 1 AU via W 6 KNH 
5 W 1 AZ via WA 6 AHP 
8 P 6 EU via W 1 CER
8 P 6 FJ via W 3 HNK 
8 P 6 FV via W 3 HNK
8 P 6 GT via W 2 PEQ
9 N 1 MM via WB 7 ABK (OP Bill)
9 M 8 HG via Horace Gray, P.O. Box 2242, Kuching
9 Y 4 AC via VE 7 BZC
9 Y 4 NB via WA 9 AIB

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 9000 Aalborg.

SKD/Straight Key Day
Dette arrangement er annonceret af Scandinavian CW Activity 
Group/SCAG til afholdelse den 1. januar 1977 kl. 00.00-24.00 
GMT på 3550 kHz ± QRM (QSY efter behov).

Anvend håndpumpe og brug opkaldet »CQ SKD«, slap af og 
lad det gå i behageligt tempo. Send efter deltagelsen en liste 
over de stationer, der har været kontaktet med en markering 
(kun en markering) ud for den station, som du synes, var den 
hyggeligste at kontakte (håndstil, nøgling, tekstindhold etc., og 
send listen til SCAG, Box 13-S-150 13TROSA, Sverige inden d.
15. jan. 1977. Resultatet af SKD vil blive meddelt samtlige ama
tørradiomagasiner i Norden.

OBS: For at understrege at du deltager i SKD, så anvend 
denne kode i stedet for RST, altså f.eks. SKD 589.

Vedføj gerne eventuelle kommentarer.

SKN Straight Key Day
For de der vil deltage i ARRL's tilsvarende arrangement, som 
kaldes »Straight Key Night«, eller SKN, er det blot, at QSY til 
midten af CW-båndet på 14 MHz. SKN begynder kl. 01.00 GMT 
og bruger sædvanligvis at stå på i seks timer. SCAG påtager sig 
at viderebefordre eventuelle lister over kørte stationer under 
SKN. For øvrigt gælder samme vilkår som for SKD.

SKN foregår også den 1. jan. 1977.
Stil for en stund mikrofonen og/eller el-bugen til side og ha’ 

det fornøjeligt i en behersket og rolig takt.
(fra SCAG korrespondance)

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

Aktivitetstesterne i 1977
Regler for testerne.

144 MHz sektion 1:
Tidspunkt: Den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00-23.59 DNT. 
Frekvensområde: 144.000-144.500 MHz.

Deltagerne i denne gruppe må kun anvende SSB og CW.

144 MHz sektion 2:
Tidspunkt: Den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00-23.59 DNT. 
Frekvensområde: 144,500-145,000 MHz samt 145,250-145,575 
MHz.

Forbindelser over aktive repeaterstationer er ikke tilladt. 
Deltagerne i denne gruppe må kun anvende FM, PM og AM. 
Loggen skal indeholde følgende: Klokkeslet, modstation, 

RST rapport, QTH eller QTH locator samt points, som delta
gerne selv udregner efter nedenstående skema:

Bemærk nyt pointssystem.
Fra 0 til 25 km = 1 points
Fra 25 til 50 km = 2 points
Fra 50 til 75 km = 3 points
Fra 75 til 100 km = 4 points
Fra 100 til 150 km = 5 points
Fra 150 til 200 km = 6 points
Fra 200 til 250 km = 7 points
Fra 250 til 300 km = 8 points
Fra 300 til 350 km = 9 points
Fra 350 til 400 km = 10 points
Fra 400 til 450 km = 11 points
Fra 450 til 500 km = 12 points

Fortsætter med 1 points pr. 50 km til max. 950-1000 km = 22 
points.

Logs skal være poststemplet senest d. 15. i respektive måned. 
Vi håber på stor aktivitet og gode conds. i det nye år.

Aktivitetstesten
11. runde i testen gav følgende placeringer:

SSB afdeling
1. OZ1ALF 71 QSO 242 p
2. OZ4QA 73 QSO 211 p
3. OZ1ABE 69 QSO 197 p
4. OZ1BNZ 68 QSO 185 p
5. OZ1AXL 57 QSO 170 p
6. OZ3UN 59 QSO 159 p
7. OZ8RY/a 58 QSO 157 p
8. OZ5VO 46 QSO 134 p
9. OZ1AEY 45 QSO 132 p

10. OZ9HBO 44 QSO 132 p
11. OZ1BPJ 44 QSO 129 p
12. OZ1 BYL/a 55 QSO 124 p
13. OZ6ZW 34 QSO 121 p
14. OZ2GM 34 QSO 117 p
15. OZ1CRI 42 QSO 112 p
16. OZ8QD 42 QSO 111 p
17. OZ6IW 51 QSO 107 p
18. OZ6HY 33 QSO 102 p
19. OZ9NN 36 QSO 96 p
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144-146 MHz Reg
cw

SSB og CW

Alle modula- 
tionsarter

Repeater
Indgangsfrekv.

Simplex
Frekvenser

Repeater
Udgangsfrekv.

Satellit trafik

144.000
144.150

144.150 
144.200 
144.300
144.500

144.500

144.900
144.990
145.000 
145.025 
145.050 
145.075 
145.100 
145.125 
145.150 
145.175 
145.200 
145.225 
145.250 
145.275 
145.300 
145.325 
145.350 
145.375 
145.400 
145.425 
145.450 
145.475 
145.500 
145.525 
145.550 
145.575 
145.600 
145.625 
145.650 
145.675 
145.700 
145.725 
145.750 
145.775 
145.800 
145.825 
145.850
146.000

RO
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 
RO 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9

ion I båndplan
144.000
144.010
144.050

144.200
144.300
144.500
144.600
144.700
144.750
144.900

Moonbaunce 

CW opkald

Meteor scatter opkald 
SSB opkald 
SSTV opkald 
RTTY DX 
FAX opkald
ATV opkald og talk back. 
DX beacons

RTTY lokal

International opkald 

International samtale

Repeater udgangsfrekvenser må anvendes til sim- 
plextrafik, såfremt dette ikke giver anledning til 
forstyrrelser af nærliggende repeatere.

Båndplanerne er lavet af amatører for amatører, således at amatørtrafikken kan foregå så forstyrrelsesfrit som muligt. 
Forslag til dit nytårsfortsæt: Følg båndplanen.

20. OZ6KH 37 QSO 91 p FM afdeling
21. OZ8T 31 QSO 80 p 1. OZ1ALI 29 QSO 40 p
22. OZ1AMB 30 QSO 78 p 2. OZ1ALK 29 QSO 36 p
23. OZ1AOJ 27 QSO 78 p 3. OZ1AXJ 22 QSO 35 p
24. OZ1BYJ 21 QSO 73 p 4. OZ1AZG 17 QSO 29 p
25. OZ1BEC 30 QSO 61 p 5. OZ1AGO 10 QSO 21 p
26. OZ1BGQ 26 QSO 59 p 6. OZ1AAP 15 QSO 18 p
27. OZ7XN 20 QSO 55 p 7. OZ1CFO 9 QSO 10 p
28. OZ9ZJ 18 QSO 44 p
29. OZ4NE 15 QSO 40 p 144 MHz aktivitetstest den
30. OZ4RV 20 QSO 31 p 19.00-23.59 DNT
31. OZ9HN 7 QSO 17p Logs sendes til undertegnede ir
32. OZ1CMJ 8 QSO 15 p ned.
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Testindbydelse
EDR indbyder hermed alle VHF amatører i Sverige, Norge, Fin
land og Danmark til årets juletest.
Tidspunkt: 26. december 1976 kl. 08.00-11.00 GMT. 
Frekvensområde: 144-146 MHz. Region I båndplanen skal 
overholdes.
Points: 1 point pr. km.

Der køres efter de normale Region I regler.
Alle modulationsarter er tilladt.
Logs sendes senest den 25. januar 1977 til: Jørgen Brandi, 

OZ9SW, Vorgod Østerbyvej 11, 6920 Videbæk.

Oscar 7 parametre
Fra 16. december til 1. januar 1977.

Mode: Orbit: Dato: Tid GMT: Long W:
A 9538 16. dec. 0044 61.0
B 9551 17. dec. 0139 74.6
A 9563 18. dec. 0038 59.4
B 9576 19. dec. 0132 73.0
A 9588 20. dec. 0032 57.8
B 9601 21. dec. 0126 71.4
X 9613 22. dec. 0025 56.2
B 9626 23. dec. 0120 69.8
A 9638 24. dec. 0019 54.6
B 9651 25. dec. 0113 68.2
A 9663 26. dec. 0013 53.0
B 9676 27. dec. 0107 66.6
A 9688 28. dec. 0006 51.4
X 9701 29. dec. 0100 65.0
A 9713 30. dec. 0000 49.9
A 9726 31. dec. 0054 63.4
B 9739 1. jan. 0148 77.0

Aktivitetstesterne i 1977
Regler for testerne.

432 og 1296 MHz sektion 1:
Tidspunkt: Den 1. torsdag i måneden kl. 19.00-23.59 DNT. 
Frekvensområder: 432.000-432.500 MHz samt 1296-1298 MHz. 
Modulationsarter: 432 MHz = SSB og CW 

1296 MHz = Alle

432 MHz sektion 2:
Tidspunkt: Den 1. torsdag i måneden kl. 19.00-23.59 DNT. 
Frekvensområder: 432.500-433.000 MHz samt 433.400-433.575 
MHz.
Modulationsarter: FM, PM og AM.

Loggen skal indeholde følgende: Klokkeslet, modstation, 
RST rapport, QTH eller QTH locatorog points, som deltagerne 
selv udregner efter nedenstående skema:

Bemærk nyt pointssystem.

Fra 0 til 25 km 
Fra 25 til 50 km 
Fra 50 til 75 km 
Fra 75 til 100 km 
Fra 100 til 150 km 
Fra 150 til 200 km 
Fra 200 til 250 km

70 cm 
= 1 points 
= 2 points 
= 3 points 
= 4 points 
= 5 points 
= 6 points 
= 7 points

23 cm 
3 points 
6 points 
9 points 

12 points 
15 points 
18 points 
21 points

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

Fortsætter med 1 points (3 points) pr. 50 km til max. 950-1000 
km = 22 points (66 points).

Logs skal være poststemplet senest d. 15. i respektive måned. 
Vi håber på stor aktivitet og gode conds. i det nye år.

Alle VHF-UHF amatorer ønskes en glædelig jul samt et godt 
nytår.

OZ9SW, Jørgen

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

Aktivitetstesten
11. runde i testen gav følgende placering^: 
1. OZ7LX 18 QSO 43 p
2. OZ7IX 23 QSO 42 p 

OZ3TZ 23 QSO 42 p
3. OZ3QP 4 QSO 5 p

Aktivitetstest 1977

Tid:
Sidste onsdag i hver måned.

Test start kl. 19.15A, slut kl. 20.30A.

QflG: 3,6 MHz.

Kode: RST + QSO nr.

Points:
Kontakt med bulletinstationen giver 2 points, alle andre forbin
delser giver 1 point. Alle stationer også uden for Skandinavien 
må kontaktes.

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

Logs sendestil undertegnede inden den 15. i respektive må
ned.

Testresultat
Hermed følger resultatet af EDR's oktober UHF contest.
1. OZ9PZ/a
2. OZ7IS/a
3. SM3AKW 
4 OZ3TZ

27 QSO
28 QSO 
12 QSO 
22 QSO

5737 p 
3490 p 
3335 p 
3058 p

Der har deltaget ,15 OZ stationer, hvorfor kun 3 logs?

Logs:
Log sendes til bulletin redaktøren, inden 8 dage.

LA1LN, Einar M. Thomassen
Rådyrvegen 30
N3900 Porsgrunn Norge.
Bulletin redaktøren vil være meget glad for også at modtage 

andet stof der kan bruges I SARTG Bullen.

Resultater:
Vil blive bekendtgjort i den månedlige SARTG bulletin samt 
SARTG News.

Awards:
Diplomer vil blive givet til de fem førende stationer.

OZ DECEMBER 1976 507



SARTG nytårstest på RTTY

Tid:
1. periode 1/1 1977 fra 09.00-10.30 dnt
2. periode 1/1 1977 fra 10.30-12.00 dnt

Bånd:
80 og 40 meter.

Kode:
RST - QSO nr. - og godt nytår i landets sprog.

Point:
Europæiske stationer tæller 1 point.
Skandinaviske stationer tæller 2 point.
På 40 meter gives dog dobbelt point.

Samme station må i hver periode kontaktes 2 gange - altså 1 
gang på 80 meter og 1 gang på 40 meter.

I hele testen kan altså opnås max. 12 points ved QSO'er med 
samme station.

Diplom:
De 5 bedst placerede får diplom.

Logs:
Indsendes Inden 10/1 1977 til SARTG Contest Mngr: OZ2CJ, C. 
J. Jensen, Mejsnersgade 5, 8900 Randers.

9. Giant RTTY Flash Contest

Tid:
1. periode 15/1 1977 kl. 16.00-24.00 dnt.
2. periode 23/1 1977 kl. 08.00-16.00 dnt.

Bånd:
3.5, 7, 14, 21, 28 mes og via OSCAR.

Lande:
DXCC listen + følgendeCall areas (distrikter) Wø-W9,VE/Vo til 
VE8 og VK1-VK8.

Kode:
RST og Zone nr., eks. 599 14.

Point:
QSO i samme zone = 2 point 
øvrige efter zonekort
dog giver 2 x RTTY kontakt via Oscar dobbelt point. 

Slutpoint:
QSO point x antal multiplier x antal QSO.

Handicap:
Der gælder specielle reduktionsregler, hvis man tidligere har 
haft topplaceringer i testen eller bestemte andre RTTY tester. 

Dette får derfor ingen indflydelse her i OZ - hi.

Præmier:
1. plads giver guldmedalje.
2. plads giver sølvmedalje.
3. plads giver bronzemedalje.
4.-7. plads får 12 mdr. gratis abonnement CQ ELECTRONICA.
8.-10. plads får 6 mdr. gratis abonnement CQ ELECTRONICA.

Sprog:
Ovennævnte blad er på italiensk - held og lykke.

Logs:
Inden 28. februar 1977 til følgende adresse: Franco Fantl, Via A 
Dallolio 19, 40139 Bologna Italy.

Den tyske RTTY aktivitetstest 1977 

80 og 40 meter
1. del lørdag den 8/1 1977 fra kl. 14.00-17.00 dnt.
2. del søndag den 13/3 1977 fra kl. 09.00-12.00 dnt.
3. del lørdag den 11/6 1977 fra kl. 14.00-17.00 dnt.
4. del søndag den 11/9 1977 fra kl. 09.00-12.00 dnt.

Kode:
RST - QSO nr. - Navn - QTH.

Point:
Hver QSO på 80 meter giver 1 point.
Hver QSO på 40 meter giver 2 point.

Klasser:
a) Over 200 watts Input.
b) Under 200 watts input.

Logs sendes inden den 20. i måneden efter deltesten til: 
Nicholas Roethe, 624 Kønigstein 2, Ellerhang 8, W. Tyskland.

Husk speciel regel*
Efter hver QSO, skal den station der kaldte sidst beholde frek
vensen.- Den første frekvensbenytter skal QSY-det er i øvrigt 
tilladt at kontakte samme på både 80 og 40 meter i samme 
periode.

2 meter og 70 cm RTTY testen
1. del søndag den 9/1 1977 fra kl. 09.00-12.00 dnt.
2. del lørdag den 12/3 1977 fra kl. 14.00-17.00 dnt.
3. del søndag den 12/6 1977 fra kl. 09.00-12.00 dnt.
4. del lørdag den 10/9 1977 fra kl. 14.00-17.00 dnt.

Kode:
RST - QSO nr. - Navn - QTH - QTH locator.

Point:
kilometer 0-50 50-100 100-150 150-200 200-250
2 meter 1 3 5 7 9
70 cm 2 6 10 14 18

For hver yderligere 50 km gives 2 points på 2 meter og 4 points 
på 70 cm.

Logs inden den 20. i måneden til: Nicholas Roethe, 624 Kø
nigstein 2, Ellerhang 8, W. Tyskland.

SARTG aktivitetstest 1976
Jan. Feb. Mar.- Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt.

SM0CPA - - 4 - - - - - - -
SM0EOU 2 8 10 10 10 6 - 6 11 11
SM0ETZ 10 7
SM5BKA - - 10 - - - - - - -
SM5EIT - 4 10 9 8
SM5FUG 10 -
SM6AEN - - 10 11 - 6 - 5 11 -
SM6ANW - - - 5 - - - - - -
SM6ASD - 5 9 6 - - - - 8 -
SM6CDG - 8 - - - - - 8 - -
SM6EBM - - - 5 5 5 - 5 - 6
SM6EDH 2 - 9 10 9 - - - 10 8
SM6FYU - 4 - 8 2 6 5 - - -
SM6GDL - 3 - 6 7 - - - - -
SM6GVA - - 9 11 10 6 - - 11 9
SK6AW - - - - - 4 - - - -
LA2IJ - 2 5 —s
LA7AJ 2 - - 11 8 - - - 9 9
OZ2ZZ 1 1 - 6 - - 5 - - 7
OZ3UL 5 4 - 4
OZ4DZ - - - - - - - - 9 9
OZ8DR - 8 12 13 11 7 8 7 10 -
OZ8O - - - 3 - - 5 - - 4
HAØKDA 2 - -
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RTTY bulletin Ira SARTG
Fra og med januar 1977, kører vor SARTG RTTY bulletin igen.

Den bliver sendt fra Norge, idet LA4WN og LA3PU skal være 
bulletinoperatører, og LA1LN bulletinredaktør.

Den bliver sendt den sidste onsdag i hver måned kl. 18.30 dnt 
på ca. 3580 kHz.

Resultat af 8. Giant Flash RTTY test
9. SMØOS 2.086.080 p

21. SM6ASD 258.336 p
22. SM5BKA 229.770 p
27. LA7AJ 123.786 p
37. LA2IJ 39.600 p
45. SM6EBM 10.030 p
48. OZ8GA 7.344 p

Resultat Alexander Volta Contest
22. SM6ASD 1.647.135 p
23. SK5AA 1.396.271 p
32. OZ6SM 553.280 p
33. OZ4DZ 503.470 p 
64. OZ8GA 1.550 p

Resultat BARTG RTTY Contest
22. SM6ADS 85.764 p 
25. LA5HE 64.800 p
58. OZ8GA 13.000 p
67. OY1A 6.360 p

Aktivitet og QSL adresser
KC4AAC QSL via K70DK.
KJ6DL QSL via WB5HVY.
HB0AVK QSL via HB9AVK.
JX2FL-JX6XF QSL via LA4YF.
JY9BB Box 5034, Amman Jordan.
TG9AD-TG9GI Box 762, Guatamala City.
HI8DAF Box 951, Santo Domingo,

Dominican Republic 
HP2XNW R. McClung, Nuevo Cristobal,

Calle Margarita 339 Panama.
HR2AFK Box 254, San Pedro Suia, Honduras.
8P6AY-8P6HE-8P6GC Alle QRV fra Barbados.

Alle QRV fra Antigua.
Alle QRV fra Ascension.
Box 30592, Nairobi Kenya.
Box 573, Djibouti, French Somailand. 
Box 449, Kigali, Rwanda.
QSL via G4CTQ.
QRV.
QSL via F2PY.
QSL via VE2 QSL bureau.

OZ4FF

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

Endnu engang er det blevet henad de tider, hvor der traditionen 
tro må bringes meddelelse om årets store begivenhed:

Juletesten
- der løber af stabelen 2. juledag. Testen afvikles både på tele
grafi og telefoni, idet telefoniafdelingen løber fra kl. 8.30 til kl.
9.30 samt fra 15.15 til kl. 16.15, mens telegrafiafdelingen afvikles

kl. 9.45 til kl. 10.45 og Igen fra kl. 16.30 til kl. 17.30. Testen finder 
kun sted på 80 meter-båndet. (Se endvidere under contest- 
spalten).

Indenfor de ovennævnte tidspunkter vil de deltagende stati
oner opsøge hinanden og udveksle rapporter (- sådan som det 
f.eks. kendes fra aktivitetstesten). Rapporterne består af en RS 
eller RST-rapport efterfulgt af et serienummer, f.eks. 5707 (R5, 
S7, QSO-nummer 07) ved telefoni eller ved telegrafi: 57943 (R5, 
S7,T9og QSO-nr. 43). Fordelicenserede amatører går legen ud 
på at kontakte så mange forskellige stationer som muligt. Følge
lig gælder det for modtageramatøren om at notere (eller »log
ge«) så mange af de afviklede kontakter som muligt, dvs. ned
skrive kaldesignaler på de to stationer samt de rapporter, der 
udveksles mellem de to stationer. Det hele stilles op på et log
blad. f.eks. således:
DNT: call: afs. rprt: modt. rprt: fra:
9.45 OZ1XXX 57904 46958 OZ2XYZ

Ovennævnte eksempel viser, hvorledes en QSO opføres på 
logbladet: her tænkes OZ1XXX at have sendt rapporten 57904 til 
OZ2XYZ og har til gengæld modtaget rapporten 46958 - 
udvekslingen af rapporter er foregået kl. 9.45 dansk normal tid 
(DNT).

I denne contest findes der ingen regler for, hvor mange gange 
kaldesignalet på en station må findes I modtageramatørens log, 
så hvis du ikke har prøvet at deltage i contests før, bør du nok 
stille modtageren ind på en station, der ligger fast på en frek
vens, og så blot noterede stationer, som kommer ind og afgiver 
rapporter. Så kan du finde en af »de hårde fyre«, som afvikler en 
masse QSO’er på næsten ingen tid, er det bedre at aflytte disse 
forbindelser, end at dreje frem og tilbage over båndet og notere 
en QSO hist og her. Da hver QSO giver to points, gælder det 
altså blot om at få logget så mange QSO'er, som muligt og 
derved opnå flest mulige points. (I modsætning til f.eks. akti
vitetstesten, hvor det også gælder om at aflytte stationer fra så 
mange forskellige amter, som muligt).

Den renskrevne log sendes efter testen til: OZ1LO, Leif Otto- 
sen, Køng, 4750 Lundby.

Nye modtageramatører
Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til nedenstående 
nye modtageramatører, der er indregistreret i tidsrummet 1. 
april - 30. oktober 1976:

DR 1912 Jørgen Kjeldsen, Århus. DR 1913 Axel A. Madsen, 
Allerød. DR 1914 Peter Way, Brøndby Strand. DR 1915 Villy 
Larsen, Århus. DR 1916 H. H. Jensen, Ballerup. DR 1917 Claus 
Thøisen, Hellerup. DR 1918 Kaj Arvesen, Hornbæk. DR 1919 
Peter G. Madsen, Vinderup. DR 1920 Erik Sørensen, Køben
havn. DR 1921 Joe Andre, Valby. DR 1922 Jørgen Jansen, Hvid
ovre. DR 1923 Peter A. Simonsen, Søborg. DR 1924 Leif Thom
sen, Thyborøn. DR 1925 Jonna Jensen, Fredericia. DR 1926 
Hans R. Poulsen, Slagelse. DR 1927 Henning Boesen, Maribo. 
DR 1928 Carsten Kobborg, Hvidbjerg. DR 1929 K. Wesenberg, 
Sdr. Felding. DR 1930 Leif H. Mogensen, Næstved. DR 1931 
Svend Nielsen, Nibe. DR 1932 Ebbe Munck, Hvidovre. DR 1933 
Jacob Johnsen, København. DR 1934 Johs. Mesbjerg, Esbjerg. 
DR 1935 Karl Solberg, Fredericia. DR 1936 Jørn Lie, Ålborg. DR 
1937 Benny Stenkjær, Juelsminde. DR 1938 Willy Cramer-Chri- 
stensen, Struer. DR 1939 Hans H. Strarup, Haslev. DR 1940 Jens 
A. Krogh, København. DR 1941 Finn Kjeldsen, Århus. DR 1942 
Poul Erik Sørensen, Måløv. OZ-DR 11 F. W. Jakobsen, Godthåb.

Det varer Ikke mange linier, før dette års sidste SWL-spalte er 
afsluttet. Her på falderebet må jeg dog lige gøre opmærksom 
på, at der stadig er en sørgelig mangel på læserindslag i form af 
mindre artikler, fotos, små tips m.v. Forhåbentlig vil det nye år 
bringe forandringer på dette område.

Så er der vist kun tilbage at ønske: Glædelig jul og godt nytår!
Spørgsmål, indlæg, ansøgninger om EDR's aktivitetsdiplom 

m.v. sendes som sædvanlig til: OZ9XM Karsten Meyer, Slotsvej
9, 2920 Charlottenlund.

OZ9XM

VP2AB-VP2AR
ZD8RD-ZD8PL
5Z4TV
FL8KW
9X5AN
A4GXB
P29MO-P29DJ
C31CA
CZ2O
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□e fynske rævejægere har holdt afslutning ved OZ2YC Ole, med 
en sammenkomst med YL og XYL, samt godt humor.

Fmd. OZ2YC og sekr. OZ8HV blev afløst af OZ3XZ Bjarne, 
OZ3QQ Sven, OZ1LD Leon blev som den faste stødte og kass. vl 
siger hermed tak for mange gode jagter til de afgående.

Resultatet af årets rævejagter blev folgende:

Nr. Jæger Point
1. OZ9OT- OZ8HV 459
2. OZ5NM - YL 436
3. OZ1LD - XYL 415
4. OZ3QQ - OZ3QX 400
5. OZ9OZ - OZ3XZ 392
6. OZ2YC- XYL - OZ8UP 382
7. Kaj - Leif - Erik - Ejler 340
8. OZ8JD 158
9. OZ3IZ — OZ9YB - OZ1CNW 146

10. OZ9EZ 32

OZ6AZ OZ7BSR OZ9HS
OZ6IE OZ7CA OZ9ID
OZ6IW OZ7EP OZ9IO
OZ6MI OZ7NT OZ9KE
OZ6SM OZ7UP OZ9KS
OZ6VJ OZ7ZP OZ9LY
OZ6YO OZ8CZ OZ9GD
OZ6WB OZ8FL OZ9VM
OZ6XQ OZ8FU OZ9VW

OZ8GH
OZ8PJ
OZ8VO
OZ8VV

OZ9XT

(Hvad med dig OZ7LJ?)
Vi »SSTV-amatører« har stor interesse i følgende 7" og 5" 

radarror: 5P, 5FP7, 5AHP7, 5BP7, så giv venligst et praj på 
»Vejrhøj« (hver torsdag kl. 22-23 dansk tid) eller på SSTV-QRG 
144,7 MHz eller OZ3WP og OZ3FO. Det må endelig ikke samle 
støv hos dig! hl. Det er jo Ikke en alm. salgsvare og derfor dette 
»nødråb«. r

Til sidst kan jeg meddele, at P&T har givet tilladelse, at vi om 
tirsdagen kl. 23 til 24 foruden torsdagen fra 22 til 23 (dansk tid) 
må køre SSTV på »Vejrhøj«.

Glædelig jul og godt nytår.
OZ3WP

Amatører med interesse for rævejagt kan ringe til OZ1LD, 
Leon, tlf. 31 31 18 eller OZ3QQ Sven, tlf. 10 35 45. 

Ræveudvalget ønsker hermed alle en god jul og godt nytår. 
Vel mødt i det nye år.

SSTV-amatører
Er der begået en fejl eller er der glemt en eller anden, så meddel 
det til OZ3WP.

OZ1AEO OZ2FB OZ5DH
OZ1AT OZ2LW OZ5ER
OZ1AJL OZ2OV OZ5FG
OZ1AWM OZ2UL OZ5FU
OZ1AZW OZ2XN OZ5FQ
OZ1BDR OZ3FO OZ5IH
OZ1BNL OZ3WP OZ5KF
OZ1CUY OZ3WT OZ5MF
OZ1CXV OZ4IP OZ5MP
OZ1DT OZ4RP OZ5NM
OZ1FC OZ4UY OZ5OR
OZ1GD OZ5OF
OZ1HD OZ5PB
OZ1II OZ5PD
OZ1RO OZ5WP
OZ1UD O5WT
OZ1UM OZ5QL

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

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

Nu er 1976 næsten gået. Jeg synes at vi for ganske nyligt 
diskuterede den kommende sæsons program. Men det var 
vist i august, altså efterhånden 4 mdr. siden. Tiden går hur
tigt, og vi skal nu til at tænke på 1977. Selv om man ikke skal 
se tilbage i for høj grad når man planlægger noget nyt, vil 
jeg alligevel bemærke at bestyrelsen synes, at efterårs- 
sæsonen er gået meget fint med stort fremmode og mange 
interessante ting på programmet. Der var mange forslag til 
byggeprojekter, og vi fortsætter succeen med endnu et 
projekt i løbet af vinteren. Hvis I alle vil være ligeså interesse
rede i vor afdeling i 1977 som I har været her i efteråret, skal 
vi nok få alt til at fungere godt i fremtiden. I ønskes alle med 
Jeres familier en glædelig jul og et godt nytår.

Program:
6.jan.: Klubaften (julegavebytning m.m.).

13. jan.: VI ser på et nyt byggeprojekt. Nogen har sagt dummy 
load. Skal vi lave sådan en?

20.jan.: Klubaften.
HUSK DEN 16. DECEMBER. VI mødes kl. 19.00 med mad

kurv og mælk eller hvad vi nu foretrækker. Vi vil sørge for en 
munter juleafslutning med små konkurrencer, glogg og hvad 
vi nu kan finde på. Husk XYL. Hun vil nok også gerne more sig 
Ildt.

Vy 73 de OZ9JB, Jorgen
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GLADSAXE HVIDOVRE
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.
Afd. girokonto: 4 25 18 73.

CW kursuset er i fuld sving, med en rimelig god tilslutning. 
Kurset bliver kørt hver onsdag kl. 19.30.

I week-enden den 16.-17. oktober blev der kørt JOTA i af
delingen. En gruppe unge spejdere deltog i testen og havde 
nogle virkelige gode kontakter, medens testen var i gang.

Den 2. november havde afdelingen besøg af OZ5EL, Eigil, 
som demonstrerede CW for de medlemmer, der var mødt op. 
Det var en meget lærerig aften, der virkelig gav en god ind
sigt i, hvordan man kører CW.

Desuden vil vi opfordre medlemmerne til at møde op i af
delingen, hvor man kan læse på opslagstavlen, hvad der vil 
foregå fremover. Vigtigere meddelelser vil i øvrigt blive ud
sendt via OZ9REE, som sender hver torsdag aften kl. 21.00. 

Glædelig jul og et godt nytar.
l/y 73 de OZ1CGB, Bendt

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.

Generalforsamlingen
Til dirigent valgtes OZ9SN, som gav ordet til formanden for af
læggelse af beretning.

Formanden omtalte først huset. Her er indretningen skredet 
godt frem, først og fremmest takket være OZ4AO og OZ6MK, 
der lægger al deres fritid her. Med hensyn til økonomien ligger 
det stramt. Vi har dog fået lovning på en beskeden lokaleleje fra 
FOF, og vi har fået udlejet to kælderlokaler til lagerrum, men 
vi forsøger flere muligheder for lejeindtægter. Sidste år havde 
vi et teknikhold og et morsehold foruden et hold for oldboys i 
telegrafi. Den nye sæson er nu begyndt, og der har vi 2 begyn
derhold i morse, et teknikhold og regner med at få et hold for 
oldboys. Morselærer er i år OZ3FD, og teknisk lærer er OZ5AV. 
Formanden nævnte blandt vore øvrige aktiviteter det store 
meeting med udstillinger og stor-auktion, som vi afholdt i for
året. Der kom en mængde mennesker, og auktionen gav en fin 
indtægt.

Med hensyn til færdiggørelsen af huset er der jo et stykke vej 
endnu, og der kan vi ikke komme ret meget længere, før vi får 
solgt flere obligationer i huset. Der er solgt for omkring 10.000 
kr„ men de penge er medgået til den allerede udførte istand
sættelse. Det vi nu mangler er den store sal, og formanden op
fordrede medlemmerne til at købe flere af de »guldrandede 
obligationer«.

Formandens beretning godkendtes.
Ligeledes godkendtes det reviderede regnskab.
Valgene: Formanden, OZ4AO og OZ1SZ genvalgtes. Som

Call: OZ7HVI.
Lokale: Studiekredslokalet, Hvidovre rådhus. Indgang fra 
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.

Som allerede omtalt i november nummeret af OZ arrangerer 
vi på kredsbasis en aften kaldet »HØJSPÆNDING LIVSFARE«. 
Den 25. januar 1977 får vl besøg af to ingeniører fra DEMKO. 
som vil fortælle om og besvare spørgsmål om »sikkerheds
bestemmelser for radioamatører«.

Efter juleafslutningen den 14. december 1976 holder vi jule
ferie, og så mødes vi igen den 4. januar 1977.

Program:
4. jan. 1977: Klubaften.

11. jan. 1977: Vi snakker om »Strømforsyninger«.
HUSK AT RESERVERE DEN 25. januar 1977 - hvor mødet 

afholdes i Studiekredslokalet på Rådhuset.
Glædelig jul og godt nytår!

l/y 73 de OZ6PK, Paul

bestyrelsesmedlemmer valgtes endvidere OZ6WR og OZ9SN. 
Suppleant blev OZ4KS. Revisorerne OZ1XF og OZ2LF samt 
suppleanten 6BT genvalgtes. Under »eventuelt« nævnte for
manden det stykke i vore vedtægter, der lyder: »Nedsat (halvt) 
kontingent kan søges, når særlige grunde taler derfor. Besty
relsen træffer afgørelsen.« Hermed var der tænkt på et junlor- 
og pensionistkontingent, og det vil bestyrelsen indføre, så
ledes at alle inden for disse grupper, som måtte ønske det, får 
medlemsskab for halv pris. Selv om der står, at bestyrelsen 
træffer afgørelsen, vil vi gerne lægge det op til GF.

Tanken fik forsamlingens tilslutning.
I øvrigt var der mange, der havde noget på hjerte under 

eventuelt, både med hensyn til arbejde på huset, program
punkter, økonomien og meget mere. Man måtte bl.a. bemærke, 
at flere mente, at vi Ikke kom uden om at forhøje kontingen
tet på grund af stadige prisstigninger på snart sagt alting. 
Kl. 22.30 kunne dirigenten hæve dette års GF.

Pensionist- og juniorkontingent
Det fik som ovenfor nævnt generalforsamlingens tilslutning, 
at vi indfører halvt kontingent Inden for disse 2 kategorier for 
de medlemmer, der måtte ønske det. For juniorer gælder ned
sat kontingent til de fylder 17 år. Herefter går de ved næste 
kontingentindbetaling op på fuldt kontingent. Bestyrelsen har 
desuden besluttet, at halvt kontingent også kan gælde ikke- 
licenserede familiemedlemmer.

Ordningen træder i kraft straks med afkortning for den for
løbne del af indeværende halvår.

Program:
3. jan.: Klubaften.

10. jan.: I fortsættelse af RTTY-aftenen i november fortæller 
OZ9JB om convertere til RTTY — fra simple til de mest 
avancerede.

17. jan.: Foredrag om syv-sekvens. Vi får en ekspert til at for
tælle om dette emne.

24. jan.: Klubaften.
31. jan.: Auktion. Sælgere bedes tilmelde sig til sekretæren. 

Vi ønsker vore medlemmer en god jul og et godt nytår!
73- p.b.v. OZ1SZ, sekr.
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KREDS
Hoved bestyrelsesmed I.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63'.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Odinsvej 68, 3000 Helsingør, 
tlf. (03) 10 04 09. *

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Skippermosen 21.
3400 Hillerød, tlf. (03) 25 09 09.
Sekr.: OZ1AVN. Ole Rafn Petersen, Grønskiftet 31,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6BL, Bent Bagger, Bregnerødvej 151,
3460 Birkerod, tlf. (02) 81 44 35.
Afdelingsnyt via OZ9REH (Ramløse) hver mandag kl. 21.00. 
Ansvarshavende for afdelingsnyt: OZ5JR.
Girokonto: 2 26 78 96, EDR, Hillerød.

Medlemsmøder:
11.01.77 UHF-repeatere V/OZ9RT, Søren
25.01.77 C-MOS V/OZ6TM
08.02.77 ??? (lyt til bulletinudsendelserne)
22.02.77 Spoler V/OZ3PO

Møderne afholdes I Hillerod fritidshus på ovennævnte dato 
kl. 19.30.

Det bør måske nævnes at du er velkommen til at deltage i 
møderne hvis du gerne vil se hvad vi er for nogen, før du 
melder dig ind. Hvilket i øvrigt kan ske ved at indbetale kr. 
40,- til afdelingens girokonto.

I dette »julenummer« af OZ skal der naturligvis også brin
ges en julehilsen til samtlige amatører, samt de bedste ønsker 
for det ny år.

Glædelig jul og godt nytår.
VY 73 de OZ1AVN, Ole

HOLBÆK
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1GA, Gerhardt Augustesen, Jørgen Rodsvej 4, 
4300 Holbæk.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen, Østerhavnevej 52 tv., 
4300 Holbæk.

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.
Kass.: OZ1WI, Aage Hougaard, Set. Olaigade 9,
4400 Kalundborg.

Program:
5. jan.: Klubaften. Evt. køb af klubstation drøftes.

19. jan.: En aften om diverse måleudstyr.
2,febr.: Ordinær generalforsamling.

Vy 73 de OZ7NI, Nils

KORSØR
Møde: Månedlig i vinterhalvåret.

Fmd.: OZ3Y, Hans Rossen, Halsevyvej 1, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.: OZ4WI, B. L. Frederiksen, Frølunde, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 68. ★

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

Ved besøget på Masnedø elværk var 21 mødt frem, og vi fik en 
interessant rundvidning på værket.

Det var årets sidste ordinære møde, så tilbage er blot at 
ønske alle en rigtigtglædelig jul og et godt nytår.

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.

Program:
14. dec.: Klubaften.
18. dec.: Juleafslutning i klublokalerne kl. 19.00, tilmelding i 

klubben.
Den 6. november deltog 7 af afdelingens medlemmer m/XYL 

i Travemunde-afdelingens 10 års stiftelsesfest. Det var et vel
lykket arrangement som de der deltog mindes med glæde.

Vy 73 de OZ8NU, Preben

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

Aktiviteten med ombygning af vore lokaler er I fuldt sving, 
der arbejdes hver lørdag formiddag og hver torsdag aften, vi 
håber at kunne foretage indvielse af de nyrestaurerede loka
ler i slutningen af januar 1977.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen
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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.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen 
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals 
Tlf. (08) 94 22 ?4.

KREDS

KREDS

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

Alle amatørkammerater ønskes glædelig jul og godt nytår. Vi 
begynder igen torsdag den 6. januar kl. 19.30.

Vy 73 de Inge

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 m. indgang fra Roersvej.
Mode 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.

SVENDBORG
Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Simmerbølle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ7XH, Chr, Hansen, Glarmesterxej 2,
5700 Svendborg, tlf. (09) 21 41 66.

Afdelingen holder juleferie til 12. januar 1977.
Der søges arrangeret en foredragsaften sidst i januar over 

emnet: Antenner. Såfremt det er muligt vil yderligere oplys
ninger om dette blive bekendtgjort I næste nr.

De bedste ønsker om glædelig jul samt et godt nytår.
Vy 73 de OZ9EG, Eli

Auktion
Stort hammeeting og auktion i Hadsund lørdag d. 16 
december. Se under Hadsund afd.

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.

Onsdag den 19. januar kl. 20.00 afholdes der vendsyssel- 
meeting på Mosbjerg Kro. OZ2LW holder foredrag om SSTV. 
Arrangementet afholdes i samarbejde med afdelingerne i 
Skagen og Hjørring.

Vy 73 de OZ1AHP, Hugo

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

Så har vi købt H.F. klubstation, og når dette læses er anten
nerne forhåbentlig også kommet op.

Der blev solgt for lidt over 2000 kr. aktier, og klubkassen er 
næsten blevet tømt, men det lykkedes da at få skrabet de 3000 
kr. sammen, der skulle til. Der er også indkøbt et dykmeter. 
3RGs shacks er blevet tømt for grej, og det skal nu sælges. 
Vi prøver først med en auktion. Den afholdes i forbindelse med 
årsafslutningen.

Der startes først med et par håndmadder og en dram, og 
derefter holdes der auktion. Det er et meget stort og alsidigt 
lager, der kommer under hammeren.

Ønsker du at spise din frokost sammen med os, så grib tele
fonen nu og ring til OZ7IH Henning 57 23 42.

Prisen for smørrebrødet bliver 15-20 kr. Der kan også købes 
øl og snaps.

Program:
lørdag d. 18. dec. kl. 12.30 frokost, kl. 14.00 auktion over af

døde OZ3RGs mange efterladenskaber. Vi indbyder alle til 
at komme og byde med. Der kommer virkelige gode ting 
under hammeren, 

mandag d. 10. jan.: Første mødeaften i det nye år.
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.

Bestyrelserne for afdelingerne i Skagen, Frederikshavn og 
Hjørring er på et nyligt afholdt møde enedes om i løbet af foråret 
at arrangere 4 foredragsaftener med følgende emner: 1. slow-
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scan, 2. fotoprint, 3. antenner og 4. space-kommunikation. 
Foredragsholderne er henholdsvis: OZ2LW, OZ5ZC, OZ5HF 
og OZ9SW.

Som annonceret i sidste OZ holder afdelingen i Hjørring 
juleferie indtil tirsdag den 11. jan. 1977, hvor vi håber at se 
mange medlemmer, så vi i fællesskab kan byde velkommen til 
dem, der fornyligt har erhvervet D-licensen.

Program:
11.jan.: Klubaften.
18. jan.: Klubaften.
19. jan.: Foredrag på Mosbjerg kro, kl. 20.00. (Se nedenfor). 
25. jan.: Filmaften på Schweizer-konditoriet.

I.febr.: Klubaften.
Vy 73 de OZ1CEX, Jørgen

Vensyssel-arrangement
Interesserede amatører indbydes herved til foredrag om 

SLOW-SCAN
ved OZ2LW, Leif. Arrangementet afholdes onsdag den 
19. januar på Mosbjerg kro. Tidspunkt: kl. 20.00. For
friskninger i form af kaffe, brod m.m. vil kunne købes. 

Vy 73, OZ3EVA, OZ6EVA 
& OZ9EVA

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07) 42 03 59.
Fmd.: Svend E. B. Poulsen, OZ1ZD.
Kass.: Carsten Andersen, OZ1BUO.
Sekr.: Roger L. Pennerup, OZ4PY.

★
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.

Juleafslutning den 16. dec. 1976. Tag din XYL eller YL med. 
Første mødedag i det nye år bliver torsdag den 6. januar 1977. 
Bestyrelsen vil' hermed ønske alle klubbens medlemmer en 
rigtig god jul og et godt DX-rigt nytår.

Vy 73 de OZ6ZW, Poul

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Fmd.: OZ9OW, Carl Erik Molbech, Højen Fyr, 9990 Skagen. 
Kass.: OZ5ZC, Hans Christensen, Havnevej 6,
9990 Skagen, tlf. 44 12 50.

Onsdag d. 19. januar kl. 20.00 afholdes fælles arrangement på 
Mosbjerg Kro. Emnet: SSTV, se i øvrigt Vendsyssel-arrange- 
ment.

Klubmøder for jan. og febr. vil tilgå alle medlemmer først i 
jan.

EDR Skagen afd. ønsker alle medlemmer og venner en rig
tig glædelig jul og et godt nytår. På genhør i det nye år.

Vy 73 de OZ9O W, Erik

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer, 
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidemann, Ydunsvej 5, 7620 Lemvig, 
tlf. (07) 82 16 92.
Kass.: OZ5EX, Borge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive, 
tlf. (07) 52 41 96.

Afdelingen ønsker alle sine medlemmer en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår.

Vi læggar ud i det nye år med en foredragsaften torsdag den
13. januar kl. 19.30. Det er OZ3BB der holder foredrag om 
faselåsning på 2 meter.

Vi ser gerne mange medlemmer også denne aften og vore 
venner fra naboklubberne er også velkomne.

Vel modt i det nye år.
Vy 73 de OZ3ZJ, Hjalmar

VIBORG
Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, Brombærvej 14, tlf. 62 76 34. 
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, tlf. 63 83 52.

Under OZ4EU, Egon Andersens langvarige sygdom har OZ7OT 
som suppleant overtaget kassererposten indtil videre.

Medlemsmøde
Onsdag den 25. januar 1977 på Centralhotellet i Vestergade, 
kl. 20.00. Denne aften vil bestyrelsen gerne have en diskution 
om foreningens mål og fremtid, således den nye bestyrelse der 
skal vælges til april, har noget at arbejde efter. Mere herom i 
januar nummeret af OZ.

Rævejagter
Så er rævesæsonen afsluttet for i år. Der er i alt kørt 3 fælles- 
jagter sammen med Herning og Holstebro og 13 lokaljagter.

Der var afslutning hos OZ1AEB Henning, hvor præmierne 
blev uddelt. Resultatet blev som følgende, beregnet efter de 
4 bedste jagter, kun jægeren er nævnt. Der måtte trækkes 
lod om første pladsen mellem OZ6WE og OZ5LD da de hver 
især havde 400 point.
OZ6WE 400 p. OZ8VG 274 p.
OZ5LD 400 p. OZ8XU 269 p.
OZ1AEB 392 p. OZ1BIK 191 p.
OZ8HX 388 p. OZ8PX 100 p.
OZ3MC 381 p. OZ4EU 90 p.
Medlemmerne ønskes en god jul og et godt nytår.

Vy 73 de OZ5LD, Leo

ÅLBORG
Call: OZ8YL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 900 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17, 9200 Ålborg SV, 
tlf. (08) 18 37 90.
Sekr.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg, 
tlf. (08) 14 45 14.
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J., tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.
Repeaternyt hver mandag kl. 19.00 via OZ3REN.
OZ2NU modtager stof hertil.

Fordelingen af sæsonens klubaftner er fastlagt således: 7 fore
drag, 9 tekniske aftener, 12 hyggeaftener, 1 GF samt 11 alm.
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klubaftener, der i stor udstrækning benyttes til færdiggørelse 
af kælderetagen. Resultatet af årets rævejagter blev:
Nr. Call Point Deltaget i antal jagter

1 OZ6UD - Jørgen 1942 11
2 OZ5QV - OZ1ADA 1602 11
3 OZ5XD - OZ3MV 1364 7
4 OZ2BB - OZ1BQU 1251 5
5 OZ3PS - OZ1 BOL 862 7
6 OZ2XT 753 4
7 OZ2RR - Lars 517 6
8 OZ7OU 401 3
9 OZ1ADI - OZ1ACV 301 3

10 OZ8XM - OZ1BPR 176 1
11 OZ2IM 155 1
12 OZ7SG 130 2
13 OZ2VE 65 1

OZ8PX 65 1

Program:
15.dec. kl. 20: Juleafslutning med hygge og små overraskel

ser.
16. dec. - 4. jan.: Juleferie.
5.jan.: Klubaften.

12. jan. kl. 20: Nytårsfest. Vi udveksler nytårsfortsættere.
19. jan. kl. 20: Foredrag om TVI og BCI problemer.

Når dette læses, er nøglesystemet måske en realitet. Interes
serede, der endnu ikke har bestilt nøgle, kan henvende sig til 
bestyrelsen. Som følge af de travle juledage vil der ikke blive 
nogen ordinær repeaternyt udsendelse man. 27. dec.

Bestyrelsen takker for god start på sæsonen med god til
slutning og mange aktiviteter og ønsker alle god jul samt 
godt nytår.

Vy 73 de OZ3MV, Dion.

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Mode: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: Ejvind Sorensen, Fællevej 6 B, 7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14. 
Ungdomsleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6, 
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Program:
13. dec.: Ungdomsgruppen kl. 19.30.
14. dec.: Kursus (V.t.S.) kl. 19.30.
16. dec.: Klubaften kl. 19.30.
6.jan.: Klubaften kl. 19.30.

11. jan.: Kursus kl. 19.30.
20.jan.: Demonstration af det nye BSP Byggesæt v/OZ2ZJ, 

Borge Jacobsen, Esbjerg, kl. 20.00 på Skjoldborgsvejs 
skole.
Modet holdes sammen med Kolding og Vejle afdelinger.

Vy 73 de OZ-DR 1766

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken. Give.
Mode: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jorn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.
Sekr.: OZ1BDA, Jacob Rosenhøj Jorgensen,
Diagonalvejen 34, 7323 Give, tlf. (05) 73 14 88.
Kass.: OZ5GH, Gunnar Hansen, Hospitalsgade 3, 7323 Give, 
tlf. (05) 73 23 87.

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

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
10. jan.: Byggeaften, og det er den første aktivitet efter jule

ferien.
12. jan.: Møde: Beundring og bytning af julegaver.
19.jan.: Film.
16. jan.: Generalforsamling, og sig så ikke, at den ikke er ind

varslet i tide!
De afdelinger, som måtte være interesserede i at låne Es- 

bjerg-afdelingens film fra Ølgod-lejren, kan henvende sig til af
delingens kasserer, og få at vide at dette kan lade sig gøre 
mod at betale forsendelsesomkostningerne.

Vy 73 de OZ5QH, Ole

Den traditionelle juleafslutning med glogg og andre gode 
sager afholdes torsdag d. 23.12.1976 kl. 19.30 i klublokalet. 

Første møde i det nye år holdes den 6.1.1977.
Alle ønskes hermed glædelig jul og et godt nytår!

Vy 73 de OZ1BDA, Jacob

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. ★

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. ★

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.

Vy 73 de OZ1BME
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KOLDING
Call: OZ8EDR.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Hegnet 4, Tved, 6000 Kolding,
tlf. (05) 53 12 78.
Sekr.: OZ8ZW, Gunner Eriksen, Junghansvej 131,
6000 Kolding, tlf. (05) 53 46 23.
Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22, 6000 Kolding.

Efter generalforsamlingen den 28/10-76 har bestyrelsen oven
stående sammensætning.

I sin beretning redegjorde OZ1ZN bl.a. om den øjeblikke
lige situation omkring leje af lokaler, efter at det først aftalte 
kiksede. Forslagene til vedtægtsændringer blev livligt debate
ret, og der blev foretaget nogle korrektioner. De nye vedtægter 
er nu sendt til urafstemning, husk at aflevere din stemme
seddel.

Januar-mødet er den 27.: Kom og se OZ9DB fremstille film 
til printætsning. (VFO til erstatning for X-tal).

Vy 73 de OZ8ZW, Gunner

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Mode: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AGJ, Leo J. Vendler, Schousgade 17,
8900 Randers.
Sekr.: OZ7OY, Ole B. Skipper, Sæbyvej 16,
8900 Randers, tlf. (06) 42 14 58.
Kass.: OZ1IS, Ove Sørensen, Kristrupvej 118, 8900 Randers. 
Afd. postadresse: Postbox 2034, 8900 Randers. ★

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

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83,
8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH, Erik Dahl, Jeppe Åkjærsvej 12,
8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ4XT, Kristian Thomsen, Skovhus, 8620 Kjellerup, 
tlf. (06) 88 80 81.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.

Program:
11. jan. 77: Alm. Klubaften.

Den 2/11 havde vi besøg af OZ7CH, Carl Ulrich, som holdt 
et meget interessant foredrag om antenner, impedans, SWR 
m.m. (Der var vist en hel del, der fik deres opfattelse af SWR’s 
betydning kraftigt revideret, hi). - Grundet den store spørge
lyst måtte Carl Ulrich desværre springe nogle punkter over, 
men vi håber, at der bliver mulighed for at følge foredraget op 
på et senere tidspunkt.

70 cm er nøgleordet I Silkeborg for tiden. Der er allerede 7

mand, der har fået gang i Deres stationer, så nu må du altså op 
på 433.5 MHz, hvis du skal finde dem!

OZ7XC, Jens Christian har luftet tanken om et CW-kursus, 
da der tilsyneladende er ret stor interesse for et sådant. Han har 
samtidig tilbudt sin assistance, og har du interesse i kursus, må 
du snarest tilmelde dig på 82 00 51.

Til slut ønskes en glædelig jul og et radioaktivt nytår.
p.b.v. OZ1AKD, Karsten

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 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:
11. jan.: Skal vi bygge eller hvad?
18. jan.: Udstilling v/V.S.P.
25. jan.: Foredrag V/OZ1FE.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en 
god jul og et godt nytår med tak for godt fremmøde i det for
gangne år.

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.
Torsdag den 13. januar holder vl igen en rask auktion, så 

hvis du har et eller andet du kunne tænke dig at slippe af med 
tag det bare med denne aften, så kigger vi på sagerne. Torsdag 
den 20. januar vil OZ4RW holde et foredrag om fejlfinding.

Vy 73 de OZ1BVO, Carlo

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

Program:
16. dec. kl. 20: Juleafslutning i FREDERIKS ALLE.
5.jan. kl. 19: Kursus.
6. jan. kl. 20: Teknikaften. En aften, hvor vi kigger på hinan

dens udstyr og hjælper hinanden med at trimme.
10.jan. kl. 19: Kursus.
12. jan. kl. 19: Kursus.
13.jan. kl. 20: Storstilet auktion.
17.jan. kl. 19: Kursus.
19.jan. kl. 19: Kursus.
20. jan. kl. 20: Foredrag. OZ2WO kommer og fortæller.

Vel mødt.
Sekretær OZ7VP
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HADERSLEV
Call: OZ7HDR.

Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden kl. 20.00.
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.

Morsekursus startes onsdag d. 12. jan. 77, denne aften af
tales kursusdag og tid med lederen.

Onsdag d. 12. jan. kl. 20: Byggeaften og hyggesnak i bag
grunden for os andre, derefter kaffe.

Onsdag d. 26. jan. kl. 20: Filmaften, derefter en sluder over 
en kop kaffe.

God jul, godt nytår, og på gensyn i det nye år!
Vy 73 de OZ1ALI, Uffe

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Mode: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ9NS, Nis Karlson, Hudslevvej 10, Ketting,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 11 88.
Kass.: OZ8ZG. Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

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

Program:
14. dec.: Juleafslutning i klublokalet kl. 19.30. Der serveres en 

gang smørrebrød med øl og diverse tilbehør. Medbring 
vatskæg og julehumør. Gæster er velkomne.

30. dec.: Aflyst (fejlannoncering i nov. OZ).
14.jan.: Klubmøde. I aften kommer OZ4LS Leif og OZ9WE 

Werner og snakker VFO til 2-meter modtageren. Der er tale 
om flere metoder. OZ9WE har prøvet med en osc. på 65 
MHz med godt resultat. OZ4LS vil vise en VFX (VFO plus 
blander) oq OZ2MM/OZ6BS har prøvet med en 9 MHz 
VFO, der kører ind på X-tal-input. Der er således flere mu
ligheder at vælge.

I.febr.: Hyggeaften i klublokalet.
Nu er der efterhånden ved at komme godt liv i 2 m-modta- 

gerne. Flere ham’s benyttede lejligheden d. 18. nov., da der var 
åbent hus på teknikum, til at få trimmet og målt på deres mod
tagere. Men det er ikke tilfredsstillende med nogle få faste 
kanaler; man savner muligheden for at lytte på hele 2 meter 
båndet. Hvis du også har dette ønske, så sæt et kryds i kalen
deren ved den 14. januar (se program).

Kassereren minder om kontingentbetalingen . . . SOS . . . 
Unge under uddannelse samt pensionister kan soge om ned
slag. Spørg bestyrelsen . . .

... og så skal det lige pointeres, at gæster er velkomne til 
alle møder, der normalt begynder kl. 19.30.

Til slut: GOD JUL og GODT NYTÅR.
Hpy XMAS es fb 1977 de OZ6BS

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 Rodekro, tlf. (04) 66 64 77.

Vi afholder auktion torsdag d. 27. januar kl. 20.00. Adgangstegn: 
minimum 1 stk. »effekt« som skal under hammeren. Vel mødt. 
Til slut vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vy 73 de OZ6MO, John

KREDS
Hovedbestyrelsesmed!
OZ4GF, Erik Folsing, Årsballevej 49,
3700 Rønne. Tlf. (03) 99 92 91.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19.30: Klubaften. Søndage 11-13: Drop in. 
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: OZ4PM, Poul Mørch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarie, tlf. (03) 97 01 18.

Program:
21. dec.: Klubaften.
28. dec. Klubaften.
4. jan.: VHF-test.

11. jan.: Dart turnering.
18. jan.: Klubaften eller? se 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 Gjesslng, Nørrevang 2,
3740 Svaneke, tlf. (03) 99 67 86.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Onsdag den 15/12 holder vi juleafslutning i CQ, hvor vi vil 
hygge os med Glogg m.m.

Der bliver bl.a. auktion over nogle flasker julevin. Vi håber at 
så mange som muligt møder op denne aften, og gor den så 
festlig som muligt.

Herefter holder vi juleferie, men mødes igen straks efter 
nytår. Nærmere program bliver udsendt på sædvanlig måde.

Generalforsamlingen er nu fastsat til den 12. januar 1977, 
så denne aften bør du allerede nu reservere.

Vy 73 es glædelig jul og godt nytår.
OZ4CG, Carsten, sekretær
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LÆSERNES MENING
Spørgsmål til HB! Kan HB tillade, at referatet fra mødet d. 2. okt. 
76 udsendes til afdelingerne i dårlig kopikvalitet og HÅNDskre- 
vet??? Når HB d. 15. marts 75 har vedtaget, at stof til OZ skal 
være maskinskrevet. Referatet fra HB-mode d. 2. okt. 76 skal vel 
også i OZ? Så hvorfor ikke bruge det maskinskrevne?

I øvrigt mener jeg, at OZ’s ansvarshavende redaktør ikke i OZ 
bor kritisere, hvad medlemmer af EDR forhandler i deres private 
forretninger. Hvad er forskellen, om en amatør købe en 27 MHz, 
en 2 meter, eller en HF station, de er alle stikdåseamatører, og 
for at undgå misforståelser; jeg anvender en købt 2 meter sta
tion.

OZ1ALI

Ovenstående brevs 1. afsnit har været forelagt for HB, der be
klager at referatet fremkom i håndskreven stand. Desværre 
havde referenten ikke nogen skrivemaskine til rådighed på det 
tidspunkt, hvor referatet skulle udsendes.

At HB skulle have vedtaget, at alt stof til OZ skal være maskin
skreven må være en misforståelse, idet OZ’s redaktør ene afgør, 
hvad han ønsker optaget i bladet. Den daværende redaktør 
ønskede alt stof til bladet maskinskreven. Det gør den nuvæ
rende ditto ikke. man må blot affinde sig med oversættelses- 
besværligheder med håndskrevne manuskripter.

Som svar på sidste afsnit af brevet vil jeg blot anføre, at jeg 
absolut intet kan have Imod, at hvem som helst sælger hvad som 
helst, blot sælger man ikke amatørradioudstyr til privatradio- 
brugere.

OZ6PN

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

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

Købes: Hy-gain 3 bånds beam, TH3MK3 og Ham-M rotor. 
OZ3SK, E. Gadeberg, tlf. (05) 62 73 88.

Sælges: 3 stk. X-tal for resten af 10 meterbåndet i Drake 2 C, 
kr. Ib,-. 1 stk. X-tal filter 500 Hz for Drake R4C, kr. 300,-. 1 stk. 
manipulator, kr. 25,-.

OZ6XT, Peter Thulesen, tlf. (09) 36 10 36 efter kl. 17.00.

Byttes: OZ årg. 73-74-75 byttes med 3 årg. fra midt i 60'erne. 
Tlf. (01) 56 15 10.

Sælges: TIK radiosuper 501, med korte, mellem og lange samt 
fiskebølgerne m. 80 m.

Kristian Svendsen, Banegårdspladsen, 9500 Hobro.

Ønskes: Godt kalibrerbart scop., gerne dobbeltstrålet, (eks. 
Textronic D61A ell. lign.)

OZ2UF, Finn E. Schjøtt, Hybenvej 10, 9440 Aabybro, tlf. (08) 
24 22 06 (7.30-16.30 08 - 16 11 11).

Sælges: Stornomike, indb. forforstærker monteret med 40 
cm svanehals til 25 mm bordmontage. 220 V AC Rotron ven
tilator 12 liter sec. lydløs. Ideel til PA-trin.

OZ7RT, tlf. (01) 22 17 94 efter kl. 16.00.

Købes: Oscilloscop og eventuelt 2 meter FM sender, f.eks. 4 HZ. 
Ernst, tlf. (06) 46 31 51.

Sælges: Heatkit HX 10, kr. 1500,-. Drake 2 B, kr. 1500,-. 
Galaxie lineær, kr. 2000,- (med power etc.).

OZ4AZ, tlf. (03) 66 94 08.

1750 Hz
Man kunne ønske at pilottone var blevet tradition før 1750 Hz 
blev det; så var man da fri for de (ulicenserede?) der leger med 
repeaterne og holder dem i gang med små korte tast (svære at 
pejle).

Sådan blev det ikke, og jeg kan derfor være enig i: det er 
uheldigt at udenbys mobile og lokale handicappede ikke kan 
bruge de tre af repeaterne; - og 1750 Hz bør være åbningstone 
på alle repeatere.

1750-båningen kan jo ganske let suppleres med filtre og 
holdekredsløb, der lukker ekstra hurtigt ned for tomme bære
bølger.

Ved siden af enkelttone er visse repeatere udstyret med syv- 
sekvens åbning, så man under gode udbredelsesforhold kan 
aktivere en fjern repeater uden at »vække« en på samme kanal, 
men meget tættere på.

Sammentrængte referater og andenhånds citater fra repræ
sentantskabet gav mig den mistanke, at man ikke bare ud
nævnte 1750 til obligatorisk tone, men også udøste sin for
bandelse over syvsekvens og dobbelttone som sideordnede 
muligheder.

OZ9SWs bemærkning nederst side 461 bekræfter, at så galt 
er det fat.

Dr. OM, er dit indlæg beskåret eller region I blevet skingrende 
vanvittig?

OZ6I/6IA, Knud

Vi er helt enige. Alle repeatere skal kunne åbnes med 1750 Hz 
i henhold til vedtagelse i region 1 og tiltrådt af EDR. Repeatere 
må desuden gerne være forsynet med alternative åbnings- 
muligheder. Din mistanke kan altså ikke bekræftes.

OZ9SW

Sælges: HW 12a med org. strømforsyning og højttaler. Der 
medfølger en del nye reserverør. Garanteret OK. En qod qave- 
idé, kr. 1.200,-.

Tlf. (05) 17 35 39.

Sælges: VHF station Standard 828M med 8 krystaller. HF måle
sender TRIO SG-402. Kirk 24 V lænsepumpe med automatik. 

OZ2SE, tlf. (08) 49 11 50.

EDR's MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med spiral, pr. stk................................
10 stk.......................................................................................
Con test Log, format A4 med heftning, pr. stk........................
10 stk.......................................................................................
The Radio Amateur’s World Map 

(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i 
Azimutalprojektion
pr. stk...................................................................................

10 stk................................................................................. .
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra

Midteuropa, format 61x61 cm.............................................
10 stk......................................................................................
EDR vimpel fremstillet i poplin med rød bund, 

sort emblem og m. hvid inskription.
Format 15x30 cm pr. stk................................... :................

10 stk......................................................................................
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, - 

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk...............................................................

10 stk......................................................................................
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave .....................................
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave .....................................

(Rabat til afd. ved samlet køb af 10 eller 25 stk.)

Emblemer ................................................................................ 10,00 kr.
QSO-instruktionshefte.............................................................. 3,50 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) ............................................... 4,50 kr.

EDR’s bogholder står til rådighed for yderligere oplysninger. 
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 5 42 21 16. 
EDR Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit. 
Alle ovennævnte priser er incl. moms!

8,00 kr.
75.00 kr. 

5,50 kr.
50.00 kr.

26,50 kr.
230.00 kr.

16,75 kr.
150.00 kr.

5,00 kr. 
40,00 kr.

5,00 kr.
40.00 kr. 
27,50 kr.
46.00 kr.
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