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NR. 1 49. ÅRGANG JANUAR 1977

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR

NYTÅR 1977
EDR’s ledelse, ønsker alle et godt nytår, man kan måske være 
lidt ængstelig for dette nye år, med alle de ting som sker i ver
den. Der er opløsningstendenser, det knager i samfundet, nyt 
og gammelt mødes, der råbes højt om ændrede samfunds
strukturer. Men der er sikkert ikke grund til ængstelse. Der 
er en ungdom, man ikke hører meget til, den ungdom, der I 
stilhed og med energi ruster sig til den nye tid. Den dygtiggør 
sig på alle felter, og den vil tage ledelsen når tiden kommer.

Sådan er også inden for EDR, mange nye kommet til, de 
uddanner sig til en hobby, som også kan bringe dem videre 
inden for Industriens mange grene, det har vi set mange eks
empler på i de mange år vor hobby har eksisteret. Vi radio
amatører har en specialviden, som vi kan være stolte af. For 
os er det lige til, at et månefartøj kan fjernstyres af relæer og 
impulser. Vi forstår det elektroniske sprog.

Men det nye år 1977, det siger EDR noget. Foreningen har 
i august 50 års fødselsdag. Det har været drøftet på de sid
ste to R.M.-møder, at vi skal festligholde denne begivenhed. 
Hovedbestyrelsen har fået en del forslag som der nu arbej
des med og jubilæet skal fejres med honør, et sted hvor vi 
kan hygge os med gamle venner fra nær og fjern. Jeg min
des endnu EDR’s 25 års jubilæum. Vi var 350 samlet til fest 
og mon ikke de fleste af os, som har været med i mange af 
årene, har en billedbog i erindringen, med mange minder fra 
EDR’s første år, om oplevelser som vi ikke ville være fo r
uden. De klareste billeder er vel nok dem, som handler om 
de mange kammerater fra ind og udland. Vi har arbejdet 
sammen om at få vor hobby til at være verdensomspæn
dende og vi er i dag over 700.000 aktive amatører, derfor må 
vi holde en jubilæumsfest og fejre vor hobby, så vi kan tage 
hjem og være med til at virkeliggøre nye aktiviteter inden for 
vor del af dette verdensomspændende venskab. Hovedbe
styrelsen vil gøre alt for at 50 års festen skal blive uforglem
melig.

Endnu en gang godt nytår og tak til de mange, som gør et 
arbejde for vore afdelinger og for foreningen EDR.

Ove Blavnsfeldt, OZ5RO
formand
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er du bidt af RADIO BACILLEN?

så skynd dig ud 
på Amager . . .

Vi har den rigtige »modgift«. De 
bedste apparater til en fornuftig pris.

Vi har naturligvis også en 
masse løsdele.

E L B A G A D E  40  
2 3 0 0  K B H . S 

T E L E F O N  (01) 58  91 09

MODERNE SERVICEVÆ RKSTED FOR KO M M UNIKATIO NSRADIO

Følgende ANTENNER er lagervare:

11 element beam ...............................  kr. 245.-
10 element V H FTw ist........................ kr. 445.-
Ringo R anger..................................... kr. 265.-
R in g o ...................................................  kr. 175.-
5/8 G B .................................................. kr. 192.-
1/4 G P .................................................. kr. 135.-
TA 5/8 m o b il....................................... kr. 106.-
TA2 1 /4 m ob il..................................... kr. 88.-
TA 6 1/4 mobil m /fje d e r...................  kr. 106.-

Kabel:

RG 213...................................................  kr. 6,50

RG 58 .....................................................  kr. 2,35

Stor rabat ved køb af 200 meter.

I skrivende stund er følgende app. lagervare: 

IC 201, IC 240, DIGITAL II, MIDLAND 13-505, 

STANDARD 146A.

IC 201 FM, SSB, CW......................... kr. 5150.-
IC 240 FM m o b il...............................  kr. 2185.-
DIGITAL FM m o b il........................... kr. 3695.-
STANDARD 146A håndapp............. kr. 1550.-
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Q-multiplierkredsløbet derimellem. I praksis pla
ceres enheden ikke i selve radioen, men oven 
på den, og den forbindes til de viste punkter 
med et par korte stykker skærmkabel.

I transistormodtagere er indsættelse af enhe
den muligvis lidt sværere og i modtagere med 
mekanisk eller med krystalfilter kan det normalt 
ikke lade sig gøre.

Det grundlæggende i Q-multiplieren er vist i 
fig. 2. Parallelresonanskredsen bestående af L, 
C1, C2 og C5 er afstemt til modtagerens mellem
frekvens (IF), normalt 455 kHz. På resonansfre
kvensen er modstanden i denne kreds meget 
høj således at dæmpningen på sekundærsiden 
af IF-transformeren er meget lille, og dermed 
forøges Q’et. Det indkomne signal sendes til 
basis på emitterfølgen Q1 og en del af det fo r

Q-multiplier
Hugget og oversat fra en Radio Nederland publikation  
af OZ1BWE, Kurt Jeritslev, GI. Holtevej 44, 2840 Holte

Trængslen på kortbølgebåndene gør, at mange 
fo lk gerne vil give deres modtager større evne 
til at adskille nærliggende stationer og derved 
slippe af med, eller i det mindste formindske det 
til et minimum, irriterende interferens og hete- 
rodynfløjten.

Denne forøgelse af den såkaldte selektivitet 
kan klares på mange måder og de kræver alle 
flere eller færre ændringer i modtageren. Med 
den her viste 'Q -m ultip lier’ er selektiviteten ju 
sterbar, hvilket har den fordel, at forøgelsen af 
selektiviteten og den dertil hørende forringelse 
af lydkvaliteten kan indstilles for det enkelte 
apparat.

Q-multiplieren er et stykke ekstraudstyr, der 
normalt opererer på mellemfrekvensen (her kal
det IF) i selve radioen. I den her viste version er 
Q'et (eller kvaliteten af mellemfrekvenstransfor
meren) forbedret ved at eliminere dæmpningen, 
der skyldes belastningen fra næste kreds i mod
tageren. Dette kan gøres ved at bryde et par fo r
bindelser i modtageren -  se fig. 1 -  og indsætte

stærkede signal sendes tilbage til resonans
kredsen (forstærkningen er mindre en 1, så os
cillation vil næppe forekomme). Størrelsen af 
feedback en kontrolleres af R3’s stilling og det 
forstærkede signal puttes oveni det indkomne 
signal, hvormed forstærkningen af det ønskede 
signal øges. Størrelsen af feedback’en bestem
mer forøgelsen af Q'et og også området, i hvil
ket de hørbare frekvenser tillades at passere. 
Ved siden af resonansfrekvensen udgør LC- 
kredsen en væsentlig belastning af IF-transfor
meren og form indsker derved dens Q. Q-multi
plieren forøger altså kun Q’et over et begrænset 
område. Bredden af dette område kan altså kon
trolleres med R3.

Outputtet fra Q-multiplieren er adskilt fra kred
sen selv med en anden transistor Q2 fo r at fo r
mindske en nedsættelse af Q'et som følge af den 
næste kreds’ belastning (svarende til den sidste 
IF-transformator).

Med en lille udvidelse kan Q-multiplieren også 
bruges til at undertrykke heterodyn-fløjten, der 
fremkommer, når radiostationer intefererer net
op med mellemfrekvensen som resultat. Under
trykkelsen opnås med en proces, der kaldes fase- 
spejlvending og i dette tilfæ lde udføres feed
backen på en sådan måde, at den modarbejder 
det indkomne signal i Q-multiplieren over et 
meget smalt frekvensområde, der kan justeres 
over hele IF-området. Den såkaldte ’notch’ (fig. 4)
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FRONT DESIGN OF Q-M ULTIPLIER

kan være så dyb, at interferenssignalet er fu ld 
stændig undertrykt og den irriterende fløjten fo r
svundet. Q-multiplieren kan således både bruges 
til at »forstærke« (PEAK) eller annullere (NULL). 
Det færdige diagram er givet i fig. 3.

Komponenterne er ikke kritiske, dog er der to 
undtagelser: R2 og R8 (der er udregnet til 270 
kohm), bør vælges sådan, at halvdelen af forsy
ningsspændingen tilføres basis på henholdsvis 
Q1 og Q3. Transistorerne kan være NPN som 
f.eks. 2N1091, 2N1304, 2N388, 2N365A, 2SC91 
eller OC141. Som vist kan du bygge Q-multiplie
ren punkt fo r punkt i en lille box. Hvis du fore
trækker et print, så vær sikker på, at komponen
terne er monteret forsvarligt i en box med tætte 
hjørner.

Signalforbindelserne er vist i fig. 1. Fjern AGC- 
forbindelsen fra IF-transformeren og stelforbind 
dens nederste ende. Indsæt dernæst en 470 
kohm modstand fra det sidste IF-gitter til den 
netop afbrudte AGC-ledning. Brug skærmkabel 
til at forbinde Q-multiplieren til henholdsvis in 
og out.

Hvis du har lyst, kan du bruge 9 volt til enhe
den. For at indstille enheden tilføres et IF-signal 
(455 kHz) til input. Med C5 (TUNE-kontrollen) 
anbragt i midten og omskifteren sat på PEAK, 
justeres L til maximal output. Sikr' dig, at Q og 
BW kontrollerne står i midterposition, når Q er

lige under oscillationspunktet. I praksis justerer 
tune-kontrollen PEAK (eller NULL) frekvensens 
beliggenhed. Bandwidth-kontrollen bestemmer 
bredden af det gennemkomne frekvensområde 
(båndbredden), og Q-kontrollen bestemmer høj
den eller dybden af PEAK eller NULL. For endelig 
justering findes en station på modtageren med 
omskifteren i NULL-position og TUNE-kontrollen 
skruet helt ned. Gør båndbredden maximal og 
drej på Q indtil du hører et hyl i højttaleren -  det 
viser, at enheden oscillerer. Drej nu Q-kontrollen 
lidt tilbage, indtil oscillationen stopper. Dermed 
er Q-kontrollen justeret korrekt.

INGREDIENSER TIL Q-
C1, C2, 0,001 μ F, 25 V 
C3, 0,002 μ F, 25 V 
C4, 330 pF, mica 
C5, 100 pF variabel 
C6, 0,1 μ F, 25 V 
C7, 1,5 μ F, 25 V 
elektrolyt
C8, C9, 0,02 μ F, 600 V 
L, 40-300 μ H variabel

MULTIPLIER
Q1, Q2, Q3, 2N1091, 2N1304
2N388, 2N365A
2SC91, OC141
R1, 3,3 Mohm
R2, R8, 270 k se tekst
R3, R6, 10 k lineært
potmeter
R4,R5,R10,1000 ohm 
R7, R11, 100 ohm 
R9, 2,2 k

samt diverse omskifter, skærmkabel, ledninger, 
loddetin etc.
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Digital II (Kyokuto Denshi FM 144-10 SX RM)
Af OZ6I/6IA, Knud Hansen, Biens Alle 16, 2300 Kbh. S.

En station, der dækker hele 2 m-båndet i et kanal
raster og er indrettet alene for FM -  den må dels 
lede tanken hen på Braun SE 280 og ICOM IC 
225 (OZ nov. 74), dels på de amatørbyggede 
syntesestationer, som er beskrevet af OZ6OH 
og af 8RW i samarbejde med 9JB i OZ (juni og 
august 75).

Prøven omfatter numrene 5304, 5306 og 5644, 
den sidste forsynet med en 30-kanal scanner. 
Som en lille pudsighed kan nævnes, at på to sta
tioner var navnet stavet Kyouto, men på mikro
fonen Kyokuto, så jeg forstår godt, at de her 
sælges med navnet Digital. Udvendig ligner de 
mest IC 225, men i sit kredsløb SE 280. Sta
tionerne er udlånt af 4QI, 5MF og 7HB.

Ved 13,5 volt gav senderne 15, 16 og 16 watt, og 
i low power-stilling 0,45, 1,0 og 0,9 watt. TX har
moniske var med god sikkerhed under de 60 dB, 
fabrikanten lover:

290 MHz 
435 MHz 
580 MHz 
725 MHz 
870 MHz 

1015 MHz 
1160 MHz

5304 
14 mV 
4 mV

4 mV 
4 mV

5306 
10 mV 
0,8 mV

2 mV
1.5 mV
1.5 mV

5644 
12 mV 

1,8 mV

2,5 mV

VCO’en på 129 MHz finder vej til antennestikket 
med 10 til 18 mV ved sending i den øverste del 
af båndet, men på 144 MHz, hvor FM-stationer 
ikke plejer at være, kommer 127 MHz kun ud 
med 1 til 2 mV.

Blandingsprodukter ved sending varierer en 
del fra anlæg til anlæg. For 5304 noteredes ingen 
mistænkelige, i 5306 og 5644 var de stærkest i 
den høje ende, ca. 8 mV på 142,2 og 18 mV på 
143,77 ved indstilling til Saxkøbing repeateren.

60 dB omregnet til spænding over 50 ohm g i
ver grænseværdien 27 mV. Den blev netop nået 
afen ustabil blanding i 5644 ved simplex på 145,9: 
to sidebånd kom drivende over hver sin nabo
kanel, krydsede gennem arbejdsfrekvensen og 
drev bort til hver sin side, stadig mindre. Men 
det var kun fra kold tast det gik sådan; -  hvis man 
skyndte sig at taste igen efter en enetale, var 
sidebåndene ikke nået helt tilbage over arbejds- 
kanalen og de drev hurtigt ud og væk.

Hvis man desuden fejlbetjente stationen, nem
lig skiftede til »RPT up« med skalaen på 145.700, 
fik man ikke alene en ulovlig udsendelse på 
146,3, men også uønsket stråling ± 2 og ± 6 
MHz, dæmpet 55 og 53 dB.

Efter brugsanvisningen må man variere ± 10% 
fra 13,5 volt driftspænding, altså 12,15 til 14,85 
volt. Det viste sig, at senderen arbejdede fe jlfrit 
ned til 10 volt, hvis den var belastet med 50 
ohm, men hvis standbølgeforholdet var 4, kom 
der alvorligt selvsving fra 12 volt og nedad.

Den hvide støj over båndet er vist på sidste 
figur. Fra arbejdsfrekvensen og ca. en MHz ud 
er der 6-16 dB (i m illiwatt 4-40 gange) mere 
støj fra Digital II end fra de ældre stationer IC 
225 og SE 280.

Modtagerne havde følsomhed 0,2, 0,2 og 0,25 
μ V klemspænding (0,4, 0,4, 0,5 EMK); 25 kHz 
naboselektivitet: 64/64, 62/62 og 55/57 dB. 5306 
havde Intermodulation dæmpet 65 dB, og spej-

1 MHz

OZ JANUAR 1977 5



Senderstøj  (se fig. herover)

let 910 kHz under skalaen var dæmpet 67 dB.
I 5644 var spejlet kun dæmpet 52 dB.

I en bil kan det være en lettelse at have kanal
raster i stedet for VFO, men med stationen på 
skrivebordet kan man blive godt træt i de fingre, 
som skifter kanal. Efter den bog, der følger med 
stationen, er der en omskifterstilling P, fo ren  fast 
indstillet kanal, men på vej fra Japan til den dan
ske køber kan denne stilling blive forandret til 
scanning af f.eks. 30 kanaler. I nr. 5644 var det 
kanalerne 145,000 til 145,250 incl. og 145,400 til 
145,850 incl. Man kunne vel tænke sig at få 
145,275 til -375 og i stedet undvære nogle re- 
peater indgangskanaler, men scanneren er top 
secret; der er gnedet sort farve på IC'ernes over
side, og intet diagram følger med.

Efter instruktionsbogen skifter man på m ikro
fonen mellem høj og lav effekt, men dette skift 
er flyttet om bag på stationen, og på mikrofonen 
er nu en trykknap til at standse scanningen og 
køre videre i enkelthop. Rækkefølgen er -,000 
,050 -,100 osv. opad; efter -,850 bliver + 25 kHz 
indkoblet og det går nedad -,825 -,775 -,725 indtil 
,025.

Turen over de 30 kanaler tager 3 sekunder og 
det er måske for hurtigt, i 5644 var det således, 
at et signal på 145,225 blev »opdaget for sent« 
, så scanneren stoppede på -,175, ventede, op
gav og kørte videre, kørte forbi 145,225, ventede 
forgæves osv. osv., lige meget om signalet var 
på tusinder af mikrovolt.

Vurderingen af de to amatørbyggede sendere 
gælder i denne omgang sendernes hvide støj.

60H gør selv opmærksom på de harmoniske, 
og at han kun tolererer dem, fordi senderen er 
så svag. 8RW tilfører et 12 MHz signal til modu
lator og exciter i en Storno 612-sender, og de 
harmoniske er dæmpet 66 til 90 dB, nøjagtig 
ligesom ved krystalstyring.

Uønsket blanding er et vanskeligt problem at 
overkomme. 60H angiver selv mellem 50 og 60 
dB, og jeg målte 53 dB som dæmpningen af F 
+  20 kHz.

Disse blandinger kan variere ganske meget 
over båndet, Oles blev målt på 144,700. 8RW og 
9JB har ofret kraftig afskærmning og rigelig f il 
trering, og uønsket blanding er så svag, at den 
ikke kan ses på hp analysatoren 8554B.

Den hvide støj fra 60Hs sender er ca. som fra 
SE 280 og IC 225 godt 300 kHz ud fra arbejds- 
frekvensen; længere ude går den forbi IC 225 
i renhed. 8RW’s sender er endnu nogle dB bed
re, den er renere end nogen af de andre nævnte 
stationer og ligger på linie med TS 700.

Uden at sige for meget om sammenhængen 
vil jeg lige bemærke, at exciter -PA i TS 700 får
20 volt og hos 8RW 24 volt, mens alle de øvrige 
kun får 12-13 volt.

Bemærk, at sætternissen i juni OZ har været på 
spil side 219, 2. linie th. Tallet 23 dB skal rettes 
til 12 dB (ligesom figuren i øvrigt viser).

Rettelse:
Teksten til udstrålingsdiagrammerne i OZ8RY’s 
artikel i sidste nummer af OZ blev desværre fo r
byttet i ombrydningen.

Udstrålingsdiagrammerne nederst på side 444 
gælder fo r DL7KM Hybrid dobbelt Quaden med

de 2 yagier. Det fremgår næsten af udstrålingens 
smalle form.

De to ud strål ingsdiag rammer øverst side 445 er 
altså for den enkle, grundlæggende DL7KM an
tenne, altså uden yagierne.

OZ6PN
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2 meter PA-trin med Motorola MHW 601 og 602
Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg mark, 4450 Jyderup

I artiklen i oktober OZ gør OZ1AM udtrykkelig 
opmærksom på, at man ikke må anvende printet 
i Motorolas datablad, idet størrelsen ikke er 
korrekt.

Da vi på redaktionen ofte er ofre for Murphys’ 
lov, blev størrelsen i OZ ej heller korrekt. Vi be
klager og bringer hermed igen den rigtige stør
relse.

Samtidig har redaktionen modtaget følgende 
fra OZ1AM:

I tænderskærende afmagt overfor de alt for 
hyppige trykfejl i OZ's tekniske artikler forsøger 
jeg her at bringe en korrektion til en formel, som

stod i min artikel om »2 meter PA-trin med Mo
torola MHW 601 og 602«. OZ oktober 1976, side 
381 »Efterskrift«, formel (1).

Jeg blev fo r et par dage siden ringet op af en 
fortvivlet amatør, som hævdede at have slidt en 
SR-51 regnemaskine op i forsøg på at beregne 
den karakteristiske impedans for sine mikro- 
strips. Med bange anelser hentede jeg det på
gældende nummer af OZ -  og måtte (jeg havde 
nær sagt -  naturligvis) konstatere ikke færre 
end 3 -  tre -  helt meningsløse trykfejl i denne 
ene formel. Det er vel overflødigt at nævne, at 
formlen var korrekt i mit manuskript.

Formel (1) skal se sådan ud:

Kvadratrodstegnet skal kun dække £R, og tal
lene - 0,0724 og -  0,836 er de potenser, som

hhv.ER og (W/h) skal opløftes til, -  de to tal er altsa

eksponenter.

Samme am atø r-og  flere med h am -h a r i øvrigt 
udtalt ønske om, at sådanne komplicerede form 

ler ledsages af en anvisning på, hvordan regne
stykket indtastes på en matematisk lommereg
ner. Jeg er helt enig i, at denne service kan være 
nødvendig og bringer derforden mest anskuelige 
af de måder, hvorpå indtastningen kan ske. Hvis 
de variable størrelser f.eks. er:

E r = 2,56 Weff = 4,31 h = 1,5 

vil formlen med de indsatte værdiersesåledes ud:

OZ JANUAR 1977 7



Hvis resultatet ikke bliver 49,08 (firetinikomma- 
nulotte), bedes evt. henvendelse rettet til ho
vedredaktøren og bogtrykkeren, hi. hi!

Mde velnig helnis, Vy 73 de OZ1AM

Hvis begreberne hermed ikke skulle være af
klaret, må vi blot konstatere at Jack Murphy ikke 
har levet forgæves!

Red.

Interessant nytænkning inden for lommeregnere
Af Arne Grud, OZ7QG, Falstersgade 6 st. tv., 9000 Ålborg.

Det er efterhånden ved at være triv ie lt at se på 
udviklingen inden for lommeregnerindustrien, 
men nu lader det endelig til, at der er kommet en 
original og interessant nytænkning inden for 
branchen (se OZ december 1976).

Mit første bekendtskab med den århusianske 
nyhed var i »Ingeniøren« den 5. november, som 
spår denne nyskabelse en meget dårlig fremtid, 
men det skal på ingen måde holde nogen fra at 
gøre deres egne erfaringer.

Ved testen viste maskinen på nogle punkter at 
ligge i toppen, medens den på andre lod en del 
tilbage at onske. Først prøvede jeg de fire a lm in
delige regningsarter, her viste kalkulatoren sig 
at være langsommere end andre på markedet, 
især ved tal med mange cifre. Dog skal det her 
fremhæves, at den regnede fantastisk nøjagtigt,
f. eks. 20:3 fås til 6,66666...... 7 med 82 decimaler
mod vanligt 8 -1 0 . På et andet punkt virkede ma
skinen overbevisende i forhold til sine medsø-

skende. På udregningen sin (91) - sin (91) sva
rede maskinen straks 0,000....0 (82 decimaler), 
medens f. eks. Texas SR-56 til det samme svare
de - 6 ■ 10- 13, og det kunne jo nok give stof til 
eftertanke for feinschmeckere.

Memoryenheden og programindlæsningen 
må nok siges at være der, hvor maskinen adskil
ler sig mest fra sine forgængere, men jeg kan 
ikke her komme ind på de mange muligheder 
maskinen her lægger for dagen, i denne korte 
test, da det vil tage et langt liv at teste bare en 
del af mulighederne.

Det må dog siges at være rart at der er nogen 
der tager lid t håndfast på fremmedordene i det 
danske sprog. Digital (udført med fingrene), 
ca lcu lator (regnemaskine) d. v. s. en regnema
skine der er udført med fingrene, hvilket man i 
dette tilfæ lde godt kunne tænke sig.

Til slut skal det siges, at jeg tror maskinen har 
store muligheder i folkeskolen, som et kompro
mis på hele den diskussion, der har været om 
lommeregnere. Vi må håbe for den kreative år
husianske opfinder, at de 559.745 folkeskoleele
ver tager imod dette tilbud til at få lommecalcu
latordiskussionen ud af folkeskolen, og hen 
hvor den hører hjemme -  i lommen.

M a n g le r du Q S L -k o r t?  -  så lad os 
sende d ig  g ra tis  p rø ve r, b rochure 
og  p r is lis te . V i fø re r også logbøger, 

^ c o n te s tlo g  og  sum m arylog p r . s tk . 
k r . 8 ,0 0  in c l . moms.

JOHN HANSEN I/S 
B0GTRYK+OFFSET

Strandve jen  9 -  5800 N y b o rg  -  te le fo n  (09) 31 04 58
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Digital skala igen?
Af OZ8GI, Fl. Pedersen, Søndergade 5, 7400 Herning.

Hvor mange af os har ikke i vores bestræbel
ser på at hjælpe en klynkende medamatør ind 
på frekvensen, ønsket, at vi kunne forbinde vores 
antenne, via et par forstærkere, direkte til en 
frekvenstæller.

Teoretisk er det naturligvis en mulighed, men 
den indebærer stor fare for, at tælleren ikke kan 
bestemme sig til, om den vil måle vor nødstedte 
vens frekvens, eller taxiens der kører forbi, eller 
måske naboamatørens.

Næ, havde man dog bare et variabelt filter til 
at skyde ind i antenneledningen, som kunne 
indstilles på de frekvenser, man var istand til at 
lytte på, eventuelt med samme selektivitet, som 
filteret i modtageren! -  

Jamen hov, når man i modtageren kan blande 
antennesignalet med et oscillatorsignal og få en 
mellemfrekvens ud af det, må det også være mu
ligt a t tage  samme oscillatorsignal og blande med 
MF-signalet efter filteret og få et selektivt og 
variabelt antennesignal igen. (Lader sig kun gøre
i modtagere med filtrering i høj mellemfrekvens 
på grund af spejlfrekvensen i det nye signal).

Fisk fluks en skruebrækker op af værktøjs
kassen, adskil spillen og monter 2 stk. m ini
coaxfatninger på bagpladen. (Hermed er den 
aktuelle salgspris på din plastikradio reduceret 
med ca. 50%, hi). Forbind nogletyndecoaxkabler 
fra soklerne henholdsvis til oscillatorkædens 
sidste led, samt til sidste MF-forstærker. Da plas- 
stikradioer som regel ikke tåler den mindste be

lastning, uden at det går ud over følsomheden, 
anbefales det at anvende så små overførings
kondensatorer til kablerne, som frekvenstælle
rens følsomhed tillader.

Men hvad skal nu forbindes mellem tælleren og 
vores nys monterede coaxsokler?

Lad os se på blokdiagrammet i fig. 1.
Det ligner jo en almindelig gemen converter til 

forveksling. De to forstærkere skal også betrag
tes som buffere, som hindrer uønskede signaler
i at retunere til modtageren.

Båndpasfilteret hindrer, attæ lleren måler spejl
frekvensen eller en af de to andre frekvenser.

En sådan converter skal der ikke megen fantasi 
til at konstruere, der findes masser af inspiration 
at hente i tid ligere OZ’s.

Næ, så er det meget sjovere at se, hvad man 
kan få af moderne elektronik i dag. Se nu kon
struktionen i fig. 2, som ganske vist er en dyr løs
ning, men ikke så lidt alsidig.

Den kan faktisk bygges ind i en almindelig 
tændstikæske (Billig indbygningskasse).

OM 335eren lille tykfilmskreds fra Philips, med 
en forstærkning påca. 28 dB og med en frekvens
gang næsten som slået efter en lineal, fra 4 MHz 
til 1 GHZ !!! Desuden har den et støjtal på ca. 5,5 
dB i hele området og forstærkningen er næsten 
uændret med forsyningsspændinger fra 12 til 24 
volt. (Intermodulationsdata dog ikke uændret).

Har du, på trods af prisen på ca. kr. 60,-, fået 
lyst til at lege med den, kan jeg hjælpe med nogle

FIG. 1
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enkelte eksemplarer. Egentlig er OM 335 kon
strueret med 75 ohms ind- og udgangsimpedans, 
men bruger du, uden at fortæ lle den noget, 50 
ohms coaxkabel, opdager den sikkert ingenting.

CM-1 er en dobbelt-balanceret schottky hot- 
carrier diode blander (pyh-ha), med 50 ohms 
impedans på alle porte (sig det ikke til OM 335). 
Den m åler2x1 x1 cm og kan bruges fra DC til 500 
MHz. Desuden udmærker CM-1 sig ved at kunne 
anvendes som balanceret modulator, AM-modu- 
lator, variabel attenuator, fasedetektor og puls- 
modulator/switch. Fabrikatet er Cimarron og 
forhandles af Knud Kamuk A/S -  (02) 88 38 33.

En sådan blander er særdeles velegnet til 
modtager og senderkonstruktioner, da kun sum
men og differencen af de to inputfrekvenser 
fremkommer på udgangen. Det vil sige, i vort 
tilfæ lde skal båndpasfilteret kun frasortere spejl
frekvensen, som ligger 21,4 MHz væk.

Vores lille konstruktion i fig, 2, har faktisk mu
liggjort, at vi kan måle frekvensen på vor nød
stedte vens bærebølge, når han da ikke ligger 
så skævt, at han ikke kan slippe igennem filteret
i modtageren. Og da vi bruger samme oscillator 
til at blande op med, som modtageren bruger til 
at blande ned med, opnår vi en målenojagtighed

som kun er afhængig af, hvor nøjagtig frekvens
tælleren er.

Lad mig nu her på falderebet bryde sammen i 
hulkende krampe-gråd, og tilstå, at ovennævnte 
konstruktion aldrig har været bygget i v irke lig
heden, men kun er et produkt af hjernespind. Dog 
tøver jeg ikke med at anbefale nærværende kon
struktion (med bævende pen), da den, på grund 
af forstærkerens og blanderens store frekvens
område, er anvendelig til mange andre ting.

Hvis du f.eks. forbinder en 70 cm-antenne til 
vores 135 MHz indgang, samt et svagt, men rent 
288 MHz signal til vores 10,7 MHz indgang, hvad 
har du så? En 70 cm converter, såmænd. Særlig 
fin og forstyrrelsesfri bliver den, hvis du bygger 
et støjsvagt HF-trin med et båndpasfilter, og an
bringer det oppe ved antennen.

Ja, gå blot i gang med oprejst pande (pas på 
dørkarmen), og frisk mod.

Mine konstruktioner virker altid (på p ap ire t-de  
kommer sjældent længere).

Hvis du på trods af parenteser og indskudte 
sætninger, har kæmpet dig vej gennem teksten 
hertil, vil jeg hermed slutte og ønske dig rigtig 
god fornøjelse.

Hybrid dobbelt-Quad for 70 cm
Af OZ8RY, Aage Lehmann, Box 4, 2960 Rungsted Kyst

Hvis man ellers kan holde ud at høre mere om 
denne antennetype, så er her lidt for 70 cm ama
tørerne.

Forresten: Disse antenner betegnes nu af 
praktiske grunde kort og godt som DL7KM-an- 
tenner, eller hvis der tillige er de to yagi’er, som 
DL7KM-beam. Jeg har allerede QSL-kort fra D 
og DM, hvor disse betegnelser er anvendt.

Nå, til 70 cm. I dette frekvensområde skal der 
jo noget til for at få rigtig fornøjelse ud af det, 
hvis da ikke forholdene er helt usædvanlige. De 
kendte antenner giver jo dejlige gain, men husk 
nu at undersøge, om det opgivne gain er målt 
over en dipol, for hvis ikke, så kan du straks 
trække 2,15 dB fra. Det tager jo lidt af pynten, og 
disse antenner er jo også ganske lange, hvor
imod DL7KM-beamen for 70 cm kun er ca. 1,40 
meter.

Byggemetoden fra den tilsvarende 2 m anten
ne, omtalt i OZ april 1976, kan umiddelbart an
vendes, dog naturligvis med andre mål, som 
fremgår af følgende, idet det forudsættes netop 
fo r 70 cm, at man bruger beamen.

Målet for stråleren forudsætter 16 kvadrat-mm 
tråd og skal ved anvendelse af tyndere tråd gø
res 1 a 2 cm større. Desuden bør man tillægge 2 
a 3 cm til overlappende lodning.

Ønsker man at bestryge hele 70 cm-området 
bedst muligt, skal man im idlertid beregne reflek
torernes længde for den laveste frekvens og 
strålerelementet for midten af området.

Alle afstandsmål beregnes med 1/3 af de i OZ 
april 1976 opgivne mål (altså uden elementernes 
tykkelse), og så er der kun målene på direktorer
ne tilbage. 31,0, 30,5, 29,5, 29,0, 28,5, 28,0, 27,5, 
27,0, alt i cm. Direktorerne bør ikke laves tykkere 
end 6 mm.

Denne balancerede antenne fødes umiddel
bart med usymmetrisk coaxialkabel, idet impe
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dansen i fodepunktet er 60 ohm. Ved evt. stack- 
ning skal man huske, at Inderleder hele tiden 
skal være til samme antenneside.

Hvis man stacker 4 antenner, forbindes de 
med 4 lige lange stykker 50 ohms kabel, længde 
underordnet, således at de to til den ene lodrette 
side loddes sammen og ligesådan med de to an
dre. Fra hvert af disse sammenlodningspunkter 
loddes en kvart bølgelængde -  elektrisk, (altså 
en kvart bølgelængde i cm m ultipliceret med 
forkortningsfaktoren 0,66) og disse to stykker 
samles i eet punkt, nemlig coaxialkablet, der 
kommer fra stationen. Hermed passer impedan
serne. Det bor være samme slags kabel til alle 
stykker.

De nævnte sammenlodninger bor beskyttes 
mod fugtighed eller regn ved f. eks at indstøbe 
dem i den omtalte stobeharpiks, se OZ april 1976 
eller ved at dække dem med en klump plastic- 
compound, omvundet med vejrbestandig tape. 
Husk stadig at alle inderledere skal forbindes 
med samme antenneside.

Disse 70 cm-beams bliver jo naturligvis meget 
små, nærmest modelbyggearbejde. Udstrålings- 
diagrammerne svarer til dem, der i OZ november 
1976 (med ombyttet tekst) er vist for den tilsva
rende 2 m antenne.

Det vil nok blive meget stort at stacke 4 af den
ne antennetype fo r 2 m, men de fleste amatører 
kan vel klare at stacke 2 af dem. Åben afstand 
mellem dem er ca. 3 m.

Om antennerne er lodret over hinanden (det 
betyder samme vandrette åbningsvinkel men la
vere lodret udstråling — fin t til DX), eller om de 
sidder vandret ved siden af hinanden (hvilket g i
ver smallere vandret åbningsvinkel men samme 
lodrette) er forsåvidt ligegyldigt med hensyn til 
forbindelsen med coax'en til RX/TX.

Fra hver antenne føres et stykke kabel (læng
de underordnet) og disse to loddes sammen. 
Husk inderleder fra samme antenneside. I dette 
sam lingspunkt påloddes et stykke kabel, 10,8 
cm. Fra den anden ende heraf forbindes både til 
stationens fødekabel og til en åben stub, 13,3 
cm lang. Beskyt alle åbne steder med plastic- 
compound eller støbeharpiks.

70 cm-antenne igen: Et lille regnestykke. De 
fleste bedre 70 cm-antenner sælges vist med et 
gain på om kring 18 dB og det er sikkert målt 
over en isotrop, altså 2,15 dB mindre. 4 sådanne 
antenner vil form entlig kunne give dig et gain på
21 -2 2  dB i bedste fald. De koster hver 400-450 
kr., altså ialt ca. 1700,- kr.

DL7KM-beam for 70 cm: 4 af dem giver ihvert- 
fald samme gain og vil aldrig komme til at koste 
dig mere end 200,- kr., og de vejer meget lidt og 
fylder næsten intet. Har du lyst til at være med på 
70 cm og tjene 1500,- kr.?

For den der har lyst til at lave DL7KM-anten- 
nen uden beam til 70 cm kan jeg henvise til

OZ4FL's artikel i OZ november 1974. Der er jo 9 
dB gain i den også på 70 cm, og den er meget 
åben, altså god til at lytte på.

Du skal bruge de to omtalte form ler samt disse 
to:

Disse 4 form ler kan du også bruge, hvis du vil 
lave den lille antenne til brug fo r  TV-bånd 3. Den 
bliver billig, og gider du, kan du jo omregne til 
beamen.

Sweepgenerator af OZ7HB.
Diagrammet side 477 i OZ december 1976, øver- 
ste tegning: Magnetiseringsspolen til oscillato
ren er fe jlagtigt benævnt »HF SPOLE«. HF-spo- 
len er im idlertid tegnet ude til venstre mellem de 
to anoder på 6BZ7. Koblingsspolen med ? ved C 
og L findes i forvejen ude til venstre, og den be
des derfor slettet af diagrammet.

Sammenlignes med teksten samt tegningerne 
side 478 skulle det hele nu stå lysende klart -  
håber TR.

For feinschmeckere: RTTY terminalen, der kan det hele og 
koster det tidobbelte (fra EPN)
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

Antennespørgsmål (og -svar)
Brevkassen her på huset på Lyøvej 6 vil snart 
bære påskriften Antennebrevkassen grundet 
den konstant indgående strøm af de mange gode 
spørgsmål jeg modtager. Blandt andet af den 
grund er maskinen her igang daglig, og en ligeså 
stor, men modsat rettet s trø m -til glæde fo r post
væsenet (og først og fremmest fo r spørgeren) -  
går herfra, når der er vedlagt en adresseret ku
vert og kr. 1,50 i frimærker! Tak.

Grundet de mange spørgsmål, hvortil alle har 
fået et direkte svar -  og da det ikke ligefrem er 
sæson for udendørs antennesysler-v il et udvalg 
af spørgsmålene blive repeteret her, til glæde 
og oplysning for andre interesserede. »Lidt op
lysning på en mørk vinteraften er ikke en dårlig 
ting«, som vores lune jyde bemærkede, da han 
hængte en række små neonlamper på sin feeder, 
for at se om han havde stående bølger på den. 
Det havde han! Men det bliver vist stof til en hel 
artikel en anden gang, så her kommer nu:

Månedens antenne-brevkasse
Indeklem t rækkehus-amatør, skriver: Areal til 
rådighed: 25 meter x  8 meter. Deraf huset: 7 m 
højt x 8 m bredt; mursten; med Eternit-»skifer«- 
tag. Enderækkehus med ca. 10 m zinkkant på ta
get. Kabel for fællesantennen på loftet! Har op
sat en 80, 40 - 20 m. W3DZZ-antenne lavt over 
hus og har måttet folde enderne drastisk sam
men tilbage »i sig selv« for at blive indenfor de 
25 meter. SWR-måling tyder på meget lav impe
dans og der forekommer TVI.

Ak, ja. Problemer, men ikke uløselige. Anten
nen er givetvis ikke i resonnans på amatørbån
dene, men udenfor og på en lavere frekvens 
p.gr.a. fo r kort afstand til de ca. 10 m zinkkanter 
og »lav« højde over tag. Opsæt en så høj »stang« 
på taget som overhovedet mulig og langt væk 
fra zinkkanten og andet parallelt og ledende ma
teriale. Det ønskværdige er som bekendt en 
halvbølges afstand ved den laveste frekvens 
(dvs 40 m), men dette er -  hvis kravet om vandret 
antenne fastho ldes- umuligt på dette areal. Prøv 
om 10 m afstand kan opfyldes. Yderligere har 
såvel skifertage, som i dette tilfæ lde asbestblan
dede tagbelægninger, en uhyre stor destrueren
de indvirkning på HF, simpelthen noget af det 
værste man kan ønske sig indenfor en antennes 
nærfelt.

»Sammenfoldningen« af antennens ender skal 
udføres skånsomt, dvs. vinkler under 90 grader

må ikke forekomme. Nej, HF’en »ryger ikke af i 
svingene«, men antennens »endeeffekt«, der er 
årsag til at man må regne med en forkortnings- 
faktor på fra 5 til 8% (afh. af trådens længde og 
dimensions-forhold), bliver unkontrollabel og 
derved vil antennens resonnans-frekvens ikke 
være den tilsigtede. En W3DZZ e r-so m  den kom
promis-antenne den er -  meget afhængig af 
omgivelser: højden skal være mindst 12 m over 
»jord« -  og hvad er »jord« i det hele taget? -  an
tennen skal være helt udstrakt og feederen skal 
(ligesom ved alle antenner generelt) gå vinkelret 
ud fra antennen i mindst en kvart-bøles afstand.

Antenneledningen må derfor bukkes i to tempi 
(med vinkler over 90 grader) for at kunne være in
denfor arealet, og da enhver antennes ender er 
spændingsbærende, skal afstand til afledende 
materialer, stålmaster, ledninger, hegn og »jord«, 
være mindst en ottendedel bølgelængde. Dette er 
heller ikke muligt her, men sørg i hvert fald for at 
endemasterne er af træ og en 5-6 m høje.

Den første betingelse er at antennen er i re
sonnans, så op med et kalibreret dykmeter på ta
get. Hvis den ikke er det indenfor amatørbåndene, 
kan man aldrig forvente et godt resultat, men må 
ud med bidetangen i enderne af hver halv-bølge
del! Og det kan let blive en besværlig omgang, da 
antennen er til tre bånd, men begynd på 20 m. 
Bemærk ved 20 og 40 m at det er umiddelbart 
inden den dertil hørende spole, at du skal fo r
korte antennetråden, og kun ved 80 m at det er i 
antennens yderste ender, der skal »klippes«. Der 
skal for øvrigt mod- og mandshjerte til at »klip
pe« i en kommerciel »færdig« antenne, så må 
jeg foreslå, at du folder tråden sammen med en 
omvikling og låser den med en klemme.

Den næste betingelse er, at impedansen er 
indenfor rimelighedens grænser. F.eks. vil jeg 
ikke være bleg for at køre på 80 m med et SWR på 
op til 5:1, altså ind i en impedans på ca. 10 Ohm! 
Tillægstabet i feederen vil være absolut uden 
betydning. Men hold i så fald øje med PA-rørets 
farve og varmeaftedning og benyttes transisto
rer er det med varmeafledningen af stor betyd
ning. Men modparten læser dig lige godt om du 
kører med et SWR på 1:1 eller 5:1, det betyder 
intet i denne henseende. På 40, 20 og 15 m vil 
SWR med denne antenne i almindelighed være 
bedre end på 80 m og med overholdelse af sam
me højde vil de højere frekvenser medføre at 
antennen bølgelængdemæssigt set befinder sig 
højere og højere oppe, hvorved impedansen vil
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W3DZZ antenne på begrænset plads, desværre med »ski
fe r ta g  og zinkkant (ca. ½ λ  ved 14 MHz) og TV-kabel i nærfel
tet.

nærme sig de ca. 50 (og så atråværdige) Ohm 
mere og mere.

Angående TVI i dette tilfælde, så skyldes det, at 
der kun er et par meter mellem strømfødnings- 
punktet på antennen og det vinkelret krydsende 
fællesantenne-kabel. Disse kabler har en skær
mende virkning på mindst 40 dB, hvilket under 
visse forhold ikke er nok. Men hvad værre er: 
indgangen på antenneforstærkerne er asymme
trisk (ubalanceret), hvorfor »krybende« HF fra 
en amatørstation meget vel kan gå ind i fo r
stærkeren via coax.kablets skærm og forstærke
rens chassis. Tilmed er transistoriserede anten
neforstærkere dårligere end rørforstærkere til 
at reagere på uvedkommende HF-frekvenser, 
over et vist niveau. Midlet er et effektivt højpas
filter i indgangen på nærmeste antenneforstær
ker, dvs. mindst 60 dB dæmpning for alle fre
kvenser under f.eks. 48 MHz. En antennefor
stærker skal jo kun arbejde med VHF-signaler 
på et fællesantenneanlæg fo rTV  og FM! Muligvis 
skal indgangen også gøres symmetrisk (balance
ret, »svævende« fra forstærker-stel) med en 1:1 
ringkerne-transformer for VHF). Leverandører 
af fællesantenneanlæg er generelt set altid uhyre 
hjælpsomme også på dette punkt.

Men tilbage til antennen på rækkehuset. Der er 
altså flere grunde til, at man bør stræbe efter at 
få sin antenne så højt og fr it op som overhovedet 
muligt, og så meget som den gode husorden nu 
kan tillade det. Og hvorfor vandret på 20 meter? I 
øvrigt mener jeg, at en lodret dipol på en træmast 
bør foretrækkes.

Angående HQ-1 Yagi-antennen:
I sept. OZ-1976 var omtalt en 2-element 3-bånds 
Yagi med de forbavsende små dimensioner 3,36 
gange 1,37 meter og kun 9 kg. Kan du hjælpe 
mig med samtlige data, idet jeg vil mene, at en

sådan antenne må kunne hjemmestrikkes.
Det kan den sikkert også, men det kræver til

gang til ikke alene visse special-materialer, men 
også instrumenter af en god kvalitet. Endvidere 
må man forudse en del eksperimentering og æn
dringer, selv om man har de originale dataer, da 
man næppe har tilgang til de samme materialer. 
Der er allerede flere, som har stillet dette spørgs
mål, men inden jeg slipper de få dataer jeg har 
samlet løs til interesserede, er det mit håb, at 
høre fra repræsentanterne for denne antenne i 
Danmark.

Der er nemlig sket det lykkelige, at OZ6WL, 
Per, på den jydske al-hede, har stillet en site til 
rådighed, med helt fladt terræn, langt (flere bøl
gelængder) til huse og ledninger, med træma
ster i forskellige højder, arbejdsplads både uden
dørs som indendørs, tilgang til fine måleinstru
menter, og sidst, men ikke mindst, en stab af 
hjælpere.
Endekapaciteter

P rincipet i HQ1 -antennens elementer. 3 spoler på samme 
form , fo r hvert bånd. Afsluttet med »strittere« (kapaciteter). Se 
også billede i september OZ 1976.

På dette sted er det Pers og min hensigt i løbet 
af nogen tid at foretage antenne-forsøg. I første 
række sammenligninger mellem lodret og vand
ret polarisation med lavtsiddende antenner på 
14 MHz, men også afprøvning af antenner, som 
leverandører og forhandlere kunne tænke sig at 
få målt på, med henblik på en grundig beskrivelse
i QZ. Per og jeg glæder os til at høre fra d ’herrer.
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80, 20, 15 og 10 m GP
Udover at 1/4 bø lge-radia ler findes, er også zinkpladerne fo r
bundne med selvstændige HF-returledninger til antennens 
nu lpunkt ved coaxkablet.

Komm erciel GP-antenne 
på ca. 3 m rør på taget 
af et 3 m hus.

Ground plane antenne
for 80, 20, 15 og 10 m-båndene
Fra Tyskland har jeg anskaffet en GP-antenne 
inklusiv en »tilsats« for 80 meter-båndet. Jeg har 
lagt tre radialer ud -  een for hvert bånd -  de tre 
højeste -  og forbundet husets zinkkanter m.m. til 
coax-kablets skærmforbindelse under antennen, 
udover at jeg har en forbindelse derfra og til en 
spyd stukket i den fugtige jo rd  ved siden af ho
vedvandhanen, fordi der i beskrivelsen står, at 
der skal benyttes en jordforbindelse ved 80 m. 
På de tre høje bånd er SWR acceptabelt, men på 
80 m går der lige så meget frem som tilbage. Har 
prøvet med jordledning til husets vandinstalla
tion og også hævet antennen lidt, men uden ind
flydelse på SWR på 80 m. Heller ikke ved flere for
bindelser til tagrender og zinkdækning. Hvad er 
der galt?

Du mangler en effektiv returvej for 80 ml De tre 
udlagte radialer e r -  som du også indrømmer det 
- f o r  lidt til disse tre høje bånd (der skal som be
kendt helst være en 15-20 stk. til hvert bånd), 
og du har meget rigtigt forbundet alt under radia- 
lerne liggende metalliske ledere sammen til an
tennens nul-punkt. Det kan muligvis hjælpe med, 
men kun på disse frekvenser. Slet ikke på 80 m, 
hvor en radial skal være 20,6 m lang, og dit hus’s 
zinkkanter kan ikke gøre det ud for en radial ef
ter den medfølgende skitse at dømme. Det er 
desværre symptomatisk for visse antenneleve
randører ikke at specificere hvad en effektiv jord 
er. Et spyd nok så dybt i fugtig grund er ikke en 
effektiv returvej for HF og kan ikke danne den 
manglende halvdel af antennen. Hertil kræves 
overflade og udstrækning. Og denne overflade 
og udstrækning skal udgå umiddelbart ved an
tennens fødepunkt, og udstrækningen skal have

en sådan længde, at den fra pisken udstrålede 
HF umiddelbart kan »lægge« et spændingsmak- 
simum for enden af radialen og et strømmaksi
mum ved fødepunktet. Så er der ved at være no
get af en returvej. Radialen skal derfor være en 
3/4 bølge lang, men kan også være 3/4, 5/4 osv. Af 
praktiske grunde »nøjes« man med 1/4-bølge, 
men så mange radialer som muligt, fordi de 
skal gøre det ud for en HF-tæt overflade. Et spyd
i jorden er simpelthen »at gøre grin med HF'en«, 
til nød at »forvirre den«, hvis det medfører brug 
af en flere meter lang ledning -  hvor tykkelsen 
er to ta lt underordnet i denne henseende, idet 
der er tale om evt. stående HF-spændinger på 
ledningen og ikke ampére -  mellem antenne og 
vandinstallation. Et sådant spyd er kun en af
leder for statisk elektricitet eller en meget pri
mitiv og ulovlig sikkerhedsjord. HF’en skal »se« 
og »arbejde« tilbage til noget der kan indeholde 
en kvart-lambda ved dens bølgelængde, altså 
ved 80 meter en ca. 20,6 m radial. Og den skal 
være ovenover de andre nul-punktsforbundne 
ledere, tagrender, zinkkanter m.m. Ja, der kan 
godt blive »trængsel« af ledninger til »fælles- 
skruen« under antennen, men så må den udbyg
ges til formålet. Og husk at spænde de rengjorte 
ikke-koroderede ender af trådene meget godt 
sammen med skiver, fjederskiver og bolte. Her 
er der tale om et strømmaksimum, og dårlig kon
takt medfører øjeblikkeligt nedsat effektivitet. 
Dæk med vaseline eller fedt.

Ved kun at bruge én radial for hvert bånd, b li
ver antennen uomtvistelig noget »énsidig«, dvs. 
den får sine bedste retninger langs med radia- 
lerne udstrålingsretning. Der vil være udpræget 
retningsvirkning på 80 meter, sandsynligvis min
dre på de tre højeste bånd. Men der er kloge
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folk, som påstår -  efter at have foretaget målin
ger -  at nyttevirkningen fo r en GP-antenne med 
kun to radia lertil arbejdsfrekvensen er så lavsom 
12,5% af en lodret dipols nyttevirkning, dipolen 
»stående« på jorden!

Konklusion: Ved GP-antenner danner radia- 
lerne den nødvendige returvej for HF’en, og fin 
des denne returvej ikke, er antennen ikke færdig. 
Disse radialer er af samme store betydning som 
selve antennepisken, og kan ikke undværes.

»Juletræet« i dec.-OZ-1976
For en ordens skyld følger hermed lidt tilføjelser 
til ovennævnte artikel: I forbindelse med funda
mentet er benyttet nedstøbte bolte: i alt 8 stk. 
dimension 175 mm x 7/8 tomme.

Under gittermast skal bemærkes, at der benyt
tes »aflange huller« i bundens fladjern til funda
mentsboltene, a.h.t. nedlægningen. I afsnittet 
rotor tilføjes: Mellem de to 75 mm flanger er be
nyttet karosserigummi som »udlignings-kob- 
ling«.

OZ7CH

Forfatteren af »Månedens antenne« er stadig en 
meget efterspurgt foredragsholder. Her er OZ7CH 
snaphostet i Hillerød, mon ikke han snart ude
lukkende drømmer om sorte tavler og spørge
lystne Hams? Red.

ANTENNEMASTER
10-105 m

Special mast med rotor 
leveres efter ønske.

Parabolantenner:
V or v irksom hed  er nu leve ringsdyg tig  i p a ra b o l
a n tenne r i flg . d iam . 3.8 m, 6.0 m, 8.5 m og 
12.0 m.
R ekvire r ve n ligs t spec ia lb ro chu re .

25 m mast i normal udførelse.
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Polyphase-SSB
Af G3TDZ, J. R. Hey, beskrevet i Radio Communication, 
frit oversat af OZ6PN med skelen til LA5ON’s oversættelse i Amatørradio

Den høje pris på SSB-udstyr burde virke inspi
rerende på eksperimenterende amatører til selv 
at bygge sine apparater.

Nu er det im idlertid sådan, at prisen på X-tal 
filter til SSB, nok kan afskrække, den ikke alt for 
erfarne amatør i at investere i en så dyr enkelt
komponent.

Andre muligheder overvejes derfor og for år 
tilbage var fasemetoden meget populær, blot 
med den begrænsning, at man skulle være i be
siddelse af en hel del måleudstyr for at fremstille 
domenetværket.

Der har i den sidste tid, specielt i Radio Com
munication, men også i andre udenlandske tids
skrifter, været beskrevet en ny form for fase-SSB, 
eller i hvert fald en ny måde at fremstille fasedrej
ningen i LF-delen på.

Nu kan man lave et polyfasenetværk med stan
dardkomponenter, se fig. 1. Med 6 sektioner i 
netværket behøver tolerancen i de samhørende 
komponenter ikke at være over 10° fo r hver sek
tion. Det bedste resultat opnåes dog med mindre 
tolerancer i sidste sektion. Filteret drives af et LF- 
signal i push-pull og fra udgangen af filteret får 
vi fire ens signaler, men med 90° faseforskydning
i forhold til hinanden. Af de 4 udgange skal vi 
bare bruge to med 90° forskel, de to øvrige bru
ges ikke. Et sådan filter skal drives af en signal
kilde med lav udgangsmodstand og afsluttes 
med ca. 1 MOhm.

Fig. 1. Polyfase-netværk. Alle modstande er på 10 kOhm.

Kombinationen af mikrofonforstærker, aktivt 
båndfilter og pushpull driver opnåes med bare 
tre transistorer og ved at anvende DC-kobling 
gøres det hele meget enkelt.

Den lille værdi af C 7 virker som basafskæring. 
TR 3 har forstærkning nok til en almindelig dyna
misk m ikrofon og komponenterne omkring TR 4 
virker sammen med transistoren som et afskæ-

ringsfilter for frekvenser over 3000 Hz. TR 5 er 
push-pull driveren og giver samtidig forspæn
ding til TR 3. Med en god separat afkobling af 
strømforsyningen er disse 3 transistorer tilstræ k
kelige til at drive polyfasenetværket.

Efter polyfasenetværket følger to forstæ rker
trin med høj indgangsmodstand, lav udgangs
modstand og lille forstærkning. Det er muligt at 
justere den ene forstærkers gain indenfor et snæ
vert område således fuldstændig balance op
nåes. Et signal på 200-400 mV er nødvendig for 
at udstyre de balancerede modulatorer.

Når man benytter fasemetoden kræves yder
ligere to HF-signaler med 90° faseforskel. Out
put fra en 10,7 MHz XO bliver forstærket af TR 2 til 
et passende niveau. En link L 2 føres til de to ferit- 
transformatorer. Disse ferittransform atorerfrem 
stilles ved at lægge to ferritperler ved siden af 
hinanden og føre tråden op igennem den ene og 
ned gennem den anden. En gang gennem hver 
perle udgør en vinding, se fig. 3. Begge transfor
matorer har fire vindinger i primæren, men T 1 har 
fire ekstra vindinger som sammen med R 17 og 
C 29 +  54 virker som et netværk med 90° HF- 
fasedrejning. Modulatorerne stilles i balance 
med RV 1 og 2 og justeres for kapasitiv balance 
med C 55 og 56.

Sidebåndene, som dannes i de balancerede 
modulatorer, kombineres i T 3, som har to center- 
tappede primærer og en enkelt sekundær. T 3 
fremstilles på samme måde som T 1 og 2. Excite- 
ren afsluttes med en afstemt forstærker, der hæ
ver signalet og dæmper uønskede blandings
produkter.

For at sikre ekstra god dæmpning af uønskede 
signaler kunne man anvende et af de billige 10,7 
MHz FM-filtre efter TR 10.

Konstruktion
Hele opstillingen er placeret på et enkelt print 
med moderat komponenttæthed, se fig. 4 og 5. 
Der er plads til både HC-25/U eller HC18/U og det 
større HC6/U krystal.

Hulafstanden er tilpasset de grønne polyester- 
filmkondensatorer. Den absolutte værdi af kon
densatorerne er ikke så vigtig, men værdierne 
indenfor hver sektion bør være indenfor 5%. I 
den oprindelige prototype blev der dog med held 
anvendt 10% komponenter. I et tilfæ lde var det 
ikke muligt at få fat i 6,8 nF og så blev der i stedet 

  indsat en kondensator på 10 nF og de fire tilhø
rende modstande blev ændret til 6,8 kOhm. Ved
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Fig. 3. Ferrit transformator.

måling blev det konstateret at SSB-signalet var 
fuldstændig normalt.

De balancerede modulatorer forbindes til LF- 
forstærkerne med skærmede kabler. Forbindel
sen A-A og B-B vil give det øvre sidebånd. En 
omskifter mellem disse punkter kan anvendes 
til sidebåndsskift. Vær forsigtig med at vikle fer- 
rittransformatorerne og pas på at isolationen 
ikke skrabes af på de skarpe kanter. T 3 kan se 
lidt problematisk ud, men den letteste måde at 
vikle den på er følgende: Først vikles sekundæ
ren. Så placeres transformatoren i position som 
vist på fig. 5. Tag en kort lakisoleret tråd og lod 
den ene ende fast i det øverste hul fo r primæren

lige ved D2 + . Træd tråden gennem det nærmeste 
hul i transformatoren og sy de to vindinger på. 
Tag en ny tråd og lod enderne sammen til stel i 
hul nr. 2. Sy så de sidste to vindinger på i samme 
retning og lod enden (på tråden) i hul nr. 3. Start 
så fra hul nr. 4 og gør på samme måde med den 
anden primær.

C 55 og C 56 bør være af god kvalitet, da indstil
lingen er kritisk og det er af betydning at de er sta
bile.

Justering
Den erfarne og avancerede amatør, der er i be
siddelse af en LF-generator, et 30 MHz oscillo
skop, en følsom HF-probe og et HF-millivoltmeter 
ved sikkert hvordan han skal anvende disse måle
instrumenter og har afsluttet trimningen på et 
kvarter. Den mindre avancerede amatør fyrer blot 
et signal ind på sin modtager, eller blander sig 
frem til et amatørbånd og indstiller sin exciter til 
bedst mulig sidebånds- og bærebølgeundertryk
kelse efter rapporter og medhør, idet man til
stræber, at alle trim mere indstil les symetrisk. Vær 
ikke nervøs for at gå i luften med opstilling selv 
om den ikke er færdigjusteret, det eneste der 
kan ske er, at i stedet for SSB sendes der med 
AM eller DSB.
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Fig. 5.
Komponentplacering.

Redaktion: OZ9JB, Jørgen Badstue, 
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand.

QSL-centralen
Som tidligere meddelt i OZ har OZ7GO ønsket at 
fratræde som »udgående« manager.

EDR’s hovedbestyrelse har derfor udnævnt 
OZ5GF, Leif Olsen til at varetage denne del af 
foreningens medlemsservice. Det vil sige, at alle 
kort (også QSL’s til danske amatører) skal sen
des til:

EDR’s QSL-bureau
Box 20
4800 Nykøbing Fl.

der så ekspederer kortene til de udenlandske 
QSL-centraler samt videresender danske QSL's 
til OZ6HS.

Tilmelding til QSL-centralen kan foregå på 2 
måder:

1. Hvis din afdeling har en lokal QSL-central 
skal du blot henvende dig til den lokale QSL- 
manager, der derefter tilmelder dig og du kan få

dine QSL-kort udleveret i afdelingen. Afdelingen 
tilmelder sig ved at sende en liste over de ama
tører der ønsker at modtage kort via afdelingen 
til OZ6HS.

2. Du kan også tilmelde dig direkte til 
EDR’s QSL-central,
Borgmestervej 58,
8700 Horsens 
Giro nr. 1 02 39 34.

Tilmeldingen foregår på den måde, at du ind
betaler QSL-afgiften kr. 10,00 på ovennævnte 
gironummer. Husk at anføre navn, QTH og med
lemsnummer på talon til modtager. Beløbet 
dækker 7 forsendelser fra QSL-centralen og du 
bliver automatisk afkrævet betaling når beløbet 
er brugt op.

Når du således pr blevet medlem af QSL-cen- 
tralen kan du sende dine kort direkte til EDR’s 
QSL-manager OZ5GF.

Det bemærkes, at alle afdelinger hvert år skal 
indsende en ny liste i 2 eksemplarer til OZ6HS.

HB
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Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen, 
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

Annoncer i OZ
Til fortrydelse for få og forhåbentlig til glæde for 
mange forlader redaktionen den gamle linie 
med kun at placere annoncer foran og bag i bla
det fra og med dette nummer af OZ.

Vi håber, at denne forandring vil kunne live op 
på nogle ellers tørre tekstsider og inviterer her
med vore annoncører indenfor.

P&T prisstigninger
P.g.a. den nye lov om pris og avancestop træder 
de i december meddelte prisstigninger fo r li
cens m.v. først i kraft den 1. marts 1977.

OZ-december
Nogle postdistrikter kom desværre til at vente 
længe på OZ-december, fordi det blev nød
vendigt at genoptrykke en del af bladene, idet 
læsset med december-nummeret væltede af 
bilen på vej til posthuset i Odense og en god 
portion blade blev så tilsmudset, at de ikke kunne 
udsendes. Vi beklager, men alle har forhåbentlig 
fået deres blad nu.

Vi kan levere a lle kom ponenter til 
OZ7UP og OZ7ZP's DIGITALUR

som var beskrevet i OZ december 1976.
Alle komponenter incl. re læ ........................ kr. 525,-
Alle komponenter excl. re læ ........................kr. 475,-

SHURE 444 bordm ikrofon
sim pelt hen den ideelle 
m ikrofon til amatørstationen. 
Opstanderen er teleskopisk, 
således at m ikrofonkapslens 
hojde over bordpladen kan 
ændres fra 236 til 299,5 mm. 
Korer både VOX og PTT. 
Impedans 100 kohm.
Pris kr. 395,- 

Vi forer a lt i professionelle SHURE MIKROFONER!

AMRAD ELECTRONIC
v / OZ5IH, I. Wahlgren 

Vodroffsvej 7 - 1900 København V.
Tlf. (01) 31 80 13 (bedst efter kl. 14)

Redaktionskatten:
Det venlige dyr bemærker, at Vendsyssel natur
ligvis ikke staves uden »d« som man kan se på 
side 514 i december OZ, men da OZ rent teknisk 
fremstilles på Fyn, af fynboer og på fynske ma
skiner så . . . (som bekendt staves ged »ge« på 
fynsk.

Billeder:
Var det for øvrigt ikke på tide, at du fik taget det 
billede af din rig og antennefarm du ikke fik 
indsendt til OZ i 1976.

Februar OZ
Manuskripter til februar OZ skal være mig i hæn
de senest den 22. januar. Det betyder, at de skal 
være afsendt inden postkassen tømmes sidste 
gang den 21. og tag højde for evt. dårlig post
forbindelse p.g.a. vejret.

Godt nytår.
OZ6PN

t  SILENT KEY

OZ2JA
Det var med sorg vi modtog meddelelsen, at vi 
ikke oftere skulle høre OZ2JA på båndet.

OZ2JA, Jens Løwert, Kastanie allé 31, Kol
ding, døde d. 19. december. Jens måtte fo r en 
halv snes år siden, på grund af helbred opgive 
sin stilling som ingeniør. Og i håb om under et 
andet klima at kunne genvinde noget af sin før
lighed, bosatte OZ2JA sig sammen med sin 
hustru (Oda) sig på Tenneriffa. Men efter 8 år, 
for ca. 3 år siden måtte Jens hjem for at gennem
gå en større operation, hvorefter han og Oda 
atter bosatte sig på deres gamle QTH på Ka
stanie allé.

Trods alvorlige handicap, bevarede Jens dog 
sit gode humør. Og på sin amatørstation, som 
var ham en kær adspredelse, var han kendt 
blandt amatørkolleger over det meste af kloden, 
og afholdt af alle som kendte ham. OZ2JA var 
altid oplagt til at give gode råd og tips.

Det vil blive et stort savn fo r os at skulle und
være Jens. Men savnet vil dog være størst hos 
Oda, med hvem vi har den største medfølelse.

Æret være dit minde OZ2JA.
OZ9HH
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Fransk contest 1977
Perioder: CW: 29. januar 00 GMT til 30. januar 24 GMT. Phone:
26. februar 00 GMT til 27. februar 24 GMT. Singleoperator- 
stationer må max. deltage 36 af de 48 timer.

Kodegrupper: Sædvanlige RS(T) +  numre fra 001.
Points: Der gives 3 points for hver QSO med F, DUF (nuvæ

rende og tid ligere franske kolonier) og francophone landene 
(ON, HB, LX, VE2, OD5, HH, 3B, 9U, 9X). Der gives 10 points 
for QSO med klubstationerne F8REF, F6REF og DA2REF.

M ultip liers: Hvert fransk departement, DUF-lande og de 
andre francophone lande. Multip liers tæ ller 1 point på 80, 
40 og 20 m -  3 points på 15 m og 5 points på 10 m.

Identifikation for departementer og provinser gives efter 
suffix i kaldesignalet (f.eks. F6ZZZ/99, ON5ZZ/BT.HB9ZZ/VD).

Samlet score: For hvert bånd: QSO-points x  Multip lier- 
points =  båndscore. Eksempel:

QSO-points Multip lier Points
80 m 50 X 40x1 2000
40 m 100 X 70x1 7000
20 m 150 X 50x1 7500
15 m 70 X 30x3 6300
10 m 40 X 15x5 3000
Samlet score 25800

Extra regel: For at gøre det lettere at opnå DX-kontakter er 
QSO mellem stationer i samme kontinent forbudt 

på 80 m første kvarter af hver time 
på 40 m andet kvarter af hver time 
på 20 m tredie kvarter af hver time 
på 15 og 10 m fjerde kvarter af hver time.

Logs sendes til: REF Trafficmanager, Lucien Aubrey, F8TM, 
53 rue Marceau 53, F-91120 Palaiseau. Frankrig.

43. ARRL Internationa l DX Competition 1977
Testperioder:
Phone: 5. februar 00 GMT til 6. februar 24 GMT 

5. marts 00 GMT til 6. marts 24 GMT 
CW: 19. februar 00 GMT til 20. februar 24 GMT

19. marts 00 GMT til 20. marts 24 GMT
De 2 perioder på henv. Phone og CW skal betragtes som 

en 96 timers test med en pause. Kun en QSO med hver 
station pr. bånd i hele testen på Phone og CW.

Formål: Amatører i USA (- Hawaii og Alaska) og Canada 
skal prøve at kontakte så mange stationer i resten af ver
den som muligt. Andre kontakter W og VE-stationer.

Deltagerklasser: Phone og CW er separate tester. Man 
kan deltage i en eller begge. Der findes singleoperator, mul- 
tioperator-single TX og m ultioperator-m ulti TX klasser.

Singleoperator stationer kan deltage i 3 forskellige kate
gorier: Alle bånd (80 - 10 m), høj-bånd (20, 15 og 10 m) 
eller lav-bånd (80 og 40 m). Det må klart markeres på 
sammentællingsbladet, hvilken klasse man deltager i.

En deltager(e), der kun er i stand til at deltage en af de 2 
weekends henv. Phone eller CW, som befinder sig i et andet 
land, end hvor han normalt bor, kan deltage i »en weekend 
DX-peditionsklassen«.

Points: Hver QSO tæ ller 3 points. Hver station må kontaktes 
en gang pr. bånd Phone og CW.

Kodegrupper: Stationer i USA og Canada sender RS(T) +  stat 
eller provins. Andre sender RS(T) +  input, f.eks. 59(9)100 
angiver 100 w input.

Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd m ultip li
ceres med summen af m ultip liers på alle bånd. Max. m ultip lier 
pr. bånd er 57 - 48 US stater samt VE1-VE8 og VO.

Logs: QSOerne skal føres I kronologisk rækkefølge, ikke 
bånd fo r bånd. Logblade og sammentællingsblad sendes til: 
American Radio Relay League, 225 Main Street, Newington, 
Conn. 06111, USA, med 18. april som sidste poststemplings- 
dato. Vinderne i hver klasse i hvert land modtager diplom.

Sidste års danske deltagelse var ret beskeden, hvilket sikkert 
skyldtes de ualm indelig dårlige condx.

Alle-bånd OZ1LO 85.800 p.
OZ1W 26.928 p.
OZ4HW 8.874 p.
OZ3PO 8.664 p.

Høj-bånd OZ6XT 81.594 p.
OZ1VY 66.900 p.
OZ2NU 3.234 p.
OZ8E 528 p.
Grønland:

Lav-bånd OZ3RA 30.528 p.
Høj-bånd OX3AB 307.317 p.

OZ3QA 104.328 p.
På phone havde ingen indsendt logs.

Contestkalender
26.-27. marts: CQ WPX SSB test
2. og 3. april: Fællesmarkeds DX contest CW og Phone.
2.-3. april: SP-DX test CW.
16.-17. april: SP-DX test Phone.

OZ1LO

Miniature Beam-antenne

Band HYBRID QUAD Antenna

Antennen alle har plads til.
Element længde 3,36 m
Bom længde 1,37 m
Dreje radius 1,88 m

Gain (målt over en dipol)
6 m/6,5 dB, 10 m /6  dB, 15 m/5,5 dB, 20 m/4,4 dB.
Front to back, 12 til 17 dB.

Pris .....................  incl. moms 985,00 kr.
Ring efter datablad.
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Jeg vil begynde med at ønske alle et godt nytår, og håber i er 
klar til igen at jagte nye diplomer. Her er først lid t nyt fra QST, 
heri kan jeg se at interessen fo r Worked All Continent (WAC) 
er stigende år fo r år. De samlede basis ansøgninger fo r 
WAC var i 1975 1658 diplomer, deraf var der 760 for SSB, 31 
for fone, 13 for slow-soan Television, 6 fo r RTTY, 44 fo r 3,5 
MHz, og 24 for 1,8 MHz, til sammenligning var der i 1974 
alt i alt 1243 ansøgninger. I 1975 er der udstedt 35 fem bånds 
WAC og en 6 bånds WAC. Til alle 5BWAC og 6BWAC gælder 
kun kontakter efter 1. januar 1974.

SHA »Sherloch Holmes Award«
Fra OZ9OI (OZ5IPA) har jeg modtaget følgende information 
om dette diplom, som er indstiftet af German Section of Inter
national Police Association Radio Club (IPARC). Diplomet kan 
erhverves af licenserede amatører og SWL, ved efter 1. marts 
1976 at have opnået 50 point. Speciel diplom fås ved 100 el
ler 200 point.

Kontakt med medlemmer i eget land tæ ller 2 point.
Kontakt med medlemmer i eget kontinent tæ ller 5 point. 
Kontakt med medlemmer i andre kontinenter tæ ller 10 point. 
Kontakt med klubstationer tæ ller dobbelt.

Medlemmer af IPA kan kontaktes 1 gang på hvert bånd. 
OZ5IPA er klubstation fo r Danmark.
IPARC's aktivitets net er folgende:
DL-torsdag 16,45 GMT 3650 kHz.
G- søndag 21,30 GMT 3680 kHz.
EU-søndag 09,00 GMT 7050 kHz.
EU-søndag 10,00 GMT 14150 kHz.

Liste over IPARC medlemmer fås ved indsendelse af fran
keret svarkuvert til OZ9OI.

Diplomet koster 8 IRC eller 5 DM eller tilsvarende beløb i 
US-dollar. Diplomet kan søges gennem EDR, eller som GCR 
liste hos:

Adolf Vogel. DL3SZ 
Ritter-von-Eyb-Stras.2 
D-8800 Ansbach 
W. Tyskland

»CIA« (Com unicación Ibero Americana)
Til dette diplom kræves 15 (klasse sølv) eller 20 (klasse guld) 
kontakter med spansk og portugisisk talende lande efter 
følgende liste: CE/Chile -  CO-CM/Cuba -  CP/Bollvia -  
CX/Uruguay -  HC/Ecuador -  Hl/Dominikanske Republik -  
HK/Columbia — HR/Honduras -  KP4/Puerto RICO — 
LU/Agentlna -  OA/Peru -  PY/Brasilien — TG/Guatemala — 
Ti/Costa Rica -  XE/Mexico -  YN/Nicarague -  YS/Salvador -  
YV/Venezuela -  ZP/Paraguay.

Desforuden skal man have haft kontakt med en EA station +  
en kontakt med en CT1 station.

Prisen for dette diplom  er 5 IRC til dækning af forsendel
sen af diplomet fra Spanien, betingelserne er de samme for

SWL. Kan soges som GCR liste eller gennem EDR. Adressen er: 
Union Radioemisores España 
Hortaleza 2, Apartado 220 
Madrid -  Spanien.

ESPAÑA (Diploma España)
Ved ansøgning af dette diplom kræves 125 bekræftede kon
takter med spanske stationer (125 QSL), af disse 125 kon
takter skal være mindst 3 QSL fra hver af de spanske pre- 
fixer EAØ til EA9. Alle forbindelser efter 1. januar 1952 er gæ l
dende. D iplomet fås som ren CW eller fone eller blandede 
kontakter, QSL kortene skal medfølge ansøgningen, prisen 
er ikke opgivet, men jeg vil mene det er det normale, altså 10 
IRC og det hele sendes til:

URE Apartado de Corres Nr. 220 
Madrid — Spanien.

TDV (Worked Diploma Valencia)
Til dette diplom skal man have 15 QSL kort fra Valencia, og 
prisen er 4 IRC. Diplomet kan søges gennem EDR eller direkte 
hos:

URE P.O. Box 453, Valencia -  Spanien.

IRA-CINQUANTENARIO -  1927/1977 Award
I anledning af IRA's (Navnet på den italienske amatørsam
menslutning) 50 års jubilæ um i år, udsendes et diplom som 
alle OM/SWL kan erhverve ved at opfylde følgende betin
gelser:

Der kræves 80 QSO/HRD med stationer i m indst 14 af Italiens 
24 regioner, og tidsrummet hvori kontakterne skal laves går 
fra 1. januar 1977 kl. 00.01 GMT til 31. december 1977 kl. 
24.00 GMT.

De italienske stationer kan kontaktes på alle bånd og der 
arbejdes med CW - SSB - RTTY. Regionerne i Italien er som 
følger:

Piemonte -  Valle D'Aosta -  Liguria -  Lombardia -  Trentino
-  Alto Adige — Veneto — Friuli -  Venezia Giulia -  Emilia -  
Romagna -  Toscana -  Marche -  Abruzzo -  Fuglia -  Basillcata 
(Provincia di Matera) -  Basilicata (Provincia di Potenza) -  
Campania -  Mollse -  Calabria -  S icilia  -  Lazio -  Umbria -  
Sardegna.

I januar, februar, marts 1977, kan de italienske stationer 
bruge IK1 til IKØ i deres kaldesignal, i stedet for det tildelte 
kaldesignal. Prisen fo r diplomet er 1 US-dollar eller 10 IRC 
og kan søges gennem EDR eller direkte hos:

A.R.I. Award Manager
G. Nucciotti -  I8KDB 
Via Fracanzano 31 
80127 Napoli -  Italien.

Sidste frist for ansøgningen er 1. marts 1978.
OZ1WL

B E TA F O N
ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V ■ TELEFON 01-31 02 73
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Redaktion: OZ6MI. Per M. Andersen, 

Box 73, 5800 Nyborg.

G eneraldirektoratet for Februar 1977
Post- og telegrafvæ senet Solplettal: 8

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 5,7 5,9 9,2 15,4 17,3 12,6 9,9 10,1 7,7 6,9 7,1 7,2
New Zealand 17.800 54,1 5,8 6,3 10,3 16,9 18,5 15,6 14,6 11,5 8,0 7,0 7,3 7,5
Filipinerne 9.700 66,4 6,3 7,0 11,6 18,6 21,4 20,5 14,5 11,0 8,7 7,4 7,7 7,9
Sydl. Australien 16.000 85,0 7,6 8,1 13,4 20,5 20,6 18,5 15,5 14,8 10,1 8,2 8,4 9,0
Sumatra 9.300 90,0 8,0 8,4 13,7 20,9 23,1 22,3 20,2 15,8 10,5 8,5 8,6 6,2
Indiske Ocean 10.100 115,9 10,3 9,4 14,7 22,3 24,2 23,3 22,0 19,0 12,9 10,1 9,6 10,6
Madagaskar 8.300 146,0 11,9 9,9 13,5 21,9 22,2 24,1 23,6 22,1 15,9 11,9 10,6 11,3
Syd Afrika 10.100 171,3 10,2 8,2 11,3 20,5 21,0 24,0 24,4 24,0 18,6 13,8 11,5 11,4
Middelhavet 2.200 181,0 8,3 7,8 7,1 13,3 17,3 17,6 16,9 16,6 13,1 10,1 8,2 8,0
Antarktis 13.600 202,5 11,7 12,2 9,6 13,4 18,9 21,8 22,3 21,8 20,9 16,1 12,2 11,2
Kanariske Øer 3.500 226,9 10,0 10,9 9,0 12,7 20,0 22,2 21,7 22,2 19,8 15,7 11,4 9,9
Argentina 11.900 232,4 10,0 11,3 8,3 12,0 14,6 22,6 21,2 22,7 16,7 11,9 11,7 10,1
Peru 11.000 264,1 8,0 8,8 6,2 7,9 7,3 14,0 20,8 20,6 18,7 15,1 10,4 8,2
Vestindien 8.100 289,6 6,9 7,2 5,2 6,1 8,4 10,2 18,5 18,9 16,5 13,1 8,9 6,9
New York 6.100 291,4 6,9 7,2 5,1 6,0 6,9 11,1 17,6 18,7 16,3 12,9 8,8 6,8
Vest Grønland 3.600 313,6 6,6 6,4 4,8 6,0 9,7 14,2 17,1 16,5 13,7 10,7 7,6 6,2
San Francisco 8.800 324,5 6,8 6,5 5,2 6,0 7,3 7,4 7,1 11,7 12,8 10,4 7,8 6,5
Sydl. Stillehav 16.200 328.6 6,8 6,5 5,2 6,1 9,3 13,0 10,6 7,7 12,3 10,1 7,8 6,6
Hawaii 12.000 356,4 6,9 6,1 5,6 7,7 9,5 9,4 11,1 9,2 9,4 8,5 7,6 7,2

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 
9000 Aalborg.

SCAG valg
LA3UG/Sverre er nomineret som den eneste kandidat for 
Section 1 og blev derfor erklæret som valgt til Section Com
munication Manager/SCM fo r Section I på slutdatoen d. 20. 
okt. 1976.

Ingen kandidater var nomineret for Sektioner 2 og 3 (OH 
og OZ) og den nye slutdato er nu æ ndret for disse to sek
tioner til 20. dec. 1976.

SCAG har en indstilling af OZ2NU, som kandidat for Section 
3, men afgørelse falder først d. 20. dec.

Kontingentet
Executivkomiteen fastslår, at den årlige medlemsafgift 

forhøjes til S kr. 15,-. Dette menes nødvendigt på grund af de 
store friv illige  tilskud til SCAG sidste år. Det er nødvendigt at 
kompensere for disse tilskud på næste regnskabsårs budget. 
Endvidere må en del af ledelsens drøftelser kunne ske over 
SCAGs Trafik-net i stedet fo r 600 ohm?

Grundkursus I Morse te legrafi
Radio SL5BO påbegyndte d. 10. jan. 1977 kl. 18.00 GMT på 
3665 kHz ± 5 kHz den første lektion i en serie på 60 i morse-

koden. Det er 3. år at SL5BO transm itterer dette kursus. Det 
slutter d. 28. april 1977. 2. lektion var samme aften kl. 18.50 samt 
3. lektion der sluttede kl. 20.15 GMT. Derefter fu lg te en lek
tion d. 13. jan. Under CW-lektionerne giver læreren tilre tte
visninger m.m. på svensk på SSB.

Undervisningen foregår på samme måde hver mandag 
og torsdag aften. S ignal-rapporter er velkomne og skal sen
des til: Arméns Stabs- och Sambandsskola. Trafikdetaljen, 
Box 617, S-751 25 Uppsala, Sverrig. Der står et SCAG-med- 
lem bag dette CW-program fra den svenske Armé, nemlig 
SM5BFC.

Flere OZ’ere
Man er fra ledelsens side i SCAG meget glade fo r den stigende 
tils lltn ing fra OZ-land, men personligt mener jeg, at det er 
en uberettiget glæde -  og at vi i virkeligheden burde være 
mange flere, der slutter op om CW-aktiviteten. Der er calls 
fra ju le- og aktivitetstesterne, som vi savner i rækken over 
danske stationer i SCAG.

Gør alvor af din tils lutning.
Frit efter NEWS LETTER nr. 8. (OZ2NU)
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi,
Vorgod Østerbyvej 15, 6920 Videbæk, tlf. (07) 16 61 36.

A ktivite tstesten
12. runde i testen gav følgende placeringer: 
SSB afdeling

1. OZ1ABE 70 QSO 189 p.
2. OZ1ALF 56 QSO 173 p.
3. OZ1 BYL/a 63 QSO 148 p.
4. OZ3UN 57 QSO 142 p.
5. OZ4QA 52 QSO 122 p.
6. OZ6CE 46 QSO 119 p.
7. OZ1BNZ 41 QSO 95 p.
8. OZ9NN 39 QSO 91 p.
9. OZ8QD 37 QSO 88 p.

10. OZ1BVJ 25 QSO 74 p.
11. OZ1AXL 27 QSO 72 P-
12. OZ6IW 41 QSO 69 p.
13. OZ1CRI 28 QSO 68 p.
14. OZ1AXZ 28 QSO 66 p.
15. OZ1BEC 30 QSO 62 p.
16. OZ9ZJ 23 QSO 53 p.
17. OZ9HBO 22 QSO 53 p.
18. OZ1BRJ 27 QSO 50 p.
19. OZ8T 20 QSO 48 p.
20. OZ1AEB 19 QSO 36 p.
21. OZ4NE 16 QSO 27 p.
22. OZ6HY 10 QSO 26 p.
23. OZ9HN 9 QSO 24 p.
24. OZ8RY 13 QSO 17 p.
25. OZ1QQ 11 QSO 16 p.
26. OZ8TW /a 2 QSO 3 p.

OEM pow er supply

J. C. electronics ApS.
Postbox 49 - 2980 Kokkedal 

Tlf. (03) 24 32 51 - Giro 9 27 74 04

FM afdeling
1. OZ1ALK 34 QSO 41 p.
2. OZ6KH 29 QSO 39 p.
3. OZ1AXJ 23 QSO 33 p.
4. OZ1AZG 18 QSO 26 p.
5. OZ1AGO 11 QSO 22 p.
6. OZ4OW 20 QSO 21 p.

OZ1ASP 20 QSO 21 p.
7. OZ5GI 12 QSO 14 p.
8. OZ1VZ 13 QSO 13 p.
9. OZ1CFO 7 QSO 9 p.

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

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

Se regler og pointsberegning i OZ december 1976.

S lutresultat for aktiv ite tsteste rne 1976
SSB afdeling
Plac.: Call: Tester: QSO: Points:

1. OZ1ALF 12 861 3348
2. OZ3UN 12 745 1971
3. OZ4QA 11 744 1961
4. OZ1ABE 9 658 1777
5. OZ1BNZ 11 618 1764
6. OZ1AGN 10 611 1638
7. OZ1QQ 12 433 1564
8. OZ9SW 9 418 1418
9. OZ6HY 12 460 1399

10. OZ1BYL 12 607 1379
11. OZ2GM 10 382 1329
12. OZ9HBO 11 406 3120
13. OZ8QD 10 482 1240
14. OZ1AXL 9 400 1153
15. OZ8RY 10 435 1152
16. OZ6IP 6 408 1147
17. OZ1BPJ 8 335 1132
18. OZ7XN 11 322 1097
19. OZ9ZJ 11 369 1014
20. OZ1RH 6 314 852
21. OZ4HAM 7 230 782

OZ6IW 8 389 782
22. OZ6XR 2 188 719
23. OZ2AL 6 287 711
24. OZ1UHS 1 112 677
25. OZ2QL 5 244 630
26. OZ1BEC 8 277 584
27. OZ1ASZ 4 243 582
28. OZ6UD 5 218 563
29. OZ8PG 5 203 545
30. OZ5AB 5 243 524
31. OZ1BBE 6 239 522
32. OZ1FF 1 70 505
33. OZ1AMB 10 194 478
34. OZ8PI 4 215 472
35. OZ1AYI 8 157 465
36. OZ8T 8 225 463
37. OZ1ARV 3 148 462
38. OZ1BCJ 5 203 457
39. OZ8DO 6 168 418
40. OZ6ZW 3 99 343
41. OZ1ZY 4 129 337
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
6 6 .
67.
68 .

69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80. 
81. 
82.
83.
84.
85.
8 6 .

87.

8 8 .

89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.

97.
98.
99.
100 . 

101 . 

102 .

OZ1AOJ
OZ1AEY
OZ1BYJ
OZ9AU
OZ2EDR
OZ1BGQ
OZ8UX
OZ1CRI
OZ1APA
OZ9NN
OZ9HN
OZ2YE
OZ2RC
OZ6CE
OZ9GQ
OZ1AZK
OZ1BOL
OZ4EX
OZ3FYN
OZ8UY
OZ1BCZ
OZ2AGR
OZ1ABF
OZ4HOB
OZ1ABA
OZ9TJ
OZ5VO
OZ1OZ
OZ1CBD
OZ4NE
OZ1GE
OZ1AJO
OZ3ER
OZ1BJC
OZ2QF
OZ6KH
OZ8LG
OZ9HC
OZ6TW
OZ1ALD
OZ7KU
OZ1BVJ
OZ1CLG
OZ1AYK
OZ2BB
OZ1CCM
OZ1AXZ
OZ1AEE
OZ4EM
OZ2PG
OZ1SP
OZ1BRJ
OZ5ESB
OZ9GA
OZ1CHX
OZ1AEB
OZ1AGF
OZ5SW
OZ9DE
OZ4RV
OZ7IS
OZ9QV
OZ5QF
OZ5XC
OZ1CMJ
OZ1OQ
OZ4EDR
OZ8TW

130
111
90

141
110
125
117
102
156
105
93
69
96
81
86
95
73
88
73
82
79

117
63
54
53
52
46
52
59
52
34
50
31
39
34
37
46
36
33
46
36
25 
30 
28
26 
25 
28 
28 
22 
29 
21
27 
15
25
28
19 
28 
13 
22
20
26 
25 
11 
22

8
5
3
2

331
319
303
302
298
279
275
266
259
258
250
237
232
221
213
203
198
197
190
185
183
171
169
152
142
137
134
134
130
109
103
103

99
93
92
91
88
83
83
83
78
74
73
72
70
67
66
64
61
55
55
50
48
44
38
36
35
32
32
31
29
29
26
25
15
5
4
3

FM afdeling
Plac.:

1 .
2 .
3.
4.
5.
6 .

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20 .
21 .
22 .

23.
24.

Call:
OZ1ALK
OZ1ASP
OZ5GI
OZ1AZG
OZ1AGO
OZ1BDQ
OZ2MX
OZ1AAP
OZ1AXZ
OZ6BL
OZ1ALI
OZ1AXJ
OZ1AAY
OZ6KH
OZ4OW
OZ4HAM
OZ1AGC
OZ1VZ
OZ1CFO
OZ9QV
OZ4EDR
OZ2DZ
OZ1ARX
OZ4EM
OZ9JV
OZ1BIK
OZ9NN
OZ4YP

Tester:
8
9
9
6
7
3 
1 
6
4
5 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

QSO:
223
146
110
99
65
65
56
67
43
61
54
45
45
29
36
29 
21
30 
21 
17 
17 
13 
10
9
9
8
4
7

Points:
323
172
150
148
127
104
84
80
75
74
71
68
53
39
37
33
33
31
25
17
17
13
11
9
9
8
7
7

EDR ønsker vinderne til lykke.
EDR’s contestdiplom udstedes til følgende: OZ1 ALF, OZ3UN, 

OZ4QA, OZ1ABE, OZ1BNZ, OZ1ALK, OZ1ASP og OZ5GI.
OZ9SW

NYHED
G 6-144A:
6 dB gain over V2 blg.-dipol 
SWR: mindre end 1 : 1,2 
6 MHz båndbredde 
D.C.-jordet
Radiator-5/8-underste sektion, 
1/4-bølgelængde fasing, 
5/8-øverste sektion.

Lehnert 
Electric A/s
Lyngholmvej 23 - 2720 Vanløse 
Tlf. (01)71 32 63
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6
3
4
4 
2
5 
4 
3 
8 
3 
9 
2 
3 
2 
3 
3 
3
3 
2 
2 
2
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1



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

Slutresultat for aktiv ite tsteste rne 1976 Aktivite tstesten
Plac.: Call: Tester: QSO: Points: 12. runde i testen gav følgende placeringer:

1. OZ7IS 12 296 620 1. OZ3TZ 42 QSO 58 p.
2. OZ3TZ 12 255 590 2. OZ7IS 29 QSO 44 p.
3. OZ7LX 12 214 555 3. OZ7LX 6 QSO 13 p.
4. OZ2KO 3 47 267 4. OZ1BYL 7 QSO 7 P-
5. OZ1AXL 8 66 249 OZ5WF 7 QSO 7 p.
6. OZ8DO 6 53 134 5. OZ3QP 6 QSO 7 P-
7. OZ9SW 6 39 121
8. OZ9AU 4 48 98
9. OZ3GW 1 19 91 UHF-SHF aktivitetstest den ' . torsdag i måneden kl. 19.00-

10. OZ4QA 3 27 47 23.59 DNT.
11. OZ2GM 2 16 40 Logs sendes til undertegnede inden d. 15. i respektive
12. OZ2BB 1 11 31 måned.
13. OZ1WN 2 12 23 Regler og pointsberegning I OZ december 1976, med føl-
14. OZ1ARV 2 8 21 gende tilføjelse:
15. OZ1OF 1 8 20 432 MHz points X 1
16. OZ3QP 2 10 12 1296 MHz points X 3

OZ1WQ 1 7 12 2304 MHz points X 6
17. OZ5WF 1 7 7

OZ1BYL 1 7 7
18. OZ9DE 1 5 5

EDR ønsker vinderne til lykke. VHF og UHF-redaktlonen ønsker alle sine læsere et godt nytår
EDR's contestdiplom udstedes til: OZ7IS, OZ3TZ og OZ7LX. og held og lykke med testerne I 1977.

OZ9SW OZ9SW

Nyt fra ICOMIC211E PLL 2 m transceiver med digitalskala og 2 
VFO'er. FM/CW/SSB, 10 W out. Indbygget, ja faktisk 
alt hvad den kræsne amatør har brug for... kr. 5.750,00

IC 215 Bærebar 2 m FM transceiver. 15 kanaler, 3 W 
out. Udseende og størrelse som IC 202. Leveres med 
12 kanaler, m ikro fon, bærerem,
batterie r m .m .................................................. kr. 1.985,00
IC 240 Programerbar FM transceiver (ingen x-taller) 
med 22 kanaler. Leveres med 1750 Hz toneopkald og 
program eret til RØ-R9 samt 145.250/500/525/550/575, 
incl. m ikrofon og øvrigt t ilb e h ø r................ kr. 2.185,00

IC 245 PLL mobil 2 m transceiver. FM/CW/SSB, 10 W 
out. PLL-VFO, duplex/sim plex, AGC fast/slow, NB, 
RIT, toneopkald. Leveres komplet med mikrofon, alle 
stik, kabler og beslag.....................................kr. 3.985,00

TILBUD
IC-22A FM 2 m kanal-station, 10 W out. Leveres nu 
kom plet med 10 kanaler monteret.
T ilb u d s -p r is .................................................... kr. 1.885,00

IC 202 Bærebar 2 m SSB transceiver. VFO fra 144,0 til 
144,4 i to  områder. Mulighed fo r 3 ekstra områder. 3 W 
out. Komplet med m ikrofon, bærerem og 
b a tte r ie r...........................................................kr. 2.285,00

Alle p rise re r incl. moms. Ring efter nærmere oplysnin
ger. Vi sælger gerne på afbetaling.

Husk vort øvrige program: DRAKE, Yaseu-Musen, 
TRIO-KENWOOD, Standard, Hy-Gain, J-beam, Cush- 
Craft, CDE, Microwalve, Europa, ATLAS m. m. H ELECTRONIC

Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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Redaktion: OZ4FF, Karsten Tranberg, 
Drosselvangen 11, 3700 Rønne. RTTY

Hvordan får man startet
I forhold til CW og SSB er operationsproceduren på RTTY lidt 
anderledes. Hermed fø lger Ildt strøtanker om dette emne.

CW identifika tion
I nogle lande kræves det at man før og efter RTTY trans
mission sender sit kaldesignal på CW. -  Såfremt trans
missionen er af længere varighed, sendes kaldesignalet 
pr. CW, fo r hver 10 minut. I Skandinavien kræves ingen CW 
identifikation.

Opkald til anden station
Gå i nulstød med hans frekvens, og kald ham. Husk at gen
tage d it kaldesignal flere gange, sådan at den modtagende 
station får en chance til at modtage kaldesignalet korrekt.

CQ opkald
Gør opkaldene korte. En hel linie med CQ hen over papiret, 
er en invitiation til at man kigger andre steder hen for at få 
en QSO.

Send 3 eller 4 CQ og så dit kaldesignal 3 gange og gentag 
dette på flere linier og lyt så.

En erfaren RTTY operatør kan genkende et CQ opkald 
alene efter gehør, hvorimod han ikke kan genkende kalde
signalet. -  Derfor vær sikker på at medsende dette flere 
gange.

Når du udvælger dig en frekvens til CQ opkald, da vær 
sikker på at den ikke i forvejen anvendes af andre.

Break-in i QSO
Såfremt transmissionen er endt sender man BK de ............
(call). Det er ikke nødvendigt at nævne andre kaldesignaler I 
denne situation end sit eget.

Hvis de korresponderende amatører opfanger ens BK, med
deler de dette og man kan enten afvente at det bliver ens 
egen tur, eller man får måske lov straks at komme Ind og 
afgive en kort meddelelse.

Maskinskrivning
Desværre er mange af os ikke særlig gode til at skrive på 
maskine, og det er vel også alm indeligt at man som nybe
gynder er nervøs.

Gør det blot så godt du kan, -  de fleste RTTY operatører, 
husker at de også selv engang havde premiere, og er na
turlig t meget tolerante.

Er du en langsom »maskinskriver«, kan QSO’en alligevel 
afvikles hurtigt hvis man økonomiserer med ordene, og 
undlader at undskylde at man er langsom, (det har han fo r
længst fundet ud af på dette tidspunkt). Giv ham dit navn, 
QTH o.l. oplysninger af almen interesse.

Mange har også en strimmelsender, -  og her kan man fore
tage hurtig RTTY transmission.

Ofte kan man i forvejen have en færdig tape, der fo r
tæller om navn QTH, stationsbeskrivelse, QSL adresse og 
meget mere.

Har du en separat perforator, kan du alt medens du mod
tager et signal perforere en tape - - tapen fortæ ller Ikke om 
den er punchet hurtigt eller langsomt.

Tekniske skriverad
Der findes i dag mange forskellige maskintyper. De fleste 
har 70-72 tegn pr. linie. Husk når du skal skifte linie at tryk:
2 vogn retur - - 1 ny linie - - 1 bogstavskift (startimpuls). 
Dette vil fungere perfekt og mest hensigtsmæssigt for de 
fleste maskiner.

Sender du 73, så skriv det een gang.
En hel linie 73 - - 73 - - 73 - - 73 etc., betyder: bedste ønsker

- - bedste ønsker - - bedste ønsker etc., sådan taler man ikke 
med andre mennesker, og det virker lid t overvældende.

VII du tilkendegive at noget er morsomt, kan du sende h i .. 
en hel linie med hl indikerer et kæmpe latterbrøl, og det vil 
vel kun være på sin plads, hvis man kommunikerer med 
Bob Hope e.l. Vær naturlig og skriv på samme måde. som 
hvis du skal tale med personen.

Alment
RTTY er og kan være meget sjovt.

Det kan naturligvis også være lidt svært i starten, men 
hav tålmodighed. I løbet af meget kort tid behersker du 
hele RTTY proceduren, og husk at øvelse gør mester.

Det værste du kan gøre, er at undlade det første forsøg.

Hvor må man køre RTTY:
3.600 kHz plus/m inus 20 kHz 
7.040 kHz plus/m inus 5 kHz 

14.090 kHz plus/m inus 10 kHz
21.100 kHz plus/m inus 20 kHz
28.100 kHz plus/m inus 50 kHz 

144.600 kHz plus/m inus 50 kHz, F1 
145.300 kHz plus/m inus 0 kHz. F2

Held og lykke med RTTY.
OZ4FF

DIGITAL-UR

til indbygning, ikke byggesæt 
6 cifre: timer-min.-sec. 220 V.
Krystalstyret (6,5 MHz) for største

præcision ....................................................kr. 298,-
Printboremaskine, 12 VDC 9000 o/m,

udsk. indsatse ............................................ kr. 78,-
Priser incl. moms men excl. porto.
Porto frit ved forudbetaling på giro 9 27 74 04.

J.C. electronics ApS. BOX 49, 2980 Kokkedal
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SSTV&TV jRedaktion: OZ3WP, W alther Panitzsch, 
Esplanaden 46, 1263 Kobenhavn K.

Nu har »SSTV-spalten« bestået nogen tid.
Begyndelsen startede med, at klargøre vore rettigheder 

og pligter. Repeatertiderne, SSTV ca ll’s og visse forslag for 
sendetider.

Jeg har forsøgt, at lose opgaven så godt, som det var mig 
muligt. Min tanke var, at spalten ikke kun skulle bruges til 
meddelelser, men også fo r tips og nye konstruktioner

Det var starten!
Nu er det op til »SSTV-amatørerne«, at udnytte denne spalte

-  ellers går den QRT. Måske har den haft sin mission og så 
har den dog ikke været forgæves.

Jeg har hort, at man er ved at fæ rdiggøre visse konstruk
tioner og diagrammer, der er 100% fe jlfri og gennemprøvet.

Lad os få det i »SSTV-spalten«! I’m still waitingl
Supplement til vor call-liste: OZ1EE, 1BCZ, 1BJV, 1BQ, 3AY, 

5JR, 8UL. 022FB udgår.

S S T V s t n

Det er a ltid  spændende at samle QSL-kort specielt når det 
drejer sig om bekræftelser på SSTV-forbindelser. Med dette 
lille  udsnit af min samling sender jeg alle spaltens læsere mine 
bedste ønsker om et godt SSTV-nytår.

OZ3WP

Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Smedegade 1, 
6270 Tønder, tit. (04) 72 21 51.

Det fynske ræveudvalg indbyder til

STORE FYNSKE 
RÆVEJAGT

der afholdes i dagene 
lørdag den 4. og søndag den 5. juni 1977. 

Nærmere desangående fø lger snarest.

Det fynske ræveudvalg.

d  Å ? F  5 
A KIT Å—CITY

< ii
»  t??3r ¿ f é j f -

JSH2 .; --WÅY .
* 3 5 CW/ S3S ! :i 4 :5 2 *

XfcSTFi KWM 2
ÅfSiT S E L  B E A M
r m  F &  QSQ T W
OP. K O , S A S A K i
Q T H , $ ~ § € H U Ö »  2C H O M E .
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/  Redaktion: O Z9XM, Karsten Meyer, Slotsvej 9,
/  2920 Charlottenlund.

QSL-kort
er en sag, der ofte har været taget op her under spalten. 
Flere gange har der været gjort forsøg på at frem stille  stan
dard QSL-kort, som kunne tilbydes DR-amatørerne til en 
b illig penge. Antallet af Interesserede nåede dog aldrig op på 
den nødvendige halve snes, således at trykningen af kortene 
kunne sættes I gang.

Derfor må det hilses med glæde, at der nu fra privat side 
tilbydes sådanne standardkort både til sender- og modtager
amatører. JL-offset ved OZ1CMU har fremsendt materiale 
og prislister på QSL-kort, dels leveret i bundter å 100 stk., 
hvor man selv kan stemple navn, adresse og DR-nummer, 
dels leveret i forskellige kvanta med disse oplysninger på
trykt. Såfremt en gruppe (f.eks. i en lokalafdeling) af ama
tører kan samles om bestillingen, er der mulighed fo r at opnå 
rabat. Der udover tilbyder OZ1CMU også QSL-kort med 
Individuelt design.

Oplysning om priser, kortenes udform ning m.v. fås ved 
henvendelse til: OZ1CMU, Ebbe Sørensen, Stærevej 2, 3. tv., 
2400 København NV.

EDR's SW L-aktivitetsdiplom
Udstedelser i tidsrummet 1/6 til 31/12 1976:
Klasse I (Europa):
OZ-DR 1909 Flemming Nielsen 35 lande
Klasse II (Afrika):
OZ-DR 1909 Flemming Nielsen 21 lande
Klasse III (Amerika):
OZ-DR 1909 Flemmnig Nielsen 22 lande
Klasse IV (Asien):
OZ-DR 1909 Flemming Nielsen 20 lande

Diplomet udstedes til enhver dansk modtageramatør, der 
kan opfylde nedenstående ganske få regler:

For at opnå diplomet i en af de fem klasser, skal man 
have hørt amatørradiostationer fra et bestemt antal lande 
Indenfor den pågældende verdensdel. Dette antal er følgende: 
Europa: 35 lande, Afrika: 20 lande, Amerika: 20 lande, Asien: 
20 lande, Oceanien: 15 lande.

Som bevis for at det pågældende antal land er hørt, ind
sendes et afskrift af logbogen. Desuden må betales et ge
byr på kr. 5,- for hver klasse. Et eventuelt overskud ved 
diplomets udstedelse tilfa lder EDR’s Hjælpefond.

Bed om at få de komplette regler fo r diplomet tilsendt, 
så du også kan få dit diplom at hænge op hjemme i 
shacketl

DX-Marathon 1976
Konkurrencen, der blev afviklet i tidsrummet 1/1 til 31/12 
1976, g ik som bekendt ud på at indsende QSL-kort fo r be
kræftede lytterrapporter. A lt efter hvor mange kort man kunne 
fremlægge fra forskellige lande, regioner og verdensdele, 
ville pointsberegningen blive foretaget.

Med sorg at melde, kunne jeg på årets sidste dag opgøre 
deltagerantallet til een, hvorfor spændingen om første
pladsen automatisk er udløst:
1) OZ-DR 1815 Elgil Juul Jensen 83 points.

Eigils mange points er opnået v.h.a. 29 QSL-kort, der alle 
er hentet hjem i løbet af et års tid  ved at rapportere til en 
mængde CW-stationer.

Desværre var der altså ikke særlig mange (8), som havde 
lyst til at prøve lykken I denne omgang. Men det bliver Eigils 
indsats ikke mindre af og både præmie +  diplom er derfor 
på vej.

Slow morse udsendelser
OZ6KS meddeler, at man ved indsendelse af 6 IRC’s (Inter
nationale svarkuponer; købes på posthuset) til PAØAA,

P.O.Box 2083, Eindhoven, The Netherlands, kan få tilsendt 
en vejledning til PAØAA’s slow morse-udsendelser. Disse 
finder sted hver fredag kl. 20.20 til 21.30 (dansk tid) på 
frekvensen 3605 kHz.

Desuden sender Scheveningen Radio nyheder (på hollandsk) 
v.h.a. telegrafi hver dag, jæ vnfor nedenstående liste:

Tidspunkt Kaldesignal: Frekvens
(DNT): (kHz):
18.00 PCH3 8622
18.00 PCH95 4250
18.00 PCH6 12799
18.00 PCH94 17238
18.00 PCH98 22575
21.20 PCH95 4250
21.20 PCH3 8622
21.20 PCH6 12799
21.20 PCH94 17238

I øvrigt oplyser . . .
OZ6KS, Erik i Horsens, at han har fået svar på et brev til Radio 
Pakistan. Radiostationen beklager dybt, at de har anvendt 
frekvensen 7085 kHz til radiofoniudsendelser og beder Erik 
om at hjælpe dem med at finde en anden frekvens. Mon 
Radio Tlrana er ligeså medgørlig?

Spørgsmål, indlæg, ansøgninger om SW L-aktivitetsdiplo- 
met m.v., sendes som sædvanligt til min adresse (se rubrik
kens »hoved«).

OZ9XM

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

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

Nu er vi alle forhåbentlig kommet godt ind i det nye år. Der 
er allerede gået 2 uger af 1977, så de fleste nytårsfortsætter 
er vel allerede brudt. Det gør heller ikke så meget, når bare 
det ene og væsentlige fortsæ t holdes, nemlig at være radio
aktiv I det nye år. Herved forstås både rent teknisk, aktlvitets- 
mæssigt og foreningsmæssigt. Vi håber på at 1977 bliver et 
godt år fo r Amagerafdelingen og ønsker alle med tilknytn ing 
til afdelingen et godt nytår.

Program:
27. jan.: HF aften. Vi tager HF stationen ud på bordet og skif

tes til at køre med den. Herved får alle lejlighed til at 
lære hvordan en QSO foregår.

3. febr.: Klubaften.
10. febr.: Byggeaften.
17. febr.: Klubaften.

l/y 73 de OZ9JB, Jørgen

1
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KREDSARRANGEMENT KREDS 1
Som om talt i OZ november afholdes der et fore
drag med titlen

HØJSPÆNDING - LIVSFARE
den 25. jan. i Hvidovreafdelingens lokaler. Foredra
get vil blive holdt af 2 ingeniører fra DEMKO. Det 
er vist en alm indelig opfattelse at Stærkstrømsreg
lementet er vanskeligt at forstå. Det er ikke noget 
man sætter sig ind i på et øjeblik. Og selv om man 
studerer det grundigt, kan der være ting i det, som 
er vanskelige at forstå. Der er i aften en enestående 
lejlighed til at få fork laret de ting, som har været 
vanskelige at forstå. To ingeniører, som til daglig 
arbejder fo r DEMKO, kan bedre end nogen anden 
forklare hvad der menes med de forskellige be
stemmelser. Da sikkerhedsbestemmelser må være 
af meget stor betydning fo r en aktiv radioamatør, fo r
venter vi at alle EDR medlemmer i kreds 1 samt en 
god del af medlemmerne fra kreds 2 vil være til 
stede til foredraget.

Hvornår det var?
TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1977 KL. 19.30.
Sted: Studiekredslokalet, Hvidovre Rådhus.
Indgang fra Claus Petersens Allé.

OZ9JB

GLADSAXE
Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schroder-Petersen, Christofferallé 29, 
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
S e k r: OZ1CGB, Bendt Krautwald-Rasmussen,
Baltorpvej 74, 1. tv., 2750 Ballerup, tlf. (02) 97 76 17.
Kass.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66,
2860 Soborg, tlf. (01) 69 53 18.
Afd. girokonto: 4 25 18 73. ^

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Claus Petersens allé.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Konst. fmd.: OZ1ADX, Mogens Grlis, Krogstens Allé 52 A, 
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ6PK. P. F. Knudsen, Orumvej 36. Avedøre,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 01 36.
Kass.: Esther G ri is. Krogsten Allé 52 a, 2650 Hvidovre, 
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Postadresse: EDR’s Hvidovre Afdeling, Postbox 14,
2650 Hvidovre.

December var en begivenhedsrig måned. Vi havde en interes
sant og lærerig aften med OZ7CH, som de mange frem
mødte fik  stort udbytte af. Tak OZ7CH for dit gode foredrag!

Juleafslutningen den 14. december blev afholdt »traditions- 
mæssigt« -  ja, det var jo allerede den 2. ju leafslutning i 
foreningens historie. Der blev serveret gløgg og æbleskiver
-  afholdt amerikansk lotteri og serveret kaffe og småkager, 
og der var mødt mange medlemmer med fam ilie og venner. 

Og så lykkedes det endelig at få »huset« så meget færdigt,

at vi den 18. december kunne holde »åbent hus« og fremvise 
de nye velindrettede lokaler for medlemmer og venner. I 
stationsrummet vil medlemmerne få mulighed fo r at ar
bejde I praksis med vores hobby, hvad der jo  ikke var mu
ligt I vore hidtid ige lokaler.

Bestyrelsen siger hermed tak til medlemmerne I afdelingen 
for aktiv og entusiastisk Indsats ved indretningen af loka- 
le.rne.

Program:
18. jan.: TVI -  BCI.
25. jan.: Højspænding — Livsfare. Det tid ligere annoncerede 

kredsarrangement vil blive afholdt i Studiekredslokalet, 
Hvidovre Rådhus, Claus Petersens allé.

I.fe b r.: Klubaften.
8. febr.

15. febr.
Se »Medlemsmeddelelserne«.
PR aften i forbindelse med Hvidovre Kulturråds

10-års jubilæum.
Vy 73 de OZ6PK, Paul

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

Program:
17. jan.: Foredrag om syv-sekvens ved OZ9WV/Leif.
24.jan.: Klubaften.
31. jan.: Auktion. Sælgere beaes tilm elde sig til sekretæren.

7. febr. Foredrag om contester, specielt på HF. Det bliver 
en af eksperterne, nemlig OZ5DX/Hans, der kommer og 
fortæ ller om denne side af vores hobby.

14. febr.: Klubaften.
7 3 -  p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Repeaterklubben
»Repeaterklubben« I København afholder ordinæ r general
forsamling onsdag d. 26. januar 1977 kl. 20.00 i københavns- 
afdelingens lokaler, Teklavej 26, Kobenhavn NV. Dagsorden 
Ifølge lovene. Husk at medbringe kvittering for betalt kon
tingent som adgangstegn til generalforsamlingen.

OZ5ZQ-Ever.

H oved bestyre Ises medl.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

KREDS

2
HELSINGØR

Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb. GI. Hellebækvej 63'.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl. Odinsvej 68, 3000 Helsingør, 
tlf. (03) 10 04 09. *
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Billederne er fra H lllerød-afdellngens udstilling i Frederiks- 
borghallen den 20.-21. november 1976. Udstillingen som 
hed »festlig fritid« var godt besøgt, Ikke mindst OZIEDR’s 
stand, der var mange der her fik  lejlighed til at se kortbølge- 
og VHF/UHF-stationer i arbejde. Modtagelse af SSTV var 
på et tidspunkt ved at stjæle billedet fuldstæ ndigt fra resten 
af udstillingen. B illederne viser formanden fo r Hillerød afd. 
OZ5JR Jan på taget af Frederlksborghallen, der var under 
opsætningen af antenner. Et glim t af standen hvor mange 
Interesserede fandt hen.

OZ6UD

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerod Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Skippermosen 21,
3400 Hillerød, tlf. (03) 25 09 09.
Sekr.: OZ1AVN, Ole Rafn Petersen, Gronskiftet 31,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6 BL, 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.

CW-aflytningsøvelser udsendes hver mandag kl. 20.30 til
20.59 via OZ9REH (Ramløse).

Oven på julens strabadser er det skont med Ildt »afslapning« 
hver mandag aften, mens man så let som ingenting skriver 
ned hvad der udsendes via afdelingens håndpumpe og 
OZ9REH. Interessen for CW-trænlng har vist sig at være så 
stor at OZ5JR allerede nu arbejder på frem stillingen af 
udsendelserne som kommer I vinterperioden 77/78. Afdelin
gens CW-udsendelse via OZ9REH må dog kun betragtes som 
supplement til eget arbejde med at opnå den nødvendige 
øvelse. For dem som har muligheden for at deltage I afde
lingens CW-kursus i Fritidshuset hver tirsdag aften kan 
dette anbefales.

Tirsdag den 8.2.1977 kl. 19.30 afholder afdelingen med
lemsmøde i Fritidshuset som tid ligere meddelt. P&T har lant 
os tre film, som vises denne aften. Nordisk telesatellitstation i 
Tanum, Stemmer i rummet (om bl.a. radiokommunikation 
med skibe), Der er mange form er (om P&T's rolle i moderne 
kommunikation).

Har du som folge af alt det radiogrej du fik i julegave fået 
noget til overs, så læg det blot til side. Du får mulighed fo r at 
komme af med det på afdelingens auktion den 5. april 1977.

På genhør og gensyn, 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.

*

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

Klubaften mandag d. 24 kl. 19.30.
Emne: RTTY.

Så er der Igen taget hul på et nyt år, og her på vores første 
modeaften bliver der foredrag om teknikken bag radiofjern
skriver, RTTY (Radio-Teletype), og det holdes af Jørgen 
Badstue, OZ9JB.

Der bliver noget at hente for de interesserede, OZ9JB har 
bl.a. konstrueret en udmærket RTTY-converter, men glem 
ikke, at det også er tillad t at stille spørgsmål.

Vel mødt.
l/y 73 de OZ2QF, Jørgen

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Llenlund. Rodbyvej, 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 Leidecker, Holbergvej 133,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 51 34, arbejde: (03) 59 49 00 
lokal 88.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemmingsen, Tjørnevej 2, Fensmark, 
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

På bestyrelsesmødet den 4. december blev programmet for 
den kommende periode fastlagt således:
4,jan.: Klubaften, hvor byggeprojektet: En variabel strøm

forsyning, diskuteres.
11. jan.: Klubaften.
18. jan.: Gennemgang af LM 317 og 741. Byggeprojekt Strøm

forsyning startes.
25. jan.: Byggeprojekt fortsættes.

I.fe b r.: Byggeprojekt fortsættes.
8 .febr.: Filmaften.

15. febr.: De sidste problemer med strømforsyningen ordnes.
22. febr.: Klubaften.

1. marts: Auktion.
8. marts: Virksomhedsbesøg.

15. marts: Foredrag af OZ9OR.
22. marts: Klubaften.
29. marts: Nyt fra HB V/OZ5GF.

5. april: Foredrag.
12. april: Generalforsamling.

l/y 73 de OZ8NU, Preben

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.

Torsdag d. 18. november afholdtes ordinæ r generalforsam
ling i vort lokale, som var under restaurering.

OZ4OV valgtes til dirigent, og konstaterede at generalfor
samlingen var lovligt indvarslet. 16 personer var fremmødt. 
Formanden aflagde beretning med diverse afbrydelser, og 
nævnte at vl har haft nogle gode store arrangementer med 
kæ mpetilslutning, enkelte af disse blev mere detalieret omtalt. 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, herunder 
nævntes at flere medlemmer, som ikke havde tid til at deltage 
i ombygningen havde skænket et beløb til klubben, et pris
væ rdigt in itativ som gerne må følges af andre medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget at fortsætte 

uændret, nedsættelse kan efter bestyrelsens skøn bevilges 
i enkelte tilfæ lde.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Formand og sekretær på 
valg, begge modtog genvalg.

Ingen Indkomne forslag.
Under eventuelt: Nedsættelse af juleudvalg.
Fredag d. 10. december afholdtes vor efterhånden tra

d itionsrige julefest, som også i år var henlagt til en fredag, 
så vl ikke behøvede at tænke på at skulle tid lig t op dagen 
efter. OZ1AOY holdt sit løfte og var istand til at betjene sin 
12-strengede guitar. OZ4QA hjalp til med en stor harmonika 
og OZ1NY med spansk guitar, men fik dog lov at låne den 
12-strengede et par gange.

I dagens anledning havde OZ8JK’s XYL skrevet en ny 
tekst til calypsoen »It never happens to  me«, som blev ud
nævnt til afdelingens sang.

Derefter optrådte et af vore medlemmer som er tryllekunst
ner. Årets in itatlv-diplom  blev I år tilde lt OZ1AQW fo r sin 
indsats under ombygning af vore lokaler.

Aftenen afsluttedes med fællessange, idet flere havde med
bragt sangbøger, stemningen kunne måle sig med det bedste 
vise-verse-hus.

Program:
20. jan.: Ombygning.
27. jan.: Radioastronomi og solpletter V/OZ2UD.
3 .febr.: Mekanisk arbejde og lokaleombygning.

10. febr.: TTL-teknlk V/OZ5UV.
17. febr.: Klubaften.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen

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

★
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3
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.

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

VENDSYSSEL-ARRANGEMENT
Interesserede amatører Indbydes herved til foredrag om 

FOTO-PRINT
ved OZ5ZC, Hans. Arrangementet afholdes på Mos
bjerg kro den 16.2.76. Tidspunkt kl. 20.00. Forfrisk
ninger i form  af kaffe, brød m.m. vil kunne købes.

Vy 73, OZ3EVA, OZ6EVA & OZ9EVA

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

HJØRRING
Call: OZ3EVA
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring. 
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8NR, Poul Schjødt Jensen, Mursejlervej 4, 
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 63 45.
Sekr.: OZ1CEX, Jørgen G. Elsborg, Højdedraget 9, 
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 35 39.
Kass.: OZ9TY, Tage Skjoldager, Hanstedgade 14, 
9850 Hirtshals, tlf. (08) 94 31 58.
Afdelingens girokonto: 23 99 27.

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 Mlchelsen, S immerbølle Kirkevej 4, 
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ7XH, Chr. Hansen, Glarmestervej 2,
5700 Svendborg, tlf. (09) 21 41 66.

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

KREPS

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.: OZ1 MC, Morris Christiansen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

Onsdag den 16. februar kl. 20.00 afholdes der vendsyssel- 
meeting på Mosbjerg Kro. OZ5ZC holder foredrag om foto-print, 
i Skagen og Hjørring.

Husk onsdag d. 19. januar!
Vy 73 de OZ1AHP, Hugo
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Så er vi kommet ind i det nye år, og fo r lige at kaste et blik 
tilbage på det gamle: vores ju lefrokost blev lige netop den 
succes, vi havde forestillet os. Fremmødet var pænt med 
atten deltagere, og hvis vejret havde artet sig venligere, ville 
vi også have truffet vore venner fra de andre vendsysselske 
afdelinger. Det lykkes forhåbentligt til næste år.

Vore to kurser kører stadigvæk godt og fortsæ tter selvfølge
lig her i det nye år.

Program:
18. jan.: Ingen klubaften, men . . .
19. jan.: Her mødes vi til Slow-Scan på Mosbjerg kro (jf. sid

ste nr. af OZ. Mødetid: kl. 20.00).
25. jan.: Filmaften på Codanhus.

I.feb r.: Klubaften.
8. febr.: Klubaften.

15. febr.: Ingen klubaften, men . . .
16. febr.: Her mødes vi til foredrag om fo toprin t på Mosbjerg 

kro.
Vy 73 de OZ1CEX, Jørgen

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. *

33



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

Program:
19.jan.: RTTY og SSTV, fællesmøde med Frederikshavn og 

Hjørring på Mosbjerg Kro. Tal med et bestyrelsesmedlem 
om kørsel.

26. jan.: Film om IC teknik.
I.feb r.: Besøg på Flystation Skagen.
8.febr.: Logikkredse V/OZ6KE.

16. febr.: Fotoprint v/OZ5ZC, fællesmøde med Frederikshavn 
og Hjørring på Mosbjerg Kro. Tal med et bestyrelses
medlem om kørsel.

My 73 de OZ6KE

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, Børge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive, 
tlf. (07) 52 41 96.

*

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.

*

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

Efter at have overstået ju l og nytår skulle vi nu være godt 
igang med de forskellige aktiviteter. I den kommende tid 
bydes således på følgende program:
19. jan. kl. 20: Foredrag. En aften med et altid aktuelt emne, 

nemlig BCI og TVI problemer. Foredragsholder OZ4BA 
m.fl.

26.jan.: Klubaften.
2. febr. kl. 20: Teknisk aften. De forskellige projektgrupper 

beretter om deres arbejde.
9. febr.: Klubaften.

16. febr. kl. 20: Foredrag om antenner og udbredelsesfor
hold med OZ7CH.

23. febr. kl. 20: Fastelavnsfest. Nærmere I næste OZ.
Er du tilm eld t morsekurset? Ellers kan du stadig nå at 

komme med.
Vy 73 de OZ3MV, Dion

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

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

Program:
26. jan.: Generalforsam ling.

2. febr.: Mode.
9. febr.: Film.

16. febr.: Møde.

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

Program:
18. jan.: Kursus (V.T.S.) kl. 19.30.
20. jan.: Demonstration med foredrag om det nye BSP Bygge

sæt V/OZ2ZJ, Børge Jacobsen, Esbjerg. Kl. 20.00 på 
Skole. Mødet holdes sammen med Kolding og Vejle af
delinger.

24. jan.: Ungdomsgruppen kl. 19.30.
25. jan.: Kursus (V.T.S.) kl. 19.30.

I.fe b r.: Kursus (V.T.S.) kl. 19.30.
3. febr.: Klubaften kl. 19.30.
8. febr.: Kursus (V.T.S.) kl. 19.30.

15. febr.: Kursus (V.T.S.) kl. 19.30.
17.febr.: Klubaften kl. 19.30.

Vy 73 de OZ-DR 1966

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

★
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GRENÅ RIBE
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Mode: 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.
Mode: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EW, Niels Ernholt, Ahornvej 13, 7441 Bording, 
tlf. (06) 86 18 17.

Program:
19. jan.: OZ1CIX fortæ ller om IC'ere.
26. jan.: Alm. klubaften.

2. febr.: Byggeaften.
9. febr.: Alm. klubaften.

16. febr.: Bankospil.
Vy 73 de OZ1AFC, Gunnar

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

Klubbens faste aktivite ter:
Mandag kl. 19.30: Rævejagt -  Mødested: klubhuset.
Tirsdag kl. 19.30: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 19.30: Byggeaften.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Månedens arrangement:
Torsdag den 20. januar 1977 kl. 20.00: Foreningsmøde. OZ4EV 
kommer og giver orientering om arbejdet I hovedbestyrelsen, 
desuden alm indelig drøftelse af EDR’s forhold.

Vy 73 bestyrelsen v /O Z I BME

KOLDING
Call: OZ8 EDR.
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.: OZ9PB, Karsten Kjær, Cypresvej 22, 6000 Kolding.

★

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AGJ, Leo J. Vendlér, 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. ★

Call: OZ1RIB.
Lokale: Blspegade 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:
18.jan.: Klubaften.
25,jan.: RTTY-aften V/OZ5EH, Kurt — som tid ligere annon

ceret i OZ. Sidste gang blev Kurt desværre forh indret I 
allersidste øjeblik, men denne aften skulle være HELT 
sikker!

I.feb r.: Byggeaften. Vi påregner, at kunne bygge vore 
strømforsyninger fæ rdige denne aften.

8. febr.: Måleaften, som bl.a. vil blive brugt til en grundig 
test af de strømforsyninger, vi har frem stillet som klub
projekt.

15. febr.: Klubaften.
OZ8YO Aksel har tilbud t at ville afholde et m indre kursus

i digita lteknik, dog holdt på det populære plan, så vi alle kan 
være med. Har du lyst til at deltage, bedes du snarest kon
takte bestyrelsen eller OZ8YO.

VY 73 de 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.: OZ6 DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.

★

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, K ikkenborg, Hesselho,
6870 Ølgod.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod. ★
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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:
17. jan. kl. 19: Kursus.
19. jan. kl. 19: Kursus.
20. jan. kl. 20: Foredrag ved OZ2WO.
24. jan. kl. 19: Kursus.
26. jan. kl. 19: Kursus.
27. jan. kl. 20: Klubaften.
31. jan. kl. 19: Kursus.

2. febr. kl. 19: Kursus.
3. febr. kl. 20: Teknikaften.
7. febr. kl. 19: Byggeaften.
9. febr. kl. 19: Kursus.

10. febr. kl. 20: VHF aften.
14. febr. kl. 19: Byggeaften.
16. febr. kl. 19: Kursus.
17. febr. kl. 20: Klubaften.
20. febr.: Fastelavnsfest fo r børnene.
21. febr. kl. 19: Byggeaften.
23. febr. kl. 19: Kursus.
24. febr. kl. 20: Transceivertrimmeaften.

Vel mødt, OZ7VP

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.

Program:
26. jan.: Filmaften.

9. febr.: Byggeaften.
23. febr.: Byggeaften.

På byggeaftener skulle vi gerne få lavet nogle Rævemod
tagere og en Rævesender. Da vl har nogle gamle AP stationer, 
vil vi disse aftener prøve at få dem gjort køreklar.

Vy 73 de OZ1ALI, Uffe

Haderslev afd. har indkaldt de Sønderjyske afd. be
styrelser og EDR repræsentanter til fælles møde tirs
dag d. 18. jan. 77, til drøftelse af Sønderjysk samar
bejde, og evt. Repeater nyt. Mødested og -tid er med
delt formæ nd og repræsentanter.

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

Program:
Hver tirsdag kl. 19.30 køres der CW-kursus I klublokalet med 
OZ6LH, Laurits som instruktør.

Torsdag den 27. januar holdes det månedlige medlems
møde.

Vy 73 de OZ9NS, Nis

SØNDERBORG
Lok.: Winds Radioservice, Sjællandsgade 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:
18.jan.: Klubmøde kl. 19.30. Vi har efterhånden fået en del

2-meter modtagere i gang hos medlemmerne, men det 
er ikke alle, der er tilfredse med kun at kunne lytte på 
nogle få, krystalstyrede kanaler. Det kan der rådes bod på.
I aften omtales tre forskellige løsninger, idet OZ4LS Leif 
vil vise en VFX, og Werner OZ9WE omtaler hans erfaring 
med en 65 MHz osc. Desuden vil OZ2MM Mogens og 
OZ6BS Benny vise en liniær, vari-cap. osc. på 9 MHz, 
der tils luttes modtagerens X-tal-input. Der bliver også 
noget at hente fo r de amatører, der ikke har bygget om
talte modtager. Gæster er velkomne til at kigge ind . . .  
Bemærk datoen, der er fejlanglvet i dec. OZ.

1 .febr.: Klubaften, hvor vl håber at se de første resultater 
omkring VFO-drift af modtageren. A lle erfaringer og tips 
modtages gerne.

15.febr.: Klubaften. Rundt om os sker der på elektronikkens 
område noget, der nærmest kan kaldes en revolution. En 
hel ny teknik, m ikro-computere, er ved at vinde indpas. 
Men det kan være svært selv fo r fagfolk at holde rede 
på, hvad det er, der sker. Naturligvis skal vi amatører også 
vide hvad det drejer sig om, og det sker i aften I klubloka
let kl. 19.30; hvor OZ6BS orienterer. Der er kaffe med brød 
til diskussionen.

Det gamle år blev afsluttet med maner d. 14. dec., hvor 
afdelingen holdt en julefrokost med alt tilbehør, både vådt og 
tørt, som det sig hør og bør. Mødedeltagelsen var (som sæd
vanlig) stor, idet der var ikke mindre end 22 llcencerede
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amatører til stede (har alle licens efterhånden? . . .  så skal vi 
måske igang med B-licenskursus?) Der er mange tak til 
arrangørerne.

Klubben abonnerer på 73-Magazlne og UKW-Berichte, 
men de er desværre sjældent at finde i klublokalet. Faktisk 
aner vl dårligt nok om alle numre er kommet, eller om vi 
betaler fo r noget, som vi Ikke modtager. Derfor vil vi gøre 
status så hvis du har lånt tidsskrifter eller andet, bedes du 
venligst returnere til klubben. Der vil naturligvis fortsat blive 
mulighed fo r at låne, men vi må lige finde ud af, om noget 
er bortkommet.

Godt nytår de OZ6BS, Benny

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

— Godt nytår alle sammen!
Hvis nogen har lyst til at være med til teknisk kursus (hol

det er i fuld sving) er i velkommen, det foregår i Klubhuset 
hver tirsdag fra 19-22.

Do you remember The auction the 27th January At 20.00. 
Husk adgangstegnet: min. 1 stk. effekt som skal under 
hammeren

Vy 73 de OZ6MU, John

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

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19.30: 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.

*

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.
S e k r: OZ4CG, Carsten Gjessing, Norrevang 2,
3740 Svaneke, tlf. (03) 99 67 86.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

LÆSERNES M E N IN G

Dr. OM, OZ6MI, Per
Må det være en halvgammel dreng tillad t at komme med nogle 
velmente bemærkninger til din artikel i oktobernumm eret af 
»OZ« om CW-amatører. Du skal se nederst I spalte 2 på side 410.

Det skulle ikke være nødvendigt at komme med slige nedvur- 
derende bemærkninger i en ellers brugelig artikel. Du taler 
om ».. . at der er nogle, der ligger og pja tter på CW oppe i 
SSB-båndet«, -  og SSTV får fo r så vidt også et skud fo r boven.
-  Sig mig kære Per, kender du slet ikke vore lovbestemmelser 
fra P&T??? Det ER nemlig lovligt at køre CW lige fra 3500 kHz 
og op til 3800 kHz.

Du kan have ret i, at DX på CW fortrinsvis køres nede I bun
den af båndet, men det hverken kan eller skal forh indre CW- 
fo lk i at anvende den øvrige del af båndet, når det er behov 
derfor.

Flere end undertegnede har måttet afslutte en SSB-DX- 
QSO på CW, når conditionerne dykkede mod nul. Og al DX- 
hunting går vist ikke ud på diplom jagt, som du antyder.

Du glemmer tillige, at mange ny C-licenser, der nu ikke 
mere træ ffer mange at snakke med mellem 3600 og 3500 kHz, 
her har chancen for at udvide deres horisont. Hvor mange 
gange har jeg ikke selv besvaret et sådant CW-signal fra en 
C-licenseret i det du kalder SSB-båndet. Jeg har svaret enten 
på SSB eller CW, bl.a. fo r at give den opkaldende tillid , glæde 
og rutine. Men derfor har jeg ikke lyst til at blive rubriceret i 
den gruppe, du kalder »pjattende CW-folk«.

Jeg skal indrømme, at jeg har hørt mange, der som du,

har klantet de ganske få CW-amatører I det, du kalder SSB-bån
det, og de har ta lt om »forbasket QRM«, -  selv om der blot 
har været tale om et fors ig tig t BK fra en C-licenseret, der 
gerne viIle være med i snakken på frekvensen. -  Jeg tør slet 
ikke antyde, at omtalte SSB-folk sikkert ikke har kunnet forstå 
et bogstav af CW-opkaldet. Man hører undskyldninger som: 
»jeg har ikke rørt en nøgle i m ang*.herrens år, så mit CW er 
gået i glemmebogen«. -  At virkelig nuiine  CW, som det kræves 
til prøven, er som at kunne cykle eller svømme. Man glemmer 
det aldrig. -  Mere problematisk er det, at flere ny radioamatø
rer, der lige har taget deres morseprøve, heller ikke forstår en 
pind, hvordan det så end går til.

Kære Per. Prøv at være lidt mere velorienteret og tænksom, 
før du slynger »flotte« beskyldninger ud til offentligheden.

Vy 73 de OZ1IF, Ib

Dr. om OZ1IF
Jeg har læst dit brev Igennem som jeg har modtaget fra 
OZ6PN. Normalt vil en DX-redaktør omtale en hel del løse 
rygter om DX-peditioner fo r at være med tiden. Alt sker hur
tigt, stof til OZ skal være der inden den 20.

Men når jeg skriver i okt. OZ, at nogle mennesker pjatter og 
opfører sig mindre heldigt i området fra 3600 kHz til 3800 
kHz på CW, så er det fordi jeg mener det og jeg ved det — 
men jeg håber sandelig ikke, at det er nogle jeg kan kalde 
fo r amatørkammerater.

OZ6MI
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