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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR

Forureningen i æteren
Igennem det sidste halve år har vi på kortbølgebåndene oplevet en så 
kraftig støjsender, at det har givet anledning til talrige artikler i pres
sen. Jeg tænker her på den sovjetiske støjsender lokaliseret omkring 
Kiev. Denne sender har været karakteriseret ved sin store effekt, 
beregnet til 2 Megawatt, og ved sin store båndbredde, den har umu
liggjort al kommunikation i et ca. 2 MHz bredt område.

Det er klart, at så kraftige forstyrrelser får alvorlige følger for al 
international kortbølgetrafik. For Danmarks vedkommende har 
trafikken med danske skibe i oversøisk fart og forbindelsen til Grøn
land været ramt. Amatørbåndene 7, 14 og 21 MHz har til tider været 
uanvendelige.

Tilsyneladende er der tale om en sender med et militært formål, og 
da ser supermagterne stort på alle internationale aftaler. Senderen 
skaber helt sikkert også problemer for russerne selv, der er meget af
hængige af HF-forbindelser.

Desværre er denne sender kun et enkelt, ganske vist graverende, 
eksempel på den forurening der sker af hele radiospektret. Alle bru
gere har bemærket, at antallet af forstyrrelser stiger år for år, - det 
være sig harmoniske, parasitter og sendere der arbejder udenfor de 
autoriserede bånd. En hel del af denne forurening stammer fra sen
dere, der er forkert justerede. For eksempel arbejder Radio Tirana 
ulovligt i amatørbåndet på 7065 KHz, og dens harmoniske kan høres 
på 14 og 21 MHz båndene.

For amatørerne er det mest trængte bånd så afgjort 40 m. Ifølge in
ternationale aftaler er området 7000-7100 KHz et eksklusivt amatør
bånd, men ak - båndet er fuldt af BC-stationer og støjsendere, og 
det er svært for en lille amatørstation at finde en nogenlunde forstyr- 
relsesfri frekvens at arbejde på. Men også på 20 m, der ellers tidligere 
har været nogenlunde forstyrrelsesfrit, er der dukket adskillige ulov
lige sendere op.

Den eneste vej for at komme den tiltagende forurening til livs er, 
for mig at se, at deltage i det internationale samarbejde på alle pla
ner, også selv om dette samarbejde til tider er både langsommeligt 
og trægt.

H. O. Pyndt, OZ5DX
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KENWOOD 25 W
FOR output
LIRHAVERE

*
TR 7400 A kr. 3.300.00
Synthesized phase låst loop (PLL).
OBS! 25 Watt output.
400 kanaler, spacing 600 kHz +/-=-, toneopkald 1750. 
Kontinuerlig tonekodet squelch (ekstra udstyr).
OBS! Indbygget KENWOOD tekniske viden og kvalitet.

Ingen plasticradio!
Her får du ikke alene de tineste elektriske data. men 
også den bedste mekaniske stabilitet for pengene. 

Prøv at sammenlign 
TS 700 G - vægt 11 kg.

Vi har købt et rigtigt stort parti, og kan derfor, så læn
ge det lager haves, tilbyde dig

TS 700 G til kr. 4895,-
EN DRØMMESTATION TS 700 G

★ AM - FM - LSB/USB - CW
* Output min. 10 Ww V_IUipUl [[Mil. IU VV

* Rigtig VFO 144-146 MHz (nødvendig ved SSB)
* 11 faste xtal muligheder.
* Repeater reverse 600 KHz.

OA /HD* H A ii\/Følsomhed ved 20 dB: 0,4 uV.
RIT, noiseblanker, 100 KHz calibrator, S-meter 
diskr.-meter.
Minimum spourios.

KIG IND - DU ER VELKOMMEN
Det er altid sjovt at tale med fagfolk!

WERNER RADIO WERNER RADIO WERNER RADIO
OTTERUP, 09 - 82 33 33 ÅLBORG, 08 - 18 56 93 KBH. NV„ 01 - 19 25 87
OZ8BW, Werner OZ7OU, Kurt OZ8PV, Jørgen
Hele dagen Hele dagen KL. 17-19, lø. 9-12
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En modtager for begynderne 1. del.

Af OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle
Teori
Når et nyt projekt skal planlægges, er det en god 
Idé at starte med en stabel papir og en blyant, 
samt et antal beskrivelser af lignende projekter. 
Det indebærer flere fordele. For det første er æn
dringer lette at foretage (viskelæder), og alt kan 
bringes til at virke perfekt. Desuden er metoden 
billig og absolut røgfri.

I Vejleafdelingens tilfælde var projektet en 
modtager. I gamle dage, dvs. omkring 1960, da 
jeg begyndte, var den første modtager gerne en 
retmodtager. En sådan er ikke fremragende til at 
modtage SSB og heller ikke alt for god til CW. 
Imidlertid er der i de senere år dukket en del 
modtagere op, der er beslægtet med retmod- 
tageren.

FIG 1 Modtager  e f ter  d i rect -conver ter ingspr inc ippet

PÅ fig. 1 ses blokdiagrammet af en sådan. 
Den arbejder efter directconverteringsprincip- 
pet, dvs. signalet blandes i en produktdetektor 
med et VFO-signal og bliver til LF, dér forstær
kes. Sådanne modtagere har været vist i OZ flere 
gange (litt. 2) og er utvivlsomt både billige og let
byggede. Følsomheden kan gøres stor nok, men 
selektiviteten, her forstået som modtagerens 
evne til at pille ét og kun ét signal ud, er det 
mere problematisk med. Spejlet kan man kun 
meget vanskeligt slippe af med. Spejlet i en så
dan modtager er det modsatte sidebånd af det, 
man ønsker at modtage. Lytter man f.eks. på 
3.697 MHz - 3.700 MHz (det lave sidebånd), skal 
VFO'en indstilles til 3.7 MHz. Så vil signalerne 
blive blandet ned til 0-3 kHz lavfrekvens. Sig
naler på spejlfrekvensen 3.7-3.703 MHz vil imid
lertid også blandes ned til 0-3 kHz, og dette spejl 
kan ikke som i en normal super fjernes i for
kredsene. Endvidere er modtageren jo faktisk én 
stor LF-forstærker, hvilket betyder, at der er fare 
for overstyring og dermed falske signaler, dvs. 
signaler i modtageren, som vi ikke ønsker at 
modtage. Disse »svagheder« kan man ikke uden 
videre ved tilbygning og udbygning råde båd på, 
selvom det vel kan lade sig gøre med faseudba
lancering (jævnfør fase-ESB), men så er det ikke 
simpelt mere.

Vi vendte os derfor mod blokdiagrammet fig. 2.

Ved første øjekast er det en almindelig super 
uden HF-trin. Modtageren ligner dog direkte 
converterings-modtageren på det punkt, at vi i 
fig. 2 opnår den væsentlige del af forstærkningen 
i LF’en, i modsætning til en ordinær super hvor

FIG.2 BLOKDIAGRAM AF SUPERMODTAGER TIL20og80m

forstærkningen ligger i MF'en. Hvorfor nu det? 
Ja, det skulle jo være en relativt letbygget mod
tager. En LF-forstærker er det let at bygge, en 
ditto MF-forstærker kræver nogen justering og 
faren for selvsving i en MF med høj forstærkning 
er til stede.

Vores MF-forstærker skal ikke bidrage synder
ligt til forstærkningen i modtageren (10-15 dB), 
så faren for ustabilitet er ikke stor. Indførelsen 
af en MF betyder derimod mulighed for at ind
føre en effektiv selektivitet (f.eks. i form af X-tal- 
filter) og fjerner spejlet så langt fra det ønskede 
signal, at forkredsene kan klare frafiltreringen. 
Endvidere er MF-trinnet et passende sted at re
gulere modtagerens samlede forstærkning. Selv 
om forstærkningen kun er 10-15 dB kan forstærk- 
ningsreguleringen jo udmærket være større. I 
vort tilfælde ca. 60 dB. Signalerne bliver blot 
dæmpet i MF-trinnet. Denne forstærkningsregu- 
lering kan ske ved AGC eller manuel regulering.

Selvfølgelig er der også ulemper ved at holde 
forstærkningen i MF’en nede. For det første skal 
vi sørge for, at støjen herunder brum m.m. i mod
tageren før LF'en er lav. Signalerne fra antennen 
bliver jo ved med at være svage helt hen til LF’en, 
hvor de bliver forstærket kraftigt, derfor kunne 
man godt forestille sig, at de kunne drukne i 
modtagerens egenstøj. Skal vi f.eks. sige, at et 
1 /uV signal på antennen er blevet til et 5 mV sig
nal ved indgangen til LF'en, så nytter det jo ikke, 
at f.eks. detektoren selv frembringer et støjsignal 
på 100 mV, for så kan vi slet ikke høre antenne
signalet. En evt. AGC vil p.g.a., at der kun er ét 
trin at regulere, ikke kunne bringes til at virke 
optimalt. Mere MF-forstærkning kan imidlertid 
tilbygges senere.

Som det ses, starter modtageren med en mixer, 
der er intet HF-trin. Et sådant kan tilføjes senere,
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men savnet er ikke stort. På 80 og 20 m er den 
atmosfæriske støj, som vi jo ikke kan fjerne, 
så stor, at hvis vi på 80 m laver modtageren med 
et støjtal på 8 dB og på 20 m 14 dB, så er mod
tageren følsom nok (se litt. 3) og en mosfet mix 
har et støjtal på ca. 3 dB. Hertil skal lægges tab
i forkredse. Hvis vi altså holder tabene her på ca.
6 dB, går det.
Lidt støjteori
Uden at kaste sig ud i lange forklaringer om støj
teori kan man vel kort sige følgende om støj og 
støjtal. Enhver elektrisk komponent frembringer 
støj, det gør en modtager altså også. Det meste 
af den støj der kommer ud af højttaleren, når 
antennen ikke er tilsluttet, skal helst stamme 
fra indgangen (forhåbentlig signaler ind i mod
tageren, men udover signaler samler antennen 
også atmosfærisk støj op. Denne støj, som vi som 
nævnt ikke kan fjerne, bestemmer hvor svage 
signaler der kan modtages. Signalerne skal jo 
være kraftigere end støjen for at kunne læses. 
Det siger sig selv at hvis modtageren frembringer 
så megen støj, at antennestøj og svage signaler 
overdøves, så dur det ikke. Støjtallet er et udtryk 
for, hvor meget modtageren selv støjer, og med 
de før nævnte støjtal er det atmosfærens støj, 
der sætter grænsen for hvor svage signaler, der 
kan modtages.

Man behøver nu slet ikke at måle støjtallet for 
at afgøre, om modtageren er i orden. Det kan 
prøves på følgende simple måde. Find et roligt 
sted på båndet, lyt til støjen, pil antennen af og 
konstater, om støjen er væsentlig svagere uden 
antenne end med antenne (støjen = suset).

Alt det ovenstående gælder nu kun, hvis mod
tagerens samlede forstærkning er så stor, at 
egenstøjen kan høres i højttaleren, og gælder 
HF-modagere (selvom en VHF-modtager i prin
cippet er tilsvarende, men her er atmosfære
støjen så lille, at modtageren ofte overdøver 
denne). Forudsat er også en rimelig antenne.
De enkelte blokke
Efter disse overvejelser om blokdiagrammet kan 
vi sammensætte nogle krav til de enkelte elemen
ter i blokdiagrammet, og så se om vi kan finde 
nogle diagrammer, der opfylder disse krav. 
Forkredsene: Lave tab (p.g.a. støjtallet). God se

lektivitet (så spejlet og andre frekvenser fjer
nes).

Mixeren: God følsomhed og forstærkning. 
Overstyringsfrihed (for at undgå krydsmodula
tion m.m., idet selektiviteten i forkredsene nok 
ikke kan gøres særlig stor).

Filteret: Så godt, som der er penge til. Et fabriks
fremstillet er UFB, men dyrt, et hjemmegjort 
X-talfilter kan sikkert fremstilles også af den 
mindre erfarne. Et spolefilter dur ikke på 9 
MHz, men man kunne vel lave modtageren til 
80 m med 450 kHz MF, og så kan et spolefilter 
gå an.

44

MF og produktdet.: Relativ lav støj, mulighed for 
forstærkningsregulering i MF., gerne følsom 
detektor.

LF og udgang: Stor forstærkning i LF (brumfri). 
Udgangen skal nærmest være impedansom
sætter til højttaler eller lavoms telefon, give 
effektfo rstærkning.

VFO: Skal give et stabilt og rent signal, 5-5,5 
MHz.

BFO: Vælges fabriksfremstillet X-talfilter, kan 
BFO'en passende være X-talstyret. Husk 2 X- 
taller (USB og LSB) hvis både 80 og 20 m skal 
modtages.

AGC: Har egentlig ikke noget med selve mod
tagerfunktionen at gøre og kan udelades. Hvis 
den bygges, skal den levere en styrespænding 
til MF’en (DC).
Vi besluttede endvidere, at diagrammet skulle 

udføres således, at modtageren kunne opbygges
i små moduler, der kunne udskiftes, hvis man 
skulle ønske at prøve et andet kredsløb. Dette 
ville ligeledes muliggøre en let udbygning af 
modtageren.
Afsluttende overvejelser
Selvfølgelig kunne det have været lavet ander
ledes. Vi har nævnt nogle afgrundene til at vælge 
denne løsning. Når vi valgte 9 MHz MF, skyldes 
det at man herved næsten uden anstrengelse fik 
mulighed for at modtage 2 bånd. En hvilken som 
helst anden løsning på en flerbåndsmodtager 
syntes at medføre betydelige vanskeligheder 
med omskiftning og stabilitet, og dermed væsent
ligt forlænget byggetid. (Måske når den aldrig 
at blive færdig). Desværre medførte den høje MF 
også, at man som nævnt ikke kan bruge spoler 
til selektiviteten. Vi valgte at ofre et kommercielt 
X-talfilter. Så er man da sikker på, at den side 
af sagen er i orden, og selv om et hjemmegjort 
2X-tals filter ikke ser synderlig kompliceret ud, vil 
det nok vise sig at kræve noget måleudstyr at 
justere (vi har ikke prøvet). Nu var vi i hvert til
fælde sikre på, at det ikke var filteret, der var no
get galt med, hvis modtageren ikke ville som vi 
ville. Da modtageren er lagt an på at kunne være 
stationsmodtager, ja evt. udbygges til tranceiver, 
ja så syntes vi godt at kunne forsvare udgiften til 
et fabriksfremstillet filter.
Litteratur om modtagerdesign
1.QST dec. 1970. 1970, A Second-Generation 

MOSFET Receiver. Konstruktionen omtalt i OZ 
71 side 116.

2. OZ sept. 68, 0S3 en begyndermodtager 
OZ april 72, Rævejægerens folkevogn,
OZ maj 75, 80 m-modtager type 1V3.

3. Artikelserie af 6NF i OZ 64 nr. 8, 9, 10 og 12, 
Topmodtagerens dimensionering (bor læses af 
alle modtagerbyggere).
Specielt om støjtal: OZ 1962 s. 136 (temmelig 

teoretisk).
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5 bånds DXCC modtager
En 5-bånds amatørmodtager med aktiv balan
ceret blander front end for bedre krydsmodula- 
tionsegenskaber.

Denne artikel er oversat fra »ham radio«. Modta
geren er bygget af I5TDJ, hvis konstruktionsarti- 
kel oversattes til engelsk af W4SXK. Fotos stam
mer fra et af I5FLN bygget eksemplar. Den om
stændighed, at sidstnævnte med modtageren 
har haft 150 lande på 7 MHz SSB berettiger vist
nok fuldtud til det måske lidt pretentiose navn - 
DXCC MODTAGER.

OZ3MM

Performance of the I5TDJ communica

t ions receiver.

Frequency coverage  

Sensit ivity

AGC range

Desensit ization

Intermodulation

80 through 10 meters

0.25 μV for 10 dB 
sigaal-plus-noise-to 
noise ratio

110 dB (3 dB increase in 
audio for antenna signal 
increasing from 1 μV 
to 300 mV)

70 mV (-13 dBm) signal 
±100 kHz from desired
0.25 μV (-117 dBm) 
signal lowers signal-to- 
noise ratio from 10 dB to 
3 dB

With 5 mV (-33 dBm) 
signals ±50 kHz from de
sired 0.2μV (-121 dBm) 
signal, distortion pro
ducts are 88 dB below 
the interfering signals.

Funktionsbeskrivelse.
Blokdiagram af modtageren vises på figur 1. 
Signalet fra antennen ledes først igennem 5 
båndpasfiltre - eet for hvert amatørbånd. Hvert 
filter består af 3 kapacitivt koblede, afstemte 
kredse, hvor anvendelse af hojt-Q toroidkerner 
tjener til at formindske tabene og undertrykke 
signaler uden for båndfiltrenes gennemgangs- 
område.

Efter filtrene følger en balanceret blander, 
hvilket tilsikrer en dæmpning af lokaloscillator
støjen på ca. 30 dB. VFO’en dækker området 5.0 
til 5.5 MHz. Ved antennesignal på 80 m (3,5 MHz) 
opnås blandingssignal til 9 MHz xtalfiIteret ved 
addition og ved antennesignal på 20 m (14 MHz) 
opnås de 9 MHz ved subtraktion. For modtagel
se på 40, 15 og 10 m blandes VFO signalet med 
signal fra xtaloscillatorer; blandingsproduktet 
bliver herefter injektionsignal for den balancere
de blander.

Output fra den balancerede blander tilføres et
9 MHz krystalfilter (KVGXF 9 E). Dette er et 8-po- 
let filter med båndbredde på 2,4 KHz ved 6 dB, 
en shape faktor på 1,8 og stopbånd dæmpning 
større end 100 dB. 9 MHz signalet forstærkes i 
en fetforstærker, og endnu en fetblander kon
verterer de 9 MHz til 455 KHz. Dette mellemfre
kvenssignal påtrykkes et 2,7 KHz bredt Collins 
mekanisk filter. Xtaloscillatorer på 8545 og 9455 
KHz tilvejebringer mulighed for sidebåndskift. 
Det rigtige sidebånd udvælges automatisk ved 
båndskift. En 455 KHz mellemfrekvensforstæt-
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ker, balanceret diodedetektor, AGC og en IC lav
frekvensforstaerker fuldender billedet.

Hele kredsløbet forsynes med + 12 V fra den 
spændingsregulerede strømforsyning. Strøm
forbruget er ca. 375 mA.

KONSTRUKTION
Som det fremgår af foranstående beskrivelse, 
indeholder modtageren intet nyt eller opsigts
vækkende. Omhu ved konstruktionen af modta
gerens enkelte dele har imidlertid vist sig løn
nende. Modtageren er opbygget i moduler, hvert 
modul indeholdes i en aluminiumsæske af 
dimensionerne 177x145x49 mm. Opdelingerne 
inden i æskerne indeholder modulernes enkelte 
funktioner, hver på et glasfiberprint. Dette er 
gjort for at gøre eventuelle senere modifika
tioner lettere. Modulopbygningen betyder end
videre reducering af spurious signaler. Alle 
strømførende ledninger føres fra et modul til et 
andet igennem 1500 pF gennemføringskonden
satorer. Signaloverførsel fra modul til modul 
sker via jackstik af phonetypen.

Mixermodulet.
Inputfiltrene og den balancerede blander er på 4 
små printplader grupperet omkring båndomskif
teren. 9 MHz forstærkeren er yderligere isoleret i 
sin egen lille æske (se fig. 3). Båndpassfiltrene 
F1 og F2 monteres på eet print, F3 og F4 på et 
andet, F5 på et tredie og den balancerede blan
der er på et fjerde. Problemet var her at opnå de 
bedst mulige dæmpningsegenskaber for filtre
ne. Transformeren T1 er trifilart viklet med en

enkelt primær og 2 sekundære i serie. Transisto
rerne Q1 og Q2 bør udvælges for opnåelse af 
ens drain-strøm med gate på 0 volt. Den lille 
æske med 9 MHz forstærkeren er fuldstændig 
afskærmet og isoleret med bund og top af fortin
net kobberplade og er fastgjort med epoxy til 
den store aluminiumsæske. Kun herved er 
opnået de optimale dæmpningsegenskaber for 
det anvendte KVG filter; selve filtret monteres 
uden for æsken. Q3's forstærkning er AGC regu
leret. Bemærk, at de ledninger, der bærer bånd
skiftinformationerne, føres ind i modulet via 
gennemføringskondensatorer.

455 KHz modulet.
455 KHz mellemfrekvensforstærkeren opbygges 
på een printplade (fig. 4 og 5). Collinsfiltret yder 
god isolation imellem input og output, så ingen 
komplicerede forholdsregler er nødvendige. 
Transistorerne kan evt. for nemmere udskiftning 
monteres i fatninger. De fire dioder, der anven
des i produktdetektoren (CR4, 5, 6 og 7) er Phi
lips AAZ15 (1N270) og udvælges for samme 
modstand i lederretningen. BF175 HF transisto
rerne Q3 og 04 er af typen, hvis forstærkning 
mindskes med forøgelse af collektorstrømmen. 
Fairchild 2N4134 eller HEPS0017 er gode erstat
ninger for såvel BF175 som for BC209 og EC209. 
Bemærk, at transistoren 05, en BC154, er en 
PNP type.

T1, T2 og T3 er kernetunede Siemenstransfor
mere. BFO kan xtalstyres, hvis det ønskes: dens 
frekvens afhænger naturligvis af det filter der 
bruges i modtageren.
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L1
FL1 3.5-4.0 MHz 14.2 μH. 59 turns 

no. 28 (0.03mm); 
12-turn l ink 

FL2 7.0-7.3 MHz 2.3  μH. 23 turns 
no. 24 (0.5mm); 
5-turn l ink 

FL3 14.0-14.5 MHz 0.97μH. 16 turns 
no. 22 (0.6mm); 
3-turn l ink 

FL4 21.0-21.5 MHZ 0.48 μH. 10 turns 
no. 22 (0.6mm); 
2-turn l ink 

FL5 28.0-29.7 MHz 0.48 μH. 10 turns 
no. 22 (0.6mm); 
2-turn l ink

L2
Same as LI,  
no l ink

Same as LI,  
no l ink

Same as LI,  
no l ink

Same as LI,  
no l ink

Same as LI,  
no l ink

L3
Same as LI,

tap 42 turns 
from ground 

Same as LI,  
tape 17 turns 
from ground 

Same as LI,  
tap 10 turns 
from ground 

Same as LI,  
tap 7 turns 
from ground 

Same as LI,  
tap 7 turns 
from ground

C2

15

8.2

3.9

3.3

2.2

C3

100

200

120

120

60

C4

15

8.2

3.9

3.3

2.2

C5

115

2.00

120

120

60

Note: Al l  inductors for FL1 and FL2 are wound on Amidon T50-6 toroid cores; inductors for FL3 
FL4 and FL5 are wound on Amidon T50-10 toroid cores.

T1 10 turns no. 32 (0.2mm), tr i f i lar wound on Amidon T50-6 toroid core

T2 Primary is 22 turns no. 28 (0.3mm), evenly distr ibuted on Amidon T50-6 toroid core; secon
dary is 7 turns no. 28 (0.3mm) over center of primary winding

Fig. 2. Inputfilter, balanceret mixer og 9 MHz forstærker. 
C1 - C5 er i pF.
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Fig. 3. Mixermodul med inputfilter til venstre og 9 MHz for
stærkeren, separat indkapslet, til hojre. Den balancerede 
mixer er monteret vertikalt efter inputfilteret.

Fig. 4. 455 KHz MF modul. Det mekaniske filter er Collins 
F455Z7, og kan udelades. Som FL6 kan anvendes et KVG, 
XF9A eller B. 455 KHz MF transformatorer T1, T2 og T3 er af 
minitypen.
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Fig. 5. 455 KHz MF-forstærker.

1500

Fig. 6. 5.0-5.5 MHz VFO. L1 er 34 vindinger 0,5 mm cu på en 
Amidon T50-6 toroid.

VFO modulet.
VFO'en indbygges i en æske, der - såfremt den 
ikke er-støbt - må gives bedst mulig mekanisk 
stivhed (fig. 6 og 7). Komponenterne monteres 
med undtagelse af den lille 40 pF drejekonden- 
sator på glasfiberprint. Afstemningskredsens 
øvrige to kapaciteter på 68 pF (NPO) og 20 pF er 
for henholdsvis temperaturkompensation og 
trimning til båndmidte. Der er anvendt en 5:1 
drive til tuning af VFO. Det vil nok være en god 
idé ved den mekaniske opbygning af modtage

ren at tage hojde for senere indbygning af digi- 
taludlæsningsmodul. Toroidafstemningsspolen 
L1 fastlimes på højkant med en smule epoxy.

VFO converteren.
Kredsløbet og opbygningen fremgår af fig. 8 og 
9. 5.0-5.5 MHz signalet ledes direkte til forstær
kertransistorerne Q5 og Q6, når båndomskifte
ren stilles på 3.5 eller 14 Mhz. I den balancerede 
blander opnås som før nævnt produktet 9 MHz.
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CR1-CR6 1N914 or equivalent 

CR7-CR10 Selected 1N270 diodes (see text) 

CR11-CR17 1N914 or equivalent 

L1-L4 0.6 μH (10 turns no. 22
(0.6mm) enamelled on 3/8” 
(9mm) diameter slug-tuned 
forms. Link is 3 turns no. 22 
(0.6mm)

L5 ,L6 1.2 μH. 20 turns no. 28
(0.3mm) on 3/4" (9mm) diam
eter slug-tuned forms 

L7-L10 0.6 μH (same as LI - L4)

Tl, T2 10 turns no. 32 (0.2mm), trifilar
wound on Amidon T50-6 toroid 
core

T3 10 turns no. 32 (0.2mm), trifilar
wound on Amidon T50-6 toroid 
core. Collector winding has two 
windings in series to give 2:1 
ratio
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Fig. 7. 5.0-5.5 MHz VFO.

Med båndomskifteren stillet på 7, 21 eller 28 
MHz blandes VFO signalet med signalet fra en 
fet-xtaloscillator, for produktet gennem filter til
føres Q5 og Q6. 2 xtaloscillatorer - på 32 MHz 
og 32,2 MHz dækker de vigtigste områder af 10 
m båndet, filtrene undertrykker uonskede pro
dukter fra diodeblanderen CR7 - CR10. Disse 
dioder bor omhyggeligt udvælges for ens (+ 20 
mV) spændingsfald ved forskellige stromværdi- 
er f. eks. 0,75, 2, 10 og 20 mA. Dette er nødven
digt, hvis der skal opnås en dæmpning af oscil
latoren på 30 tiI40 dB.

De 4 fet-oscillatorer er monteret på samme 
print og får + 12 V via båndomskifteren; dioder
ne CR1 - CR4 udvælger outputtet. Drainspolerne 
L1, L2, L3 og L4 er viklet på kernetunede spole- 
forme. De trifilare, bredbåndsafstemte transfor
mere T1 og T2 sidder på et andet print sammen 
med diodeblanderen. Det næste print indehol
der de 3 filtersæt L5 - L6, L7 - L8 og L9 - L10. 
Hvert par er induktivt koblet gennem en indbyr
des afstand mellem de to spoler på ca. een dia
meter (9 mm). Filtrenes in- og output sker via 
CR11 til CR17.

Bredbåndsforstærkerne Q5 og Q6 er monteret 
på et fjerde print. HEPSS0014 er en high-gain 
HF type, der kan erstattes med en BFY63. Da 
konstruktionen fordrede forstærkning over om
rådet 5-39 MHz, anvendtes kortest mulige til
ledninger samt keramiske kondensatorer. L11 er 
en lille HF drossel og består af ca. 20 vindinger 
på en 5 mm ferritkerne. T3 er en trifilarviklet 
bredbåndstransformer.

Lavfrekvens- og strømforsyningsmodulet.
Fig.10 viser resten af modtageren og fig. 11 dia
gram af forbindelserne imellem modulerne. Der 
var ingen anledning til at indkapsle LF-delen 
eller stromforsyningsdelen. En lavfrekvens IC 
TAA621 leverer med en 12 volt forsyning 1 watt, 
hvilket er tilstrækkeligt til hovedtelefoner eller 
hojttaler. Som alternativ til TAA621 kan anven
des HEP C6093C eller MC 1454G. L1 er en 5 mm 
ferritkerne med 20 vindinger 1 mm kobbertråd; 
den forhindrer sammen med de 2 kapaciteter 
ensretning af stærke, uønskede HF signaler, (L2
i netdelen har samme funktion).

T1 er en omviklet gammel transformer. Den gi
ver ca. 12 v og er tilføjet en simpel regulator. 
Hvis du har en 3-terminal IC spændingsregula
tor som f. eks. MC7812, så brug endelig den.

Justering.
Efter montering af modulerne blev med et gitter
dy kmeter lost indkoblet (link på 1 vinding) forst 
toroidspolerne lagt ind. En modtager anvendtes 
som frekvenskontrol. Sagen forenkles jo, hvis 
der disponeres over en frekvenstæller. Ved for
sigtigt at losne eller stramme spoletråden kan 
opnås den ønskede resonans. For visuel indika
tion kan bruges et rørvoltmeter med en HF pro- 
be. Inputfiltrene måles på gate af Q1 og justere
de filtrenes + 1 dB produkter således:

FL1: 3,5- 3,8 MHz 
FL2: 7,0- 7,3 MHz 
FL3: 13,9-14,5 MHz 
FL4: 21,0-21,5 MHz 
FL5: 28,0-29,5 MHz

Målemodtageren tilsluttes nu T1 (fig. 8) og de
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fig. 9. Vfo-converter.

L2

Fig. 10. LF og power. Der kan også anvendes en treterminal 
regulator som f. eks. 7812. L1 og L2 er viklet af 1 mm cu på en 
5 mm ferritstang.
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Fig. 11. Således forbindes de enkelte moduler med hinanden.

5 xtaloscillatorer aktiveredes på skift. Med pro
ben på T1's »varme« side viste meteret ca. 0,5 
volt for hver oscillator, når spolerne L1, L2, L3, 
L4 og L5 justeredes til resonans. Justering af de
3 filtre kunne nu let udfores med VFO injection- 
signalerne. Alternativt kan en målesender og HF 
voltmeter bruges til at indstille filtrenes + 3 dB 
response således-

L5-L 6: 16,0-16,3 MHz
L7-L 8: 30,0-30,5 MHz
L9-L10: 37,0-38,0 MHz

Konstruktøren brugte sin målemodtager, da 
han med 20 pF trimmeren (fig. 6) indstillede til 
VFO'ens båndmidte; HF output var 0,6 volt. 
VFO'en tilsluttedes herefter converterens input 
og en 47 Ohm, Vi watt modstand loddedes mid
lertidigt over output-terminalen. Med HF proben 
på dette punkt og båndomskifteren stillet på 
80/40, måles ca. 2 volt. Viklingerne på filter - og 
drainspolerne skal måske rettes let, således at 
output forbliver på ca. 2 volt ved ethvert bånd
skift. Efter at have tilsluttet de øvrige moduler 
foretoges den afsluttende justering i overens
stemmelse med sædvanlig trimningsprocedure 
for modtagere.

Det vil formentlig være af interesse på dette 
tidspunkt at beskrive, hvorledes konstruktøren 
målte krydsmodulation og blokering. Til det før
ste indstilledes een målesender på 28,7 MHz og
0.2.μV og der måltes modtagerens S + N/N til
10 dB. Dernæst tilførtes antennen yderligere 2 
signaler på hver 5 mV ved 28,75 og 28,8 MHz. 
Modtagerens output forblev på 10 dB, d.v.s. at 
forvrængningsprodukter var 88 dB under de to 
interfererende signaler.

For blokeringsmåling brugtes først een måle
sender som før, 0,28 μV (-M17 dBm) på 28,7 
MHz, og så indførtes der endnu en målesender 
som afstemtes 100 kHz over og 100 kHz under 
28,7 MHz. I hvert tilfælde forøgedes amplituden 
fra målesender nr. 2, indtil output S/N forholdet 
blev dårligere; ved en forøgelse af amplituden til 
70 mV gik S/N forholdet ned til 3 dB.

Litteratur:
1. P. Moroni, I5TDJ, »A Solid-State Communica
tions Receiver«, CQ, December, 1970, page 17.
2. W. Sabin, »The Solid-State Receiver«, QST, 
July, 1970, page 35.
3. T. Swift, »Low Cost Instant Circuit Board«, 
Ham radio, August, 1971, page 44.
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Nyt fra ICOM

Nyhederne 
ser man 
på AMAGER ...

IC 211 E. Stationen enhver kræsen amatør bør prøve. Den har 7 ciffer digital udlæsning, 2 
separate VFO’er, f rekvensmemory og en masse andre finesser. Pris............................ kr. 5.750,00

IC 245. Mobil-base station for FM, SSB og CW. Den er naturligvis også med digital-udlæs- 
ning af frekvensen. Meget stabil VFO. Pris......................................................................  kr. 3.995,00

IC 240. Afløseren for IC 22A er nu igen på lager. Det er blevet en meget populær station, der 
jo kan kodes til de frekvenser som du ønsker, ved hjælp af dioder. Der er indbygget 1750 Hz 
tone call. Pris....................................................................................................................  kr. 2.185,00

IC 215. Bærbar FM station, 12 + 3 kanaler, 0,5 eller 3 watt output. Meget fin følsomhed - 
Pris.................................................................................................................................... kr. 1.985,00

GLEM NU IKKE IC 201. Det er jo stadigvæk en fortræffelig station.
FM, SSB, CW, 10 W. Den har vi da stadigvæk..................... kr. 5.150,00

Mangler du en hånd,
når du eksperimenterer, så er prisen 
kun......................................  kr. 126,00

STANDARD 146 A - PAS PÅ BILLIGE STATIONER AF DETTE MÆRKE -
Der blev stjålet en fra vor butik for nylig. Vi har forresten nummeret, det er: 405015. 
Det er selvfølgelig meldt til politiet.

Elbagade 40 ■ 2300 København S 

Tlf. (01) 58 91 09 ■ Giro 9 22 80 20
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Udvidet teknisk prøve for radioamatører
November 1976

1. Tegn principdiagram af en 3-trins AM-sender 
med transistorer, hvor såvel udgangs- som dri
vertrin kollektormoduleres

2. Forklar kort den principielle funktion og giv 
et eksempel på den praktiske anvendelse af

a) en kapacitetsdiode,
b) en zenerdiode.

3. En simpel superheterodynmodtager med mel
lemfrekvensen 455 kHz afstemmes til midten af 7 
MHz amatørbåndet. Angiv modtagerens spejl- 
frekvens samt »spurious« frekvenser, der kan 
modtages som følge af blandingsoscillatorens 
indhold af 2. harmoniske.

4. En sender, der kan opfattes som en generator 
med en af belastningen uafhængig EMK og med 
en indre modstand på 50 Ohm, tilkobles en tabs- 
fri ½ bølgelængde lang 300 Ohms fødeledning, 
som i den anden ende tilsluttes midten af en frit 
anbragt halvbølgeantenne. Senderen afgiver 
ved korrekt tilpasning 50 Watt.

a) Hvor stort er standbølgeforholdet på føde- 
ledningen?

b) Hvor stor effekt afsættes i antennen?
c) Hvor stor ville antenneeffekten være, hvis 

fødeledningen var % bølgelængde lang?

5. Tegn det udsendte frekvensspektrum fra en 
sender på 3600 kHz, som er moduleret med en 
tone på 1500 Hz, når senderen er

a) en 50% moduleret AM-sender,
b) en SSB-sender,

c) en FM-sender med 50% af max. tilladt fre
kvenssving,

d) en FM-sender med frekvenssvinget ± 3,6 
kHz,

e) en PM-sender med frekvenssvinget ± 3,6 
kHz.

6. En tabsfri parallelsvingningskreds afstemt til
7 MHz er belastet med en modstand på 50 Ohm 
over et udtag på spolen, der har 10 vindinger.

a) Over hvor mange vindinger skal udtaget 
være for at give en belastning svarende til 
1250 Ohm over hele kredsen?

b) Beregn kredsens L og C, når Q for den så
ledes belastede kreds skal være 20.

7. Tegn principdiagram af en simpel tonekode
modtager til brug ved f.eks. aktivering af en 
repeater.

8. Tegn udstrålingsdiagrammet i vandret plan fra
a) en halvbølgeantenne,
b) en helbølgeantenne,
c) en ground-plane antenne,
d) en rammeantenne.

9. Hvor mange dB er effekten i et sidebånd 
lavere end bærebølgeeffekten i en dobbeltside
bånds sender, der er moduleret

a) 10%?
b) 25%?
c) 50%?
d) 100%?

Eksempel på besvarelse
1. Fig. 1 viser en AM-sender med kollektormo- 
dulation. LF-signalet tænkes at komme fra en 
effektforstærker (ikke vist), tilsluttet ved »LF«. 
PA-trinet moduleres med den fulde LF-spæn-

ding, således at kollektoren kommer til at svinge 
mellem ca. nul og det dobbelte af DC-forsynings- 
spændingen ved 100% modulation. Driverens 
kollektor er tilsluttet et udtag på LF-transforme- 
ren, omsætningsforholdet findes ved forsøg.
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Det er nødvendigt at modulere driveren, så denne 
kan levere en større styreeffekt til udgangstrinet 
(PA) i de positive modulationsspidser, end ved 
nul modulation, da driveren ellers må dimen
sioneres til at levere denne større effekt kon
stant. Det sidste giver dårlig virkningsgrad og 
forøget opvarmning af PA-transistoren.

FIG. 2a KAPACITETSDIODE FIG. 2b ZENERDIODE

2. De to diodetypers funktion er illustreret i fig. 2 
ved hjælp af karakteristikkerne, a) kapacitets- 
dioden forspændes i spærreretningen, og dens 
effektive kapacitet falder med stigende forspæn
ding. Der går kun en yderst lille spærrestrøm 
gennem dioden. Forbindes den parallelt med en 
afstemt kreds, vil den virke som en variabel kon
densator og ændre resonansfrekvensen, når 
DC-spændingen varieres, b) Zenerdioden for
spændes også i spærreretningen, og ved DC- 
spændinger lavere end zenerspændingen er 
strømmen meget svag. Ved en karakteristisk 
spænding, zenerspændingen, falder diodens 
modstand til en meget lav værdi, hvorfor strøm
men stiger kraftigt. Zenerdioden kan derfor be
nyttes til spændingsbegrænsning og -stabilise
ring. Vendes forspændingen, virker zenerdioden 
som en almindelig diode, der begynder at trække 
kraftig strøm over ca. 0,7 V (siliciumdiodens 
tærskelspænding).

FIG. 3 SUPERMODTAGER FOR 7 MHz-BÅNDET

3. Fig. 3 viser blokskemaet af en simpel super
modtager for 7 MHz. Oscillatorfrekvensen fo kan 
ligge enten under (tilfælde I) eller over (tilfælde II) 
signalfrekvensen fi. Det følgende illustrerer be
regningen af »spurious«-frekvenserne:
Midten af amatørbåndet (7000 til 7100 kHz): 

fi = 7050 kHz.

c) Hvis fødeledningen var en kvart bølgelængde 
længere, ville vi få en kvartbølgetransformation 
af de 75 ohm, så senderens belastning ville være:
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Generatorens EMK er det dobbelte heraf, da indre 
modstand og belastning udgør en spændings
deler med deleforhold 2.:

EMK = 100 V.
a) Standbølgeforholdet (SWR) bestemmes af 
liniens karakteristiske impedans Z = 300 ohm 
samt belastningens størrelse. B = 75 ohm, som 
er impedansen af den nævnte halvbølgeantenne.

Oscillatorfrekvens svarende til mellemfrekvens 
0,455 MHz:

I: fo = 7,050 - 0,455 = 6,595 MHz 
II: fo = 7,050 + 0,455 = 7,505 MHz 
Spejlfrekvens:
I: fs = 6,595 ^ 0,455 = 6,140 MHz 

II: fs = 7,505 + 0,455 = 7,960 MHz 
Oscillatorens 2. harmoniske:
I: 2 fo = 13,190 MHz 

II: 2 fo = 15,010 MHz
I: spurious a: 13,190 + 0,455 = 12,735 MHz 

II: 15.010 h- 0.455 = 14,555 MHz 
I: spurious b: 13,190 + 0,455 = 13,645 MHz 
II: 15,010 + 0,455 = 15,465 MHz

4. Korrekt belastning er en modstand på 50 ohm, 
hvori afsættes 50 W. Af Ohms lov fås spændingen 
over belastningen så til

b) Da strøm- og spændingsforholdene langs en 
transmissionslinie gentager sig for hver halve 
bølgelængde, man kommer frem, kan man - 
uden i øvrigt at ændre noget som helst- forkorte 
linien med en halv bølge, altså til nul. Vi har her
efter situationen i fig. 4b. Vi udregner spændin
gen over belastningen:

Herefter kan effekten, afsat i belastningen, ud- 
reanes:

Spændingen over antennebelastningen (trans
formeret) er nu:



5. Se fig. 5. 5a viser spektret fra en AM-sender, 
50% mod. Hvert af de to sidebånd er ved 100% 
mod halvt så store (i spænding) som bærebøl
gen, her er sidebåndene følgelig halvdelen heraf 
eller 0,25 gange bærebølgen.

b) SSB-senderens bærebølge er stiplet, den 
skulle gerne være undertrykt. Vi udsender øvre 
sidebånd, idet dette gerne skulle falde i fone- 
båndet, der er 3600 til 3800 kHz.

c) Tilladt frekvenssving på HF er 4 kHz, halv
delen heraf er 2 kHz. Modulationsindex er så-
ledes: 2000 m = = 1,33.

1500
Bærebølgen er her faldet til ca. 0,6 gange den 
umodulerede værdi, de første ordens sidebånd 
(3600 ± 1,5 kHz) har amplituden ca. 0,5 gange 
umoduleret bærebølge, anden ordens sidebånd 
(3600 ± 3 kHz) er omkring 0,2 gange umod. bære
bølge, og endelig er tredie ordens sidebånd i 4,5 
kHz afstand fra bærebølgen begyndt at stikke 
hovedet op.

FIG. 5a 

AM 50% MOD

FIG. 5b

S SB «VRE SIDEBÅND

FIG. 5c

FM-SENDER 
m- 1,333

= 363, 78 -10-12 F 
= 363,78 pF.

Vil man have sikkerhed for at have regnet rig
tigt, kan man indsætte de fundne værdier af L og 
C i udtrykket

FIG. 5d

FM og PM-SENDER 

m = 2,£0

f = 7 MHz 

N = 10 VNDG.

FIG. 6
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Bærebølgen er her faldet til ca. 0,6 gange den 
umodulerede værdi, de første ordens sidebånd 
(3600 ± 1,5 kHz) har amplituden ca. 0,5 gange 
umoduleret bærebølge, anden ordens sidebånd 
(3600 ± 3 kHz) er omkring 0,2 gange umod. bære
bølge, og endelig er tredie ordens sidebånd i 4,5 
kHz afstand fra bærebølgen begyndt at stikke 
hovedet op.

d) og e) er ens, da forskellen mellem FM og 
PM ligger i LF-karakteristikken. Vi får m = 2,4, 
hvor bærebølgen er væk.

1. og 2. ordens sidebånd er næsten lige kraf
tige, tredie ordens sidebånd begynder at komme 
op.

6.a) For en transformer eller spole med fast kob
ling mellem alle vindinger er kvadratet på for
holdet mellem vindingstallene lig med forhol
det mellem de tilsvarende impedanser:

hvoraf L findes udfra formlen for spolens reak- 
tans

C kan udregnes via resonansformlen, eller man 
kan finde C udfra reaktansen, der er den samme 
for spole og kondensator:

Xc = Xl = 62,5 ohm.



Afvigelsen fra nøjagtig 7 MHz skyldes afrunding 
(udregnet på hp21).

7. Det simpleste, man umiddelbart kan forestille 
sig i retning af en tone-dekoder er vist i fig. 7. 
Fra modtagerens diskriminatorudgang fås et 
1750 Hz LF-signal, som ensrettes i dioden, fil
treres med Ci og begynder at oplade C2 gennem 
en stor modstand R. Tidskonstanten skal være 
afpasset således, at transistoren Q1 leder og 
trækker relæet, når der er forløbet mere end 1 
sekund. Q2 bruges til at sætte referencespæn
dingen, dvs. den værdi, C2 skal oplades til, før 
relæet trækker. Engang trukket holder relæet 
sig selv, selv om tonen forsvinder, indtil bryde

kredsen åbner. Det kan f.eks. ske, når der ikke 
har været bærebølge tilstede i 30 sekunder.

8. Se fig. 8.

9. Effekten i hvert sidebånd fra en 100% module
ret AM-sender er en fjerdedel af bærebølgens, 
svarende til 6 dB dæmpning.

d) 100% svarer til -f- 6 dB
c) 50% svarer til + 6 h- 6 = + 12 dB
b) 25% svarer til -f- 6 -r- 6 -h 6 = -h 18 dB 
a) 10% svarer til -h 6 20 = -r 26 dB

(10 gange i spænding under 100%).
7aq

FIG 8a UDSTRÅL INGSDIAGRAM 

FOR EN HALVBØLGEANT

FIG. 8c FOR EN GROUNDPLANE 

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

EN 2-BÅNDS MINI-QUAD
Når disse linier læses plejer de gode par halvår
lige DX-måneder at tage deres begyndelse. Det
te skyldes (bl. a.) at såvel den nordlige som den 
sydlige halvkugle af vor jord er ligeligt belyst af 
solen. Så det er slet ikke for tidligt at begynde på 
at tænke på antenner og komme igang inden 
forårsjævndøgn. En Cubical Quad må vel nok 
betegnes som den bedste amatørantenne idag, 
når man ser på gain, bomlængde, udstrålings- 
vinkel og højdekrav. Men som enhver anden 
høj-effektiv retningsantenne er den ikke just l 

usynlig, og under monteringsarbejdet er den - 
ligesom et pindsvin - ret »uomgængelig« når 
den skal bæres.

For mange mennesker er det næppe heller no
gen pryd med dette kæmpefuglebur på tag eller i 
have, og det er vel også de færreste, som har 
landskab til rådighed, hvor f. eks. full-size 
Quads til de allerlaveste frekvensbånd kan ind
passes. Alene på 14 MHz fylder en 2-elements 
Quad i fuld størrelse ca. 5x5x4 meter, hvilket 
dog må henregnes til en acceptabel størrelse, 
der kan godtages i mange husholdninger.

Men ved at forkorte elementerne mekanisk og 
samtidig forlænge dem elektrisk ved at indsætte 
spoler - på de rigtige steder - har OZ6TJ, Tor
ben, sidste år fremstillet en 2-element Quad til 
14 og 21 MHz, der ikke fylder stort mere end en 
full-size på 21 MHz: 3,85x3,85x3 meter (45 m3 
mod 100 m3). Fremstillingsmæssigt og pris- 
mæssigt er den særdeles overkommelig, og da 
også de foretagne målinger har vist sig ualmin
deligt tilfredsstillende, har jeg bedt om en byg
gevejledning hertil OZ’s læsere, hvilket Torben 
med glæde har efterkommet.

Princippet i en Quad.
En Quad er en »stacked antenna«, d.v.s. i dette 
tilfælde to antennesystemer over hinanden, og 
hvert bestående af en halvbølge-dipol med tilhø
rende reflektor. Dette er den klassiske »2 over 
2«. Men istedet for at føde begge halvbølgedipo
lerne på midten, er enderne af alle elementerne 
bukkede, for de øverstes vedkommende nedad 
og de nederste opad, således at selve antenne
elementerne danner en lukket kreds og re
flektorelementerne en anden lukket kreds, hver

for sig. Herved endepunktsfoder de nederste 
elementer de øverste, og konstruktionen kan 
danne såvel en kubus, stående pa en side, som 
på spidsen, eller danne en cylinder (af cirkelfor
mede elementer). Det går ud på eet. Desværre 
bliver afstanden mellem lagene nu ikke mere

OZ6TJ's 2-bånds mini-Quad.
De fødende elementer, såvel som reflektorer er af 1 mm° lake
ret kobbertråd. 14 MHz-reflektoren har samme mekaniske mål 
som antenneelementet, men spolerne »L« er storre, og kob
bertråden er ubrudt. 21 MHz-reflektoretis længde er oget med 
20-30 cm 300 Ohm twin-lead, kortsluttet til bedste F/B. »S« er 
spændebånd til stiverne.

den helt gunstige, idet den før sammensætnin
gen skulle være mellem 0,5 og 0,7 lambda for at 
man skulle kunne opnå den optimale - den 
bedst mulige - gevinst. Dette ville ikke være 
muligt i en Quad uden at ødelægge udstræknin
gen af de strømbærende dele - og dermed de
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afgørende for en antenne - ved en for drastisk 
forkortning. Endvidere ville den samlede impe
dans i fodepunktet ikke blive så heldig tæt ved 
ca. 50 Ohm, som ved en næsten kubisk kon
struktion. Trådlængderne i elementerne er ca. 1 
hel-bølge lang, og impedansen i fødepunktet af 
en sådan helbølgesløjfe er omkring 130-140 
Ohm (ved resonansfrekvensen). Når en reflektor 
tilføjes, hvis længde også er omkring en hel bøl
gelængde i en Quad-antenne, vil fødeimpedan- 
sen falde ganske betydeligt, ligesom tilfældet er 
ved enhver antennekonstruktion med halvbøl- 
ge-elementer. Afstanden fra antenneelement og 
længden af reflektoren har en afgørende betyd
ning for såvel fødeimpedans som på F/B-tallet 
(Front-to-Back-forholdet): Er afstanden for rin
ge (udtrykt i brøkdele af lambda) bliver impe
dansen langt under 50 Ohm, og er reflektor
længde næsten lig med antennelængde får man 
et meget ringe F/B.

Er afstanden mellem antenneelement og re
flektorelement omkring 0,2 lambda og er for
skellen mellem antenne og reflektorlængder 
omkring 5 %, opnås et absolut passende kom
promis mellem gain, F/B, impedans, frekvens
selektivitet og nogle absolut mindre ønskede 
»side-sløjfer« i udstrålingsdiagrammet (side-lo- 
pes).

I en Cubical Quad opnåede man - ved som 
sagt at »folde enderne sammen« - også at sta
tisk elektricitet ikke kunne medføre den skadeli
ge indflydelse gennem Corona-effekten, man 
var løbet ind i på radiostationen HCJB i Equa
dors bjerge. Der blev Quaden født. Spacingen i 
lodret plan mellem elementerne blev 0,25 lamb
da (istedet for f. eks. 0,5), men man opnåede en 
mekanisk fornuftig kubisk konstruktion med en 
spacing til reflektoren i 0,25 lambda, hvilket gav 
meget tæt ved de dengang tilstræbte 70 Ohm. I 
dag hvor 50 Ohm er standard kan spacingen til 
reflektoren sættes til 0,2 lambda.

Netop grundet på at en Quad er en stablet an
tenne i sin udformning medfører det, at dens åb- 
ningsvlnkel i det vertikale plan er fladere end en 
Yagi med tilsvarende gain, og bommen er min
dre end halvt så lang. F. eks. opnås det samme 
gain med en såkaldt 2-element Quad som med 
en 4-element Yagi, og man kan bedre tillade sig 
at sætte en Quad for lavt end en Yagi.

OZ6TJ’s mini-Quad.
Som betegnelsen angiver er det ikke en full-size 
Quad, idet 14 MHz-delen er skrumpet, hvorimod

OZ6TJ's 2-bånds mini-Quad.
Den bærende konstruktion er af aluminium og glasfiber, og en 
flagstang.

21 MHz er uændret. Endvidere blev den udført 
som en søndagsopgave ved sommerhuset, men 
har nu bestået sin driftsprøve gennem adskillige 
måneder med fint resultat. Spolerne er nok de 
mest sårbare og absolut ikke vejrsikrede, f. eks. 
oplyser Torben, at den sommetider »vender sin 
beamretning«, når det ene sæt spoler er mere 
regnvåde end det andet sæt. Endvidere peger 
beamretningen 10-15 grader »ved siden af«, 
altså er udstrålingsdiagrammet ikke symmetrisk. 
Dette skyldes muligvis asymmetri i de fremstille
de spoler eller/og at der ikke benyttes nogen 
form for balun: det asymmetriske 60 Ohms coax- 
kabel er tilsluttet den (tilstræbte) symmetriske 
antenne. Men som sagt blev den bygget og ju
steret på meget få timer, og der skal jo også 
være noget for den eksperimenterende læser af 
disse sider at arbejde videre med.
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Materialer:
4 stk. 10-11 mm ø fiberglasstænger 550 cm Ig.
4 stk. 10-11 mm o fiberglasstænger 275 cm Ig. 

(pris ca. kr. 11,- pr. meter. f. eks. hos Warnich 
Radio, Paludan Mullersvej, Århus).

1 stk. aluminiumsbom, 300x2,5x2,5 cm.
8 stk. spændebånd (slangesamlere).
Ca. 35 meter lakeret kobbertråd, 1,0 mm ø til an

tenne, reflektor og spoler.
Ca. 30 cm 300 Ohm twin.lead til reflektor-stub. 
Lidt plexiglaspladestumper til fremstilling af 

spoleforme og terminaler.
Længde efter behov af f. eks. 60 Ohms TV coax 

af bedste kvalitet.

Spolerne:
Disse vikles på sammenbladede og sammenli
mede stumper af plexiglas (f. eks.), men kan væ
re af enhver art fornuftigt valgt vejrfast isolati
onsmateriale. Diameter: 4,5 cm. Vindinger på de 
fire spoler i det fødede element: 13-12. Vindin
ger på de fire spoler i reflektorelementet: 15-14. 
Bemærk to tal er nævnt, bl. a. for at tage hensyn 
til justeringsmulighed - indtil bedste F/B kon
stateres ved drejning af antennen 180 grader 
overfor et test-signal udefra eller på en feltstyr
kemåler i marken. Også for at tage hensyn til om 
der ønskes optimale forhold for F/B (eller gain) i 
CW- eller phone-delen af 14 MHz båndet. 
Enhver antenne med spoler er betydelig mere 
frekvensselektiv end en full-size.

Dimensionen af spolerne er tilstræbt kvadra
tisk: 4,5x4,5 cm, altså længde lig diameter, idet 
dette giver det bedste Q (godhed) for en spole. 
Antal vindinger kan - ved benyttelse af en kors- 
formet spoleformskonstruktion som her - juste
res med en kvart vindings nøjagtighed, og der
udover ved at trykke vindingerne sammen (stør
re selvinduktion) eller trække dem lidt fra hinan
den. NB: Der skal være plads til endeskruer på 
plexiglasformen til solid befæstigelse af anten
netråden, idet denne tråd jo er af afstivende be
tydning for denne slags pindsvins-antenner.

Antennetråden kan indfældes i nogle passen
de skrå hak i fiberglasstængerne, og fastholdes 
med en ombinding. Af hensyn til trækaflastning 
er coaxkablet fastskruet stramt med en bøjle i en 
termineringsplade, som også bærer omhygge
lige skrueforbindelser til kobbertrådene. Denne 
del bør vitterligt beskyttes af fedt mod corode- 
ring og indtrængning af vand i coaxkablet. På 
grund af den gennemførte lette konstruktion af 
antennen er ikke benyttet tykkere coax end af 
RG58-typen.

Stubben til 21 MHz-reflektoren har til formål at 
forlænge reflektoren med de ca. 5 % - d.v.s. at 
den arbejder på en lavere frekvens end anten
nen — for at den skal kunne virke efter sin hen
sigt, og dette udføres - da begge halvdele er 
mekanisk identiske - med en stump 300 Ohm 
twin-lead. Af hensyn til 14 MHz-reflektoren, der 
føres ubrudt igennem, foreslås også her er ter- 
minering (og spacer) af plexiglas.

Tuningsprocedure.
Først konstateres ved hjælp af et kalibreret dyk
meter og med en 1 vindings link istedet for coax
kablet oppe i antennen at denne overhovedet er 
indenfor henholdsvis 14 og 21 MHz båndet. Hvis 
ikke må trådlængden ved 21 MHz og antenne
spolernes selvinduktion ved 14 MHz ændres. 
Når resonans er indenfor - men behøver ikke at 
være helt på den ønskede arbejdsfrekvens, for 
det kommer senere - så justeres 14 MHz-reflek- 
tor-spoler (alle 4 samtidigt lidt ad gangen) til f. 
eks. det højeste F/B-tal på enten modtagerens 
S-meter eller på en feltstyrkemåler i mindst 21 
meters afstand fra antennen. Eller, hvis man er 
interesseret i det højeste gain-tal - for disse to 
tal følges ikke med hinanden - så justeres re
flektorspolerne dertil. Det er lettere, for så behø
ver man ikke at svinge antennen 180 grader, 
men en god DX-antenne bør altid udvise det 
bedste F/B-tal.

Derefter justeres spolerne i 14 MHz-antennen 
til laveste SWR-tal, og her burde SWR-meteret 
være anbragt i antennens fødepunkt. Derfor til
rådes antennejustering at blive udført på taget af 
et træhus eller lignende. Men også andre - og 
for amatører mere tillempede metoder - kan an
vendes. F. eks. med SWR-meteret ved stationen 
og en passende antal op- og nedhalinger af an
tennen som i dette tilfælde. Den her beskrevne 
konstruktion vejer ikke over 8 kg og kunne med 
lethed hales op og ned af husets flagstang. Og 
som sagt, under justering af antennespolerne til 
laveste SWR-tal lempes antennens resonans til 
den ønskede frekvens. Har det været nødvendigt 
med flere end 1 vindings ændring i antennespo
lerne, må F/B-proceduren gentages med reflek
torspolerne, for atter at afsluttes med finjuste
ring for bedste SWR (og dermed frekvensind
lægning) på antennespolerne.

Justering af 21 MHz-stubben sker ved at have 
300 Ohm-stykket kortsluttet først i 30 cm’s af
stand, og derefter gradvist at sammensno led
ningerne - der senere loddes - til højeste F/B-
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tal. Dette fandtes mellem 20 og 30 cm i den her 
nævnte konstruktion, også ved et antal op- og 
nedhalinger i flagstangen. Ophalingen foregår 
på den måde, skriver OZ6TJ, at bommen er fast
spændt ca. på dennes midtpunkt til en 4 meter 
rundstok, i retning nedad. Flaglinen gøres fast i 
dette punkt og til den nederste ende af rund
stokken, og rundstok og antenne faktisk glider 
op ad flagstangen til en position ca. 12 meter 
over bakkerne på Mols.

Et bevis på, at den ikke er så skrøbelig, som 
den måske kunne se ud til, forekom da fastgø- 
ringen i 12 meters højde svigtede og konstrukti
onen faldt ned. Men der skete ikke andet end at 
hele sagen opførte sig som en kæmpebold, der 
fjedrende i hop trillede ned ad bakkerne, så 
langt som coaxkablet nu rakte. Og der var intet 
sket med stænger og tråd, og spolerne var helt i 
orden efter at de var blevet støvet af.

Antennen har siddet oppe under vindstyrke 8 
uden problemer, men Torben tilråder nylon
støttebarduner, hvis den skal benyttes perma
nent. Vindmodstanden er iøvrigt betydelig min
dre end i det flag som ved lejlighed er oppe i 
samme flagstang.

Angående montering af glasfiberstængerne i 
bommen foregår det ved at bore et 10-11 mm 
hul i aluminiumsbommen og fastholde stænger
ne med skruer. Af hensyn til materialesvækkelse 
skal det andet hul, der skal bores umiddelbart 
ved siden af og 90 grader drejet i forhold til det

første, ikke komme for tæt på. En rund bom kan 
også med fordel benyttes.

Målinger.
Trods det at spacingen mellem antenne- og re
flektorelement på 14 MHz kun er 0,15 lambda er 
SWR-tallet meget fint, takket være justerings- 
mulighederne i spolerne.

SWR.
PÅ 14 MHz:
1,5:1 på 14,15 MHz 
1,1:1 på 14,20 MHz 
1,5:1 på 14,30 MHz 
På 21 MHz: Mellem 1,4:1 og 1,3:1.

Gain.
Målt på 14 MHz til mellem 6 og 9 dB ved nær- 
feltsmåling, og mellem 12 og 18 dB overfor DX.

F/B-tallet
er for begge antenner 20-25 dB. 
Måleinstrument: S-meter i modtageren.

Disse målinger må tages med forbehold, men 
alt i alt tyder det på, at denne gennemarbejdede 
antennekonstruktion er værd at lægge mærke 
til, og vi siger tak til OZ6TJ, Torben, for de frem
sendte detailler. Den skulle være let at bygge ef
ter. Må jeg hore, hvem bliver den første, der mel
der sig?

OZ7CH

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

Referat af HB-møde den 27. november 1976.
Alle HB-medlemmer og Grethe var tilstede.

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

A. FU/OZ5RO.
B. P&T/OZ5RO.
C. OZ/OZ6PN.
D. Regnskab/Grethe.
E. Diverse udvalg.

4. Sager til behandling.
A. Antennemaster/alle.
B. Tilgodehavende hos Campione/Grethe.

C. NRAU møde.
D. Gamle medlemsnumre/OZ5RO.
E. Bulletinudsendelse/OZ1AT.
F. Kopimaskine til EDR.
G. 20 meter QRM/OZ5RO.
H. Ny kredsinddeling/OZ1AT.
I. Vedtægter Ålborg afdeling.
J. Vedtægter Hillerød afdeling.
K. Ny brochure/OZ5GF.
L. QSL-manager.
M. Brev fra OZ5DX.

5. Eventuelt.

ad 1: Referat godkendt, 
ad 2: Dagsorden godkendt med tilføjelse af 

punkterne 4L og 4M.
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ad 3A: Der var indkommet 2 indsigelser mod 
det sidste HB-referat der var håndskrevet. Refe
ratet var tydeligt skrevet, og som sådan let 
at læse, men kunne ikke skrives på maskinen, 
idet den var afleveret til Grethe af referanten. HB 
godkendte referatet.

En morseattest var indsendt til formanden til 
underskrift, men da attesten var mangelfuld 
(manglede medlemsnummer) kunne den ikke 
godkendes. Datering 28. marts 1965.

Fra tidligere medlemmer havde foreningen få
et ønsker om genindmeldelser mod at få deres 
gamle numre igen. HB var enige om at dette 
godt kunne lade sig gøre.

Angående medhjælp ved QSL-forsendelser, 
havde man fået tilsagn om hjælp, men vedkom
mende trak sig tilbage den 1. november, da han 
mente det ville give underskud i regnskabet(?).

Efter anmodning fra RM blev HB enige om at 
rette henvendelse til P&T angående 160 meter.

EDR-jubilæum blev sat under debat. Forskelli
ge emner blev diskuteret. Man blev enige om at 
lade FU behandle sagen som hastesag. Jubilæet 
skal ikke være en campingtur.

ad 3B: OZ5RO. Har talt med P&T angående et 
møde engang i januar 1977 om bl. a. pilottone
system, 160 meter samt mastesager m. m. Til 
mødet indkaldes OZ5DX-9JB-5RO og 4GF.

ad 3C: OZ6PN har sendt HB en ny opsætning 
af OZ. Indholdet blev diskuteret, og man enedes 
om at ideen var god.

Priser i OZ's annoncer skal være incl. moms, 
når det er tilbud, der vedrører brugere. OZ9JB 
skriver til OZ3BH.

ad 3C: HB gennemgik det udsendte regnskab, 
der blev taget til efterretning.

På spørgsmålet om EDR skulle fortsætte med 
at handle med pejlekort, blev svaret nej.

Vi er udgået for 1 -taller til vore vognmærker, 
men det blev vedtaget at fortsætte med denne 
salgsartikel da efterspørgslen stadig er stor.

HB vedtog, efter anmodning fra Grethe, at be
tale flyvebiIletter i forbindelse med foredrag, 
hvis anden transportform er umulig.

Grethe foreslår at EDR's gamle skrivemaski
ner tilbydes afdelinger gennem OZ. Dette blev 
vedtaget.

ad 3E: VHF-udvalget fremkom med ønsker om 
en beacon på 1296 MHz. HB blev enige om, at 
OZ9SW skal fremkomme med udvalgets ønsker 
til FU. OZ9SW skal underrettes om EDR’s post
adresse, idet han på mødet i Amsterdam havde 
opgivet sekretærens adresse.

ad 4A: OZ5RO. I forbindelse med den i OZ re
fererede leder, omhandlende en udtalelse af 
overtelegrafmester H. T. Antonsen, har jeg prø
vet at få kontakt med ham, men det er ikke lykke
des at træffe ham. Her fulgte en længere diskus
sion om de mastesager EDR havde kendskab til.

OZ5RO har kontaktet miljøministeriet, men fik 
besked på selv at tage sagerne op med amts
kommunerne.

HB blev enige om, at Antonsens udtalelser 
kun kunne være fremsat i forbindelse med ra- 
dio-TV antenner.

HB blev enige om, at OZ5RO-9JB-4EV og 4GF 
efter kommende kreds 1 møde sætter et brev 
sammen til miljøministeren.

Heri skulle man søge at få privilegeret license- 
rede radioamatører i forbindelse med antenne
opsætning.

ad 4B: Grethe orienterede om forholdene ved
rørende EDR’s tilgodehavende hos Campione. 
Det drejer sig om ca. 7.500,00 kr. Ifølge sagføre
rens brev må vi underskrive kontrakten og løbe 
den dermed forbundne risiko. (Firmaet skal sta
dig annoncere i OZ og afbetale gælden med 15 
% pr. måned). HB enig.

ad 40: Fra OZ1LO forelå en anmodning til HB 
om at henvende sig til de øvrige nordiske lande 
og søge at få foranlediget, at der bliver arrange
ret et NRAU-møde. OZ1LO tænker bl.a. på test
regler m. m. HB syntes om ideen, samt at der 
skal sendes 2 mand til et sådan møde, hvoraf 
den ene burde være OZ5DX. Sekretæren under
retter de nordiske lande.

ad 4D: Se 3A.
ad 4E: OZ1AT havde indsendt anmodning om, 

at referater fra HB-møder blev tilsendt bulletin
tjenesten. Dette var den samlede HB enige om, 
men de først måtte udsendes efter den norma
le protesttids udløb. OZ2NU havde efterlyst cir- 
kulationsmapper. OZ9JB sørger for at dette 
kommer i orden. Der var ønsker om at få en bul
letinstation, der lå centralt, da det til tider har 
været svært at høre OZ2NU over hele landet.

ad 4F: Grethe anmodede HB om bevilling til ny 
stencilbrænder samt en duplikator. Det nuvæ
rende er slidt ned. En revisor i Horsens havde til
budt EDR 3.000,00 kr. for det gamle sæt. Prisen 
for et nyt vil ligge på ca. 11.000,00 kr. + moms. 
Grethe gjorde opmærksom på en arbejdslettelse 
på henved 2/3 ved køb af et nyt sæt. En stor for
del ved det nye, var at det også kunne bruges til 
billeder.

OZ5GF indskyder her, at dette også vil kunne 
udnyttes af OZ7EM/kopitjenesten.
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Sagen blev diskuteret, og HB fandt det rime
ligt at udskifte det udslidte sæt.

ad 4G: I en henvendelse fra OZ9LM berorer 
Poul de kraftige støjgener der til tider ligger på 
store dele af HF-båndene, og spørger om EDR 
kan gøre noget ved sagen. Hertil kan oplyses, at 
flere landes P&T har rettet henvendelse til 
USSR, men ingen har fået svar.

ad 4H: OZ1AT havde indsendt etforslag til nye 
kredsinddelinger. Anders motiverede sit forslag, 
og dette blev taget under debat. Efter en længe
re diskussion enedes man om at lade vedtægts- 
udvalget tage sig af det. 

ad 41: Godkendt.
ad 4J: Tilbagesendes grundet manglende un

derskrift.
ad 4K: OZ5GF fremviste prototype af en ny 

brochure. Den havde været til vurdering hos HR,

der havde sagt god for den. Prisen vil ligge på
7.000.00 kr. for 5.000 stk., og for 10.000 stk.
3.000.00 kr. mere. Leif fortalte lidt om indholdet 
og oplæste et par små afsnit. HB godkendte 
5.000 stk.

ad 4L: Til OZ9JB var der indkommet en del an
søgere til QSL-medhjælperposten. Jørgen op
læste en række ansøgere. HB sorterede og fandt 
frem til den bedst egnede. Valget faldt på 
OZ5GF.

OZ5GF var klar over arbejdets omfang, og 
havde erfaring i behandling af QSL-kort samt 
plads til reoler o.s.v.

ad 4M: OZ5GF orienterede om indholdet af 
brev fra OZ5DX til HB. Dette blev taget til efter
retning, 

ad 5: Intet.
OZ4GF

EDR’S KOPITJENESTE

QST (amerikansk)
Aug.1976: An RF-sensed antenna change-

over Relay...................................................... ..3 s.
A big 12 Volts (12 V/10 A)............................. ...2 s.

Sept. 1976: The Mini-Miser’s receiver
for less than 18 dollars................................... ..4 s.

Okt. 1976: An inexpensive sweep-frequency
generator..........................................................3 s.
A 1/4-kilowatt amplifier .....................................3 s.

73-Magazine (amerikansk)
Okt. 1976: 500 MHz scaler. PC boards 

areavaible ...................................................... 2 s.
Nov.1976:Buildasimple»Lab«scope.............. 6 s.

The amazing inverted L-antenna
for 20-40-80 m ............................................... 2 s.

Dec. 1976: The IC-22 portabilization with 
Nicadsbat.......................................................  2 s.

Ham Radio (amerikansk)
Okt. 1976: Optimum design for high-

frequency comminications receivers.............  14 s.
Double-conversion HF-receiver with 
mechanical frequency readout....................... 6 s.

Nov.1976:RTTYtestmessagegenerator.. 3 s.
Dec.1976:DX-receiverforthrHF-bands... 7 s.

CQ-DL (tysk)
Okt. 1976: Modifikationsvorschlag für 

Multi 2000 .....................................................  3 s.
Dec. 1976: Stromversorgungsgerât für 

TR-2000 ........................................................  1 s.

QRV (tysk)
Dec. 1976: Elektronischer Sender-Empfangs-

schalter........................................................... 5 s.

UKW-Berichte (tysk)
Hefte 4 1976: Ein Absorptionsfrequenzmesser

für 70-1350 MHz............................................  8 s.
Endstufe für das 2 m band mit
der Röhre QQE 06/40 ...................................  7 s.

Radio Comminication (engelsk)
Sept. 1976: A fourth generation CW keyer 

using CMOS IC's ..........................................  4 s.
Nov. 1976: Toneburst and time-out indicator

for the IC 22 ................................................... 3 s.
A economy VHF dip meter ............................  3 s.

Dec. 1976: A receiver for 144 MHz.................... 6 s.

Af ovennævnte artikler samt af andre fra 
nævnte tidsskrifter samt ældre numre af OZ kan 
fås kopier. Prisen er 1,00 kr. pr. side + porto 
(tryksag), der lettest indbetales på giro
6 45 93 66 eller sendes i check.
OZ7EM, Ejv. Madsen, Sebber skole, 9240 Nibe

KVALITETSKREDSE
7400-serien

TIL BUNDPRISER

WINSØ ELEKTRONIK
8723 Løsning. Tlf. (05) 65 12 85
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Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen, 
Kløvervænget 9, Haldbjerg. 9900 Frederikshavn.

»Chopperen« eller som man kalder den »The 
woodpeaker«.
Man har en til vished grænsende formodning 
om, at Kiev stationen er en radar station. Ikke en 
almindelig radar som dem vi kender på UHF, 
men en radar der benytter frekvenser i HF (fakta 
høres!). Endvidere benytter man ionosphærens 
reflektion, d.v.s. man benytter varierende fre
kvenser, afhængig af ionosphærens højde over 
jorden, og det område man ønsker at scanne. 
Rent praktisk vil det sige, at man her har en ra
dar der kan »kigge om hjørner«, idet jordens 
runding ikke sætter grænse for det område der 
kan ses.

Formentlig er der tale om en militær installa
tion, hvilket bl. a. resulterer i, at henstillinger fra 
andre landes P&T stort set ignoreres. Stationens 
værdi som militært instrument er selvsagt gan
ske enorm. Man formoder at området der scan
nes er ca. 17500 km i diameter, endvidere mener 
»man«, at f. eks. skibe,fly og sågar bilers bevæ
gelser kan iagttages!

Da Kiev stationen anvender reflektioner fra 
objekterne må man selvsagt benytte kolosal 
effekt. Den beregnede effekt ligger på mellem 5 
og 10 Megawatt. D.v.s. man må nødvendigvis 
have et større elværk til rådighed.

Man har en formodning om, at når »indkø
ringstiden« er forbi (det ske snart!), bliver statio
nens aktivitet kun sporadisk i fredstid. Men i en 
»ufredstid« disponerer man måske over en halv 
snes af slagsen, bl. a. for at lede raketbatterier 
de rigtige steder hen!

NATO har, ifølge dagspressen, planer om et 
flyvende radarsystem, for at øge rækkevidden af 
det normale UHF radar, prisen var 15 mia. dol
lars, det viser hvor stor betydning man tillægger 
sagen.

Vi radioamatører må konstatere, at Kiev statio
nen, efter de officielle klager fra andre landes 
P&T, fortrinsvis benytter områder udenfor »tra
fikområderne«, og placerer sig i både 7 og 14 
MHz båndene. Tilbage er så kun at håbe, at teo
rien om, at indkøringstiden snart er overstået, 
må holde stik. Beklageligt at de store nationer 
satser på magt og overlegenhed.

Sommerlejr 1976
Halvdelen af overskudet fra Ølgodlejren 1976, 
nemlig 500 kr., er af Esbjerg afd. skænket til 
hjælpefonden.

Gave fra OZ1W.
Det var lige før redaktionsarbejdet af dette num
mer gik istå, da jeg modtog en postpakke inde
holdende den første årgang af »Radioposten« 
dækkende perioden fra den 2. september 1927 
til 29. juni 1928. Bladene var en gave fra OZ1W til 
EDR i anledning af foreningens jubilæum i år, 
fordi netop i disse blade har EDR haft spalte
plads til sine første officielle meddelelser bl.a. 
referatet fra den stiftende generalforsamling.

På EDR's og redaktionens vegne vil jeg her 
takke OZ1W for denne kostelige skat som du har 
gemt til os i så mange år.

OZ6PN

Juni 1928 - april 1929.
I denne periode har EDR haft fast spalteplads i 
»Ugens Radio« og tilsyneladende også i »Ra
diomagasinet«. Hvis nogle ligger inde med dis
se blade vil vi gerne på redaktionen låne dem 
til fotokopiering.

15. april 1929.
På denne dato udkom det første nummer af OZ, 
og dette første nummer er heldigvis i redaktio
nens besiddelse, men desværre mangler der 
nogle numre op igennem årene, og hvis nogen 
kunne hjælpe os med at fylde hullerne ud i føl
gende mankoliste, ville vi være taknemlige:

Årgang: Manglende numre:
1. 1929 2 3 4 5 6
2. 1930 1
4. 1932 3

11. 1939 3 5 6
13. 1941 .
14. 1942 I alle 4 årgange manglei
15. 1943
16. 1944
18. 1946 5 8 9 10 11 12
19. 1947 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
20. 1948 1 2 3 4 5 6 7
21. 1949 3 4 5
22. 1950 4 5 6 7 8
28. 1956 6
30. 1958 8

Sommerlejr 1977.
Sommerlejren i år arrangeres af Ålborg afdeling 
i tiden 2. —10. juli. Nærmere følger i april OZ.
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Valg 1977.
Forslag til formand, HB og RM skal være HB i 
hænde senest den 20. april, og bemærk den nye 
kredsinddeling (referat af RM-møde i november 
OZ side 451) samt de manglende HB-medlem
mer i kreds 3 og 6.

OZ6PN

Post- og telegrafvæsenet meddeler: 
Inddragelse af amatør-radiosendetilladelse.
Ved et rutinemæssigt besøg hos en licenseret 
radioamatør er det konstateret, at den pågæl
dende har benyttet højere effekt for sin sender 
end tilladt i henhold til hans tilladelse. Den på
gældende har endvidere overtrådt et sendings- 
forbud, som var givet på grund af radiofoni- og 
fjernsynsforstyrrelser. Generaldirektoratet har i 
den anledning inddraget den pågældendes 
amatør-radiosendetilladelse for 1 år, hvilket 
herved meddeles til underretning.

E. B.
Børge Nielsen

 SILENT KEY

OZ8LW
OZ8LW, Hans Wind, døde anden juledag, kun 53 
år gammel.

Hans var ikke særlig kendt fra båndene, idet 
hans største interesse var teknikken, men man
ge OZ’ere og andre radio- eller elektronikinteres 
serede har i tidens løb hentet råd og vejledning 
hos ham.

Siden 1972 har lokalafdelingen i Sønderborg 
haft lokale hos ham i hans TV-værksted, og selv 
om hans sygdom i de sidste par år hindrede, at 
han deltog i ret mange møder, var han til det 
sidste meget interesseret i afdelingens virke.

Han var et meget alsidigt interesseret menne
ske, som man med stort udbytte kunne diskutere 
alverdens emner med. Dette, samt hans humori
stiske sans og store interesse for sine medmen
nesker, havde i årenes løb skaffet ham en stor 
bekendtskabs- og vennekreds.

Han vil blive savnet af mange.
EDR Sønderborg afd.

OZ3RR
Egon Sørensen døde den 22. december 1976. 
Hvis man kan bruge Egons kaldesignal, OZ3 
Røde Roser som et symbol, hørte han til en af 
dem, hvis kærlighed til kortbølgeradio var altaf-

Marts OZ.
Manuskripter til marts OZ skal være mig i hænde 
senest lørdag den 19. februar, idet den 20. er en 
søndag.

Red.

Nyt fra Werner Radio
Werner Radio, Otterup, der er generalagent for 
Trio-Kenwood, har nu åbnet en afdeling i 
København. Firmaet, der kun sælger radioama
tørudstyr, har i samarbejde med OZ8PV, Jørgen 
Poulsen, lavet en udstilling og lager på dennes 
adresse, Mågevej 73 NV. Udstillingen vil i starten 
indeholde hele Kenwoods program, samt anten
ner og rotorer og aktuelle løsdele. Åbningstiden 
bliver hverdag 17-19 og 9-12 på lørdage. 
Werner Radio har foruden den nye afdeling i 
København også en afdeling i Ålborg, der 
dagligt ledes af OZ7OU, Kurt Poulsen.

Trebehaa.

gørende. Han var med til det hele, fra den eet
rørs hjemmebyggede 80 meter modtager og up- 
to-date, på alle bånd og med alle eksperimenter 
fra antenne til jord. De fleste test-deltagere 
kendte Egon. Morgenklubben og alle vi andre 
vidste, at var der ikke andre på båndet, så kunne 
vi altid kalde på ham.

'I en årrække kæmpede han med sin sygdom 
med ukuelig livsvilje og smittende humør. Nu 
har vi kun tilbage mindet om en god kammerat. 
Vore tanker går til den efterladte familie i sorg.

Æret være hans minde.
OZ3LR

Tak
Da det er umuligt at takke hver enkelt amatør i 
Danmark for al den hjertelighed og deltagelse, 
der i den sidste tid er strømmet mig i møde, be
der jeg hver enkelt her modtage min hjerteligste 
tak for alt. Også for de mange små visitter man 
aflagde hos min mand, OZ2JA, Jens Anker Lø- 
wert. Det var ham altid en stor glæde, når en, 
kendt som ukendt, ringede på døren og kom ind 
til ham.

Hans mange kontakter med dem var til stor 
glæde for ham, og det gjorde hans mangeårige 
sygeleje lettere at komme igennem.

Med mine bedste ønsker for dem alle i 1977 
sender jeg min hjerteligste tak.

Oda Løwert, Kolding
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Nu kom den rigtige rotor -
-aflL EMOTO ROTOR

M 1100

Enkelt data:

Vindfl.
Bremsern.

Pris.................

Ekstra bund

EMOTO 102

0.35 m2 
15 kgm

CD 44 

0.22 m2 
11.5 kgm

1.175,00 kr. 

95,00 kr.

EMOTO

Enkelt data:
EMOTO 1100 HAM II

Vindfl. 1.0 m2 0.66 m2

Bremsern. 100 kgm 40,3 kgm

Se den mekaniske udførelse på EMOTO - 
og du vil også blive begejstret!

Der føres 50 Volt til rotor = mindre spændings
fald.

Pris......................................................... 1.995,00 kr.

Ekstra bund ..........................................  195,00 kr.

RADIOAMATØRER ØST FOR STOREBÆLT:

WERNER RADIO åbner udstilling og lager hos 
OZ8PV, Jørgen Poulsen, Mågevej 73, København NV.

★ Udstilling og lager.
★ Hele KENWOODS radioamatørprogram.
★ Antenner til 2 m, 70 cm og HF båndene, Hy-Gain og Cush craft.
★ Mikrofoner, LP- og båndpassfiltre, standbølgemetre FSI og DRAKE.
★ Rotorer: EMOTO, baluns: Hy-Gain, Western kabler: RG8AU, 58U samt 8 led. rotorkabel.

KIG IND - DU ER VELKOMMEN Det er altid sjovt at tale med fagfolk!

RADIO WERNER RADIO WERNER RADIO
OTTERUP, 09 - 82 33 33 ÅLBORG, 08 - 18 56 93 KBH. NV., 01 - 19 25 87
OZ8BW, Werner OZ7OU, Kurt OZ8PV, Jørgen
Hele dagen Hele dagen Kl. 17-19, lø.9-12

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

Udvidelse af Medborgerbåndet i USA
1 USA har FCC givet tilladelse til at forøge antallet af kanaler i 
27 MHz båndet fra 23 til 40 fra januar 77. Anlæg, der fremtidig 
sælges i USA, må opfylde strengere tekniske krav; således skal 
spurious nu være dæmpet mere end 60 dB mod tidligere 49 
dB. Desuden skal det sikres, at anlægene under modulation 
ikke generer i nobokanalerne.

CB-radio er i meget kraftig vækst i USA, og den netop 
foretagne forøgelse af kanaltallet vil slet ikke kunne klare 
behovet. For øjeblikket sælges der i USA 750.000 anlæg om 
måneden, og man regner med, at dette vil fortsætte i de næste 
to til tre år.

Brugerne af medborgerbåndet presser derfor på, kraftig 
støttet af industrien, for at få yderligere kanaler, og desværre 
har man der fået kig på en del af 220 MHz amatørbåndet. I USA 
har amatørerne tilladelse til at benytte båndet fra 220-225 
MHz. CB og industrien har krævet den øverste megahertz, 
men endnu er der ikke truffet nogen beslutning af FCC. Som 
sagt er der meget stærke økonomiske interesser bag kravet 
om flere frekvenser til CB-brugerne, og det er et spørgsmål 
om ARRL's protester vejer tungt nok over for det massive 
kommercielle pres.

CB-razzia i USA
Den 27. oktober 1976 foranstaltede FCC, det amerikanske 
P&T, en større razzia mod ulovlige 27 MHz anlæg i 19 byer i 
staten Maryland - og det gav resultat! I QST for december 76 er 
der vist et foto af en del af det konfiskerede materiel, og det 
ligner en yderst velassorteret amatørforretning. Transceivere, 
sendere og modtagere af alle de kendte fabrikater, ja sagar 2 
kW PA-trin. I USA er det maximale output for CB-grej 4 W. Det 
konfiskerede materiel repræsenterer en værdi på 65.000 
dollars. Udover at få konfiskeret kostbart grej vil lovovertræ
derne blive idømt store bøder eller få en tur bag tremmerne. - 
Men det var altså i USA!

Nye USA-kaldesignaler
For nu at blive ved USA så har FCC åbnet mulighed for, at 
indehavere af Extra Class licens kan få kaldesignaler med kun
2 bogstaver i suffix, f. eks. W1AA, og det er blevet så populært, 
at FCC for første gang har taget N-prefixet i brug og nu 
udsteder kaldesignaler i gruppen N1AA-NØZZ. Foreksempel 
har min gode bekendt W8QXQ John i Ohio fået N8AA, og i 
denne tid oplever man ofte, at gamle æterbekendte træffes 
med nye kaldesignaler; i begyndelsen, indtil man har lært de 
nye calls, kan det nu nokk virke lidt forvirrende.

WAS på 2 m
I forrige udgave af Internationalt Nyt fortalte jeg om K2UYH, 
der havde opnået WAC på 432 MHz, og november QST 
fortæller så om Dick Hart K0MQS, der som den første har kørt 
WAS, forbindelse med alle 50 stater i USA på 144 MHz. Selv 
om K0MQS bor i lowa midt i USA, måtte der tages mere 
specielle udbredelsesformer i brug: Meteor scatter, aurora, 
tropo og månerefleksion. De vanskeligste og sidste stater 
KØMQS fik QSO med, var naturligvis Alaska og Hawaii, og 
disse blev begge kørt via månen. Gad vide, hvem der bliver 
den første der opnår DXCC pa VHF/UHF?

6-BDXCC til W4BRB
I en QSO for nylig fortalte W4BRB, at han netop havde kørt sit 
land nummer 100 på 160 m med en forbindelse med PYØZAE

på Trinidade Island i Sydatlanten. I forvejen har W4BRB 
5-BDXCC, forbindelse med 100 lande på hvert åf de 5 
amatørbånd, og Gene bliver således den første i verden, der 
har fået 6-BDXCC. 100 lande på 160 m er betydeligtt sværere 
at køre end på 80 m, idet adskillige lande, deriblandt Danmark, 
ikke tillader amatørtrafik på 160 m.

Ulovlig benyttelse af 40 m amatørbåndet
For enhver aktiv HF-amatør er det en trist kendsgerning, at der 
i 40 m amatørbåndet fra 7000-7100 KHz, arbejder adskillige 
radiofonistationer i strid med alle internationale aftaler, ifølge 
hvilke båndet er et eksklusivt amatørbånd, - ja, så mange at 
båndet først på aftenen og natten er næsten ubrugeligt.

Fra OZ6KS Erik Jacobsen i Horsens foreligger en interes
sant korrespondance, Erik har haft med enkelt af de ulovlige 
stationer, Radio Pakistan.

OZ6KS skrev til den, og beklagede sig over, deres 
udsendelser pa 7085 KHz forstyrrede lovlig amatørtrafik, og 
gjorde dem opmærksom på, at de overtrådte internationale 
reglementer.

I deres svar anfører Radio Pakistan, at Pakistan er et 
udviklingsland, der kun har begrænsede resourcer og med 
den trængsel, der er på kortbølgeradiofonibåndene fra tid til 
anden, kan blive nødt til at arbejde udenfor de autoriserede 
bånd. Radio Pakistan beder OZ6KS anvise dem en anden 
kanal i 41 m båndet, så de kan flytte fra 7085 KHz så hurtigt 
som muligt. Hvad Radio Pakistan synes at glemme er, at i et 
helt lovløst samfund er de fattige lande med deres begrænse
de resourcer helt sikre på at blive tabere. Den eneste vej frem i 
en verden, der bliver mindre og mindre, er at respektere og 
overholde internationale aftaler.

Erik forfølger sagen og vil foreslå alternative frekvenser 
udenfor amatørbåndet, og måske vil resultatet en dag kunne 
høres på 40 m - men der er jo mange stationer at gå i gang 
med, det er næsten et helt Sisyfosarbejde.

IARU Region 1 regnskabet
Fra Region 1 kassereren SM6CPI foreligger regionens 
regnskab for året 1975. Driftsregnskabet udviser et underskud 
på Sfr. 9.012,84. Dette skyldes afholdelse af konferencen i 
Polen, og der er sket en overførsel fra fond 2, der netop er 
oprettet med det formål. Medlemsorganisationerne har stort 
set betalt deres bidrag til tiden. Antallet af licenserede 
medlemmer er i løbet af 1975 steget med 11,5 %. Regionens 
penge er anbragt i en bank i Schweitz, og selv om bankrenten 
er lille, har det alligevel været en fordel at have pengene 
anbragt der på grund af schweitzerfrancens internationale 
styrke.

Hist og her
Fra England foreligger de sidste tal for amatørlicenser: Klasse 
A 15.819 og klasse B 5.843. I Storbritanien uddeles kaldesig- 
nalerne i alfabetisk rækkefølge. Medlemstallet i RSGB er ved 
udgangen af marts måned 20.068, hvoraf 2.113 er bosat 
udenfor Storbritanien.

Fra Vesttyskland meddeles det, at medlemstallet i DARC nu 
er 29.100; heraf har 48 % klasse A eller B licens, 24 % klasse C 
(VHF) og resten uden licens.

OZ5DX
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Resultatet af juletesten 1976 60. OZ8AC Hundested
OZ8RY/A

2
2

Phoneafdelingen:
1. OZ7YY Silkeborg 227
2. OZ5KF Rønde 220
3. OZ3SK Horsens 215

OZ8PG Dronningmølle 215
5. OZ5EV Lellinge 213
6. OZ6QE Skibby 187
7. OZ7JB St. Heddinge 184
8. OZ4EM Rønne 183

OZ4GF Årsballe 183
OZ7XC Silkeborg 183

11. OZ1ZD/A Århus 181

12. OZ5NN Lyngby 178
13. OZ5JK Randers 176

14. OZ1IF Åkirkeby 173
OZ7BB Espergærde 173

16. OZ1NT Ranum 166
17. OZ1OY Højby 162

OZ8XW Vejle 162

19. OZ7SG Terndrup 155

20. OZ1SC Harlev 150
21. OZ9OI Grenå 149
22. OZ5UO Frederikshavn 146

OZ4HD Skagen 146
24. OZ2NU Ålborg 144
25. OZ4LT Virum 143

26. OZ3GK Rødkærsbro 141
27. OZ9JB Brøndby Strand 140
28. OZ1AP Skibby 136
29. OZ9FZ Århus 134

30. OZ9JV Østerlars 131

31. OZ8IE Årsballe 129

32. OZ7HT Lille Skensved 128
33. OZ1LD Nyborg 125
34. OZ4DZ Rønne 120
35. OZ4JU Vodskov 117

OZ7GW Ans 117
37. OZ5IH Herlev 113

38. OZ2BM Haslev 109
39. OZ4FA Haderslev 107
40. OZ6GR 98
41. OZ2ZZ/A Glyngøre 92
42. OZ3DL Åbenrå 91
43. OZ8KU Grenå 79
44. OZ2QM 78
45. OZ9KG Rønne 76
46. OZ2YS Galten 67
47. OZ5MT Bramming 57

48. OZ6MJ Sønderborg 56
49. OZ4QX Herlev 50
50. OZ1AJ Brøndby Strand 46

OZ1XV Munke-Bjærgby 46
OZ6VY Nykøbing F. 46

53. OZ7HC 38
54. OZ1AYY/A København 36
55. OZ1ABA Greve Strand 35
56. OZ4HW Guldager 31
57. OZ1BCI Nivå 20
58. OZ3PZ Nyborg 8
59. OZ9CG 6

For sent modtaget log: OZ8BZ. 
Checklogs: OZ3GW, OZ4SO, OZ9ML. 
Manglende logs: 8.

Afdelingsstationer:
1. OZ8QRV Helsingør afdeling (opr. OZ8OM) ....................................  151
2. OZ9HBO Holstebro afdeling (opr. OZ4PY) .....................................  115
3. OZ5EDR København afdeling (opr. OZ6WR)..................................  100
4. OZ3EVA Hjørring afdeling (opr. OZ6UU) ........................................  49

Lytteramatører:
1. OZ-DR 1803 Vejle 264
2. OZ-DR 1909 Kerteminde 187
3. OZ-DR 1876 Ballerup 78

CW ■afdelingen:
1. OZ7YY Silkeborg 129
2. OZ7HT Lille Skensved 127
3. OZ6XT Nyborg 118
4. OZ5RM Nærum 114
5. OZ3XS Vordingborg 112
6. OZ1SC Harlev 109
7. OZ2NU Ålborg 100
8. OZ7T Hellerup 92
9. OZ3IZ Odense 91

10. OZ1AIK Sæby 89
OZ3PO Roskilde 89

12. OZ7LX Ringsted 88
13. OZ7JB St. Heddinge 86

OZ5WQ Holeby 86

15. OZ8XW Vejle 85
OZ9OI Grenå 85

17. OZ7BR Lyngby 82
18. OZ9FZ Århus 81
19. OZ5NN Lyngby 79
20. OZ5DV Hjørring 75
21. OZ7SG Terndrup 70
22. OZ1TD Gentofte 69
23. OZ1W Odense 66
24. OZ7AQ Farum 64
25. OZ1BII Haderslev 63
26. OZ4HW Guldager 52
27. OZ7MA/A Broby 50
28. OZ7BQ/A Tisvilde 49
29. OZ3QN København 45
30. OZ8IH Åkirkeby 38
31. OZ5DP Ålborg 37
32. OZ8XO Allerød 32
33. OZ6NF Måløv 29

OZ4QX Herlev 29
35. OZ5QU Tåstrup 27
36. OZ1DDJ Århus 23

OZ2QM 23

Checklogs: OZ3GW, OZ3Y, OZ4FF, OZ4VK, OZ5CI, OZ7XG. 
Manglende logs: 6.

Afdelingsstationer:
1. OZ8QRV Helsingør afdeling (opr. OZ8OM) .................................... 56
2. OZ3EVA Hjørring afdeling (opr. OZ6UU) ........................................  49
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Redaktionen føler trang til at udtrykke tilfredshed med kvali
teten af næsten alle logs fra juletesten. Det har lettet arbejdet 
med for første gang at kontrollere logs for denne test.

Enkelte deltagere mister dog tilsyneladende nogle unødige 
points ved ikke at sikre sig, at man skriver rigtigt af efter log-

Fornem dansk placering i HK-contesten
I HK-contesten i 1975 blev de danske resultater:
OZ7HT SO SB MM ............................. ..........................174.351
OZ5ME SO MB MM........................................................  87.152
OZ4HW SO MB MM........................................................  23.040
OZ1VY SO SB CW......................................................... 16.422
OZ6XT SO MB CW.................................................... 11.448
OZ6PI SO MB MM.................................................... 6.225
OZ3KL SO MB F ........................................................... 810

SO single operator, SB single band, MM både fone og CW, 
MB multibånd. - OZ7HT blev verdensvinder i single operatør, 
single bånd klassen, og kan se frem til at modtage en 
sølvplaquette for sin fine indsats. Tillykke OZ7HT.

OZ7HT fik licens i slutningen af 40'erne, men efter 
morseprøven glemte Heinrich alt om CW og slog sine folder 
på fonebåndene. Da 7HT efter en længere pause optog 
amatørradio igen (de vender alle tilbage), skete det med det 
faste fortsæt at lære CW - og det lykkedes. Blandt Heinrichs 
andre fornemme testresultater kan nævnes 1. pladsen for 
Skandinavien på CW i SAC-testen 1975, foran hele den 
skandinaviske elite, inclusive den OZ-station, der igennem de 
sidste mange år har monopoliseret førstepladsen på CW 
herhjemme.

OZ5DX

Resultatet af WAE CW 1976 
Top ti single operator Europa:

1. YU3EY 629.624 p.
2. DK3GI 591.679 p.
3. DM2DUK 561.835 p.
4. DL7AV 545.220 p.
5. OZ1LO 479.360 p.
6. G3FXB 478.829 p.
7. UP2NK 476.364 p.
8. DKØTU 453.937 p.
9. OH7RF 448.695 p.

10. OK2SIR 429.028 p.

De danske resultater blev:
Points QSO QTC Mult.

OZ1LO 479.360 622 876 320
OZ6XT 90.390 284 406 131
OZ5ME 59.700 163 233 150
OZ5DX 49.082 253 0 194
Oz1VY 37.800 172 178 108
OZ7BW 12.650 110 0 115
OZ4HW 1.672 44 0 38
OZ2TY 308 14 0 22

Multi operator single TX:
OZ7HT 455.886 809 825 279
(Oprs. OZ7HT, OZ3PO, W8KIC).

Resultatet af CQ WPX SSB 1976:
OZ4HW Allband 34.299 184 103
OZ2NU Allband 26.500 167 100
OZ3KE Allband 25.474 163 94
OZ7BW Allband 1.769 29 29
OZ6XR 14 16.160 181 80
OZ5EV 3.5 100.340 354 145

Resultatet af 1976 ARRL Bicentennial Celebration:

OZ1LO 205
OZ6XT 174
OZ1VY 148
OZ2TY 109
OZ1W 100-D
OZ8EA 50-D
OZ2NV 42
OZ2E 30

Bornholm Island 80 meter contest
For at fejre 650 året for Rønne købstads oprettelse, inviterer vi 
til en speciel 80 meter contest med følgende regler: 

Dato: 3. september 1977.
Tid: 12.00-24.00 GMT.
QRG: 80 meter.
Mode: CW/FONE/RTTY/SSTV, enkeltvis eller blandet. 
Kode: RS/RST + QSO nr.
Points: Hver QSO giver 2 points.
Points: Hver QSO giver 2 points. Hver QSO med en born

holmsk amatør giver 8 ekstra points (dog ikke mellem born
holmere indbyrdes).

Multipliers: OZ1-9, SMØ-SM7, LA1-LA9, OH1-OHØ, 
TF1-TF9, OY1-OY9, OX3, JH-JW-JX + WAE liste. 

Slutpoints: QSO points + ekstra points x multiplier. 
Præmier: Til de 3 med højest pointantal gives keramik

platter.
Logs: Sendes med sidste poststempling 15. september 1977 

til OZ4QQ, Egon Sørensen, Skanørvej 2, 3700 Rønne.
Jubilæums Award: Alle QSO'er I contesten tæller til det spe

cielle jubilæumsaward, der udgives i anledning af købstads
jubilæet. Se de specielle regler herfor.

Contestkalender
19.-20. februar: ARRL DX Competition CW, 1. del (se sidste 
OZ).
26.-27. februar: REF Phone contest (se sidste OZ).
5.-6. marts: ARRL DX Competition Phone - 2. del (se sidste 
OZ).
19.-20. marts: ARRL DX Competition CW - 2. del (se sidste 
OZ).
26.-27. marts: CQ WW WPX SSB contest.
2. og 3. april: Fællesmarkedscontest CW og Phone.
2.-3. april: SP CW contest.
16.-17. april: SP Phone contest.
23.-24. april: PACC-contest.
23.-24. april: H-22 contest.

OZ1LO

Aktivitetstest 1976
Endelig opgørelse.
Så er testen slut for 1976, og hermed følger den samlede stil
ling.

De med x mærkede resultater er dem der har fået diplom.

CW:
Call: Antal test: Points: Plads:

OZ1AIK 9 1460 1 X
OZ5DSB 6 1380 2 x
OZ4QX 8 1100 3 x
OZ8VL 5 966 4 x
OZ7HX 5 758 5 x
OZ1BBI 5 748 6
OZ8XO 4 564 7
OZ9XU 4 350 8

70 OZ FEBRUAR 1977



OZ5QU 1 136 9
OZ9FZ 1 120 10
OZ5MN 1 66 11
OZ5EVA 1 54 12

Klubstationer
OZ5DSB 6 1380 1 X
OZ3EVA 1 54 2 x

Mixet fone og CW
OZ5DSB 8830 1 X
OZ7HX 6008 2 x
OZ4QX 5416 3 x
OZ3EVA 954 4 x
OZ9FZ 896 5 x

SWL
OZ-DR 1903 2110 1 X
OZ-DR 1803 1782 2 x

Fone
Call: Antal tester: points: plads

OZ7XC 10 10690 1 X
OZ9ML 9 9441 2 x
OZ1XV 10 8661 3 x
OZ8KU 9 7502 4 x
OZ5DSB 9 7450 5 x
OZ4XT 9 6328 6
OZ4EM 5 6104 7
OZ7HX 6 5850 8
OZ4HAM 7 4744 9
OZ7XE 5 4670 10
OZ4QX 9 4316 11
OZ8YO 3 3184 12
OZ6ARC 3 2868 13
OZ8LP 5 2381 14

OZ1AVV 3 2173 15
OZ4YP 7 2160 16
OZ6IO 2 1946 17
OZ1EDR 2 1652 18
OZ1JA 2 1412 19
OZ3KE 1 918 20
OZ2YM 1 900 21
OZ3EVA 1 900 22
OZ4H 1 864 23
OZ1BBE 1 792 24
OZ8LG 1 914 21
OZ4DZ 1 720 26
OZ9FZ 1 776 27
OZ7SAC 1 688 28
OZ3IR 1 656 29
OZ3FC 1 584 30
OZ7VG 1 560 31
OZ1BI 1 204 32
OZ9XM 1 52 33

Klubstationer
OZ5DSB 9 7450 1
OZ4HAM 7 4744 2
OZ6ARC 3 2869 3
OZ3EVA 1 900 4
OZ7SAC 1 688 5

Når dette læses, skulle første test i 1977 gerne være kørt, og 
jeg håber, at vi bliver nogle flere i år.

Er det ikke lidt billigt at klubstationerne kommer til diplo
met? Jeg kommer med forslag om, at de regnes med i den 
normale test, men er der nogen der har andre forslag?

Hvis diplomerne har taget skade hos postvæsenet, så sæt 
jer i forbindelse med mig.

OZ8KU

Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, 

Postbox 213, 5100 Odense.

Jeg har i den tid jeg har redigeret diplom siden, fået mange 
henvendelser fra ind og udland angående OZ-CCA både pr. 
brev og på båndet, ikke alene for at få tilsendt ansøgnings
skemaer, men også for at klage over at det er så vanskeligt at 
få QSL fra mange af de danske amatører. Jeg beder jer sende 
QSL hvis i har lovet det, og hvis QSL ikke har jeres interesse 
da sig det til spørgeren, det er jo en ærlig sag ikke at jage QSL, 
på forhånd tak.

Jeg har provet at lave en lille statistik over modtagne QSL 
kort, jeg modtager ca. 65 %, i forhold til hvad jeg sender ud, så 
danskerne er jo ikke de eneste der er lidt sløve, hos mig ligger 
Luxembourg klart nr. 1 med 98 %.

Nyt fra AARL
Pr. 1ste august 1976 vil betjeningssalær være elimineret fra 
AARLs Award program. De nedenstående priser til enhver 
AARL Award, vil faktisk kun blive forlangt for at inkludere til
strækkeligt kapital for deres sikre returnering. UPS (United

Parcel Service = fælles pakke ekspedition) kan ikke bruges 
hvis din retur adresse er et postbox nr., så hvis du søger hos 
ARRL, da brug din rigtige adresse.

DXCC påtegninger såvel som kort sendt for Satellit Award, 
RCC, etc. skal være ledsaget af returporto. De nye priser for 
ARRL Award:
Worked All States 3 US-dollar 
5-bånd WAS 4,50 US-dollar 
DXCC-ny ansøgning 4 US-dollar 
5-bånd DXCC 7 US-dollar 
DXCC endorsement 3 US-dollar

DUF
På opfordring af mange amatører skal jeg her bringe betingel
serne for erhvervelse af det franske diplom DUF. Diplomet 
bestar i realiteten af 4 særskilte diplomer som kan opnås hver 
for sig. De 3 første diplomer består af et bogstav: DUF 1 = D, 
DUF 2 = U, DUF 3 = F, DUF Excellence fås når de i betingel

OZ FEBRUAR 1977 71



serne antal QSL er opnået, og så giver det samtidig ret til at 
købe en sølvmedalje fra DUF. Alle QSL til dette diplom er 
gyldige efter nedenstående landsliste efter 1ste april 1946, og 
betingelserne er følgende:
DUF 1: Kontakt med 5 lande i 3 kontinenter = 5 QSL kort. 
DUF 2: Kontakt med 8 lande i 4 kontinenter = 8 QSL kort. 
DUF 3: Kontakt med 10 lande i 5 kontinenter = 10 QSL kort. 
Det fjerde diplom DUF Excellence kræver kontakt med 16 
lande i 6 kontinenter = 16 QSL kort. Prisen for de forskellige 
diplomer er: DUF 1 = 6IRC, DUF 2 = 8 IRC, DUF 3 = 10 IRC, 
DUF Excellence = 12 IRC, og prisen på sølvmedaljen er også 
12 IRC. Her er så listen som skal bruges til DUF diplomerne.

EUROPA
1. Frankrig = F
2. Corsica = F/FC.
3. Monaco = 3A2.
4. Andorra = PX/C31.
5. Fransk zone i Tyskland = DA1-DA2.
6. Fransk zone i Østrig = FKS8.
7. Saar-før 1ste januar 1957 = 9S4.

ASIEN
8. Fransk Indien-for 1ste maj 1950 = FN8.
9. Indokina-for 20. juli 1954 = FI8.

10. Cambodia-for 1ste november 1955 = XV.
11. Laos = XW8.

AFRIKA
12. Algeria = 7X/FA.
13. Sahara = 7X3/FA-SH.
14. Tunis-før 1ste januar 1959 = 3V8.
15. Marocco-før 22. april 1961 (franske stationer i Marocco er 

stadig gyldige) = CN8.
16. Tangier-før 1ste november 1956 = CN2.
17. Fezzan-før 1ste november 1956 = 5A.
18. Central Afrika Rep. (FQ8 Oubangui-Chari for 13. august 

1960) = TL8.
19. Congo Rep. (FQ8 for 15. juli 1960) = TN8.

20. Ivory Coast (FQ8 før 7. august 1960) = FF4/TU2.
21. Dahomey Rep. (FF8 før 1ste august 1960) = TY2.
22. Gabon Rep. (FQ8 før 17. august 1960) = TR8.
23. Fransk Gui-før 1ste oktober 1958 = FF8.
24. Mali Rep. (FF8 Fransk Sudan før 6. juli 1960) = TZ.
25. Mauritania (FF8 Før 20. juni 1960) = FF7/4T5.
26. Niger Rep. (FF8 før 3. augus: 1960) = 5U7.
27. Senegal (FF8 før 20. juni 19£0) = 6W8.
28. Chad Rep. (FQ8 før 11. august 1960) = TT8.
29. Voltaice Rep. (FF8 Upper Vo ta for 5. august 1960) = XT2.
30. Cameroun = FE8/TJ.
31. Togo = FD8/5V4.
32. Fransk Somaliland = FL8.
33. Malagasy Rep. FF8 Madagascar før 14. oktober 1958 = 

5R8.
344. Nossi-Be og Nossi-Lava (FB8) Islands = 5R8.
35. Sainte Marie (FB8) Islands = 5R8.
36. Glorieuses Islands = FB8.
37. Comoro Islands (FB8) = FH8.
38. Tromelin islet = FB8.
39. Mozambique Channel islet (Bassa de India, Juan de Nova) 

= FB8.
40. Mozambique Channel islet Europa-efter 1ste januar 1968 

= FB8.
41. Reunion Islands = FR7.

NORD AMERIKA
42. St. Pierre et Miquelon Islands = FP8.
43. Martinique = FM7.
44. Guadeloupe = FG7.
45. Saint Martin (fransk part) Islands = FS7.
46. Clipperton Islands = F08.

SYD AMERIKA
47. Fransk Guiana og Inini = FY7.

OCEANIEN
48. New Caledonia og Isle of Pines = FK8.
49. Loyalty Fuon og Chesterfield Islands = FK8.
50. Cociety Islands-Tahiti = FO8.
51. Austral Islands Toubouan = FO8.
52. Tuamotou Islands = FO8.
53. Gambler Islands-efter 1ste januar 1968 = FO8.
54. Marqueses Islands = FO8.
55. New Hebrides = FU8.
56. Wallis og Fortuna Islands = FW8.
57. Austral Islands Rapa = FO8.

AUSTRALSK KONTINENT
58. St. Paul og Amsterdam Islands = FB8Z.
59. Kerguelen Islands = FB8X.
60. Crozet Islands = FB8W.
61. Antartica-Adelie Land = FB8Y.

Dette diplom udstedes som ren CW eller fone QSOer eller 
som mixede, diplomet udstedes ikke til SWL, ansøgningen 
sendes til EDR som kontrollerer QSL kortene og sender an
søgningerne videre, GCR listen kan ikke bruges.

Bornholm
I anledning af Rønne s 650 års jubilæum, er det blevet beslut
tet, at EDR Bornholms afdelingen, vil udstede et jubilæums 
diplom Reglerne for at opnå diplomet er folgende:
1. Bånd: Alle bånd ma benyttes.
2. Sendertype: FM AM SSB CW SSTV RTTY.
3. Løbetid: Løbetid: 1/1 - 77 til 31/12 - 77.
4. Betingelser: LA - SM - OZ 5

Betingelser: Europa 3 
Betingelser: DX 2 

forbindelser med amatorer på Bornholm, gerne mixed.
5. Qsl skal ikke indsendes. Det er tilstrækkeligt med en be
kræftet liste over de kontaktede stationer, underskrevet af 2 
licenserede amatorer.
6. Diplomet kan også opnås af SWL på de samme betingelser.
7. Diplom afgift, 10 IRC + eget QSL kort, el. D. kr. 10,- sendes 
til diplom manager OZ4PM Poul Mørck, Godthåbsvej 19, 
3715 Østermarie.
8. QSL via repeater gælder ikke.
9. Bornholmske stationer træffes fortrinsvis på frekvenserne 
3715 - 14270.

OZ1WL

Den ny
RADIO AMATEURS HANDBOOK 1977
er nu på lager (kr. 77,50)

AHRENT FLENSBORG
(OZ1D), Ringsted 

Telefon (03) 61 00 11 - Postgiro 5 40 59 39
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Redaktion: OZ6MI, Per M. Andersen, 

Box 73, 5800 Nyborg.

Jeg må vel begynde med at beklage, at OZ-DX udeblev I de
cember. Grunden var QRL og den fremrykkede afleverings
frist. Altså OZ-DX bliver lavet lige så tæt på den 20. som 
muligt.

Redaktionskatten hader mine våde breve. hi.
Det er glædeligt, at EDR's nye medarbejder til de udgående 

QSL-kort er en DX-amatør. OZ5GF har jo vist Interesse med en 
hel del diplomer, men også DXCC med 246 lande. Det vidner 
jo om at Leif ved hvad QSL er og kender deres værdi som 
samleropjekt. Et velkommen til jobbet her fra DX-redaktionen.

De mere nære ting fra DX-verdenen er det som NRRL’s 
Traffik-dep. tumler med. Det drejer sig nemlig om Bjorno(JW). 
Man har fra norsk side onsket at få separat DXCC status for 
oen. Det er, siger DXAC, sikkert, at Bjørnø er mere end 225 
miles væk fra Norge, men det menes det er en forudsætning, 
at den ikke er med som en del af en ø-gruppe, nemlig Sval- 
bard. Hvad med alle de andre, Kingman, Sable og alle de and
re tvivlsomme ting?

Det er ikke tit man har lejlighed til at se foto samt tekniske 
landingsmuligheder fra DXCC’s most wanted countries, men 
LA4DD har i Amatørradio nr. 11/76 giveten fin orientering om

K4FU's antennefarm. I forgrunden 5 over 5 til 20 meter 
657120’ I midten 4 elm. 15 meter. Pa farmen har jeg ifg. andre 
foto talt ialt 41 elm. i brug fra 40-10 meter, heriblandt en 3 elm. 
40 meter Yagi 130' oppe.

JA1BN: Skal ens hobby gøres op i penge? Nej heldigvis. 
Det er vel i overkanten. Måske multi TX i all Asia con-test, foto 
via OZ7HT.

hvordan det står til - læs artiklen. Billedet af Bouvetøya er ta
get af LA5DQ som har været på oen som geolog (First ham on 
the cool rocks?). Læs også i Amatørradio nr. 12/76 om Peters
0 nede ved Antartis.

8Z4 er ifg. DXCC listen den stribe lande som er imellem Iraq 
og S.Arabien. Efter pressen skulle det være delt mellem de 2 
lande, men det har i den senere tid rumlet med DX-peditions- 
rygter. I dec. QST var der ikke tegn på at lande var delected. 
7Z1AB - HZ1TA menes at være deltager i et evt. trip. Velkendte 
SMØKV har været i nevtral zone i forbindelse med hans ar
bejde, men ingen lic. var mulig.

Det meddeles, at logblade fra VR3AH er bortkommet for 
tidsrummet 4-22. sept. 76.

SVØQZ fra Rhodos går QRT til juni. Rhodos og Creta samt 
Mth. Athos er af de mere sjælden. Vi må håbe at SV-hams en 
dag får smag på f.eks. contestopr. fra disse steder. 5 bånds 
deltagelse er nu en realitet.

Der er i øjeblikket lidt CV aktivitet på 14 MHz fra VK9, Nor
folk isl.
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Generaldirektoratet for Marts 1977
Post- og telegrafvæsenet Solplettal: 8

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 5,8 7,6 11,6 15.6 16.8 16,5 13,5 11,3 10,4 7,6 6,5 5,9
New Zealand 17.800 54,1 5,9 8,0 12,5 16,6 17,6 13,8 13,6 13,6 10,8 7,8 6,7 6,0
Filipinerne 9.700 66,4 6,3 8,5 13,6 17,8 18,5 18,2 16,6 12,6 11,7 8,4 7,2 6,5
Sydl. Australien 16.000 85,0 7,3 9,2 15,1 19,3 19,8 17,5 13,7 12,6 13,3 9,7 8,2 7,8
Sumatra 9.300 90,0 7,7 9,4 15,5 19,6 20,2 19,8 19,9 17,9 13.8 10,1 8,6 7,5
Indiske Ocean 10.100 115,9 9,6 9,8 16,4 21,3 22,2 21,6 21,9 20,3 16,1 12,0 10,2 10.4
Madagaskar 8.300 146,0 11,3 9,8 15,1 21.9 23,6 23,8 24,2 23,1 18,9 14,1 11,4 11,5
Syd Afrika 10.100 171,3 10,0 7,6 12,6 20,5 21,2 24,4 25,4 25,0 21,4 16,2 12,1 11.1
Middelhavet 2.200 181,0 7,7 7,1 8,2 13,8 15,9 16,2 16.3 16,4 15,1 12,4 9,0 7,9
Antarktis 13.600 202,5 10,7 11,0 10,1 12,3 19,1 22,7 23,8 23,4 22.5 18,7 12.9 10,6
Kanariske Øer 3.500 226,9 9,1 9,8 8.3 14,1 19.0 20,1 20.3 20.4 20,5 18.4 12,6 9,7
Argentina 11.900 232,4 9,2 10,2 8,3 13,5 14,1 20,3 20,5 20,7 21,0 19,2 13,2 9,9
Peru 11.000 264,1 7,8 7,9 6,2 9,5 7,2 14,7 18,0 18,0 17,7 16,6 12,6 9,2
Vestindien 8.100 289,6 7,2 6,5 5,3 7,9 7,0 10.9 16,7 16,8 16,6 15,6 11,6 8.6
New York 6.100 291,4 7,2 6,4 5,3 6,0 7,7 12,7 16,0 16.6 16,4 15,5 11.5 8,5
Vest Grønland 3.600 313,6 6,9 5,9 5,4 7,9 10,9 14,1 15,6 15,7 14.8 13,4 10.1 7.7
San Francisco 8.800 324,5 7,1 6,2 6,0 6,9 6,8 6,6 8,2 12,2 14,1 12,8 10,0 7,9
Sydl, Stillehav 16.200 328.6 7,2 6,2 6.2 8,6 11.7 13,2 12,6 8,8 13,8 12.4 9.9 7.8
Hawaii 12.000 356,4 7,0 6,8 7.9 10.2 10,1 10.2 11.0 9.5 11.4 10,2 8,5 7,4

Det siges at ZL1AFH vil være for der for længere tid. Call: 
ZL1AFH/VK9.

Sporadisk aktivitet fra Cocokeeling isl. af VK5CCT som 
VK9CCT
VKOAC fra Macqurrie isl. er QRT. En enkelt rapport siger 
14.235 MHz 0400-0800Z.

Så er det nye perfix for Republik Seychelles officielt. Det er 
S79 som er taget i brug fra januar 77. Et eksempel: VQ9BP, 
Bill, hans call er nu S79BP. Desværre forlader øerne Aidara, 
Farqhar og Desroches DXCC-listen.

FB8XC har været på 14025 kHz, 0300 - 0400 Z, også FB8XO 
er QRV. VE8RA, Karl bliver pensioneret fra P. W. Airlines og 
flyver til VE1 for at blive VE1BJJ. Vi håber at han kan få et par 
fribilletter engang imellem.

9M8HG, Horace er igang fra en gummiplantage med dipol + 
520. Det er nøglen der slides mest.

Et entreprenørhold fra JA-land beretter at de havde stort be
svær med at tage CB/mobilt udstyr til Yl - Iraq, fortælles en af 
deltagerne, som er licenceret. Det er forbudt at lytte på KB 
dernede. Dette til advarsel for eventulle danske hams som ar
bejder i området.

Vi slutter denne måneds OZDX med at give en redegørelse 
fra dec. QST om de forskellige opnåelser på DXCC-listen. Men

først en rettelse: OZ1VY var fejlagtigt ikke med i min 
Honor-roll-oversigt her i efteråret men OZ1VY's status pa 
honor-roll er total 189 i CW afdelingen. sri. DXCC-status de
cember 1976.

CW/fone: fone:
OZ3Y 339 Z3SK 330
OZ3PO 320 OZ3Y 320
OZ6MI 318 OZ6RT 293
OZ1LO 315 OZ3PZ 260
OZ5DX 310 OZ1AJ 250
OZ7BG 201 OZ5GF 246
OZ8BZ 290 OZ7JZ 243
OZ7JZ 270 OZ7BG 220
OZ7HT 258 OZ7OP 179
OZ1AJ 252 OZ5EV 165
OZ1HX 160 OZ5FY 105
OZ6AQ 140 OZ4RP 104
OZ3XS 124
OZ6BF 121
OZ7JB 119 CW:
OZ3TQ 111 OZ1VY 189
OZ2E 107 OZ7BW 140
OZ9VO 105 OZ1LO 105
OZ6JE 104 OZ3Y 102
OZ6ZS 103 OZ6XT 101
OZ4LS 102

Listen er beregnet efter, at der har været sendt QSL-kort til en- 
dorsment siden 1/9 74.

Stop press: WB2OZW er nu K2OZ fortæller Poul i et brev.
OZ6MI
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Aktivitetstesten 24. OZ9SW 32 QSO 176 points
Januartesten gav følgende placeringer: 25. OZ1CTC 40 QSO 170 points

26. OZ1BRJ 41 QSO 168 points
SSB afdeling. 27. OZ2GZ 47 QSO 167 points

1. OZ1ALF 80 QSO 466 points 28. OZ1CEX 28 QSO 160 points

2. OZ1ABE 93 QSO 441 points 29. OZ9ZJ 31 QSO 157 points

3. OZ3UN 87 QSO 427 points 30. OZ1ASZ 37 QSO 153 points

4. OZ1RH 87 QSO 346 points 31. OZ1QQ 29 QSO 134 points

5. OZ1BYJ 52 QSO 344 points 32. OZ1BBE 28 QSO 128 points

6. OZ1BNZ 65 QSO 329 points 33. OZ1CWM 33 QSO 125 points

7. OZ1BYL/A 80 QSO 327 points 34. OZ6PU 40 QSO 117 points

8. OZ6ZW 48 QSO 307 points 35. OZ1CJV 22 QSO 109 points

9. OZ1CRI 63 QSO 300 points 36. OZ9AU 31 QSO 106 points

10. OZ8GH 64 QSO 293 points 37. OZ1CBD 26 QSO 105 points

1 1 . OZ8PG 63 QSO 269 points 38. OZ9HN 19 QSO 96 points

1 2 . OZ8RY/A 54 QSO 267 points 39. OZ1BCN 35 QSO 93 points

13. OZ9HBO 51 QSO 267 points 40. OZ7RQ/A 24 QSO 92 points

14. OZ4QA 59 QSO 260 points 41. OZ3VJ 16 QSO 89 points

15. OZ1AEY 48 QSO 259 points 42. OZ1AOJ 19 QSO 85 points

16. OZ6HY 40 QSO 246 points 43. OZ8UX 24 QSO 79 points

17. OZ8QD 56 QSO 232 points 44. OZ7PZ 19 QSO 74 points

18. OZ9NN 52 QSO 231 points 45. OZ1CHX 47 QSO 72 points

19. OZ1BPJ 46 QSO 230 points 46. OZ1CUY 17 QSO 71 points

20. OZ1BEC 57 QSO 227 points 47. OZ4EDR 17 QSO 58 points

21. OZ2AL 49 QSO 218 points 48. OZ8ZE 23 QSO 57 points

22. OZ1AYK 43 QSO 210 points 49. OZ4NE 14 QSO 42 points

23. OZ4EM 34 QSO 207 points 50. OZ1AEE 13 QSO 40 points

Skriv eller ring efter komplet sæt datablade og overbevis jer selv om, at her er fremtidens transceiver for dem, som 
ønsker den helt eksklusive amatørstation.

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

Redaktion: OZ9SW. Jørgen Brandi.
Vorgod Østerbyvej 15, 6920 Videbæk, tlf. (07) 16 61 36.
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FM afdeling.
1. OZ1ALK 47 QSO 108 points
2. OZ6KH 46 QSO 105 points
3. OZ1AZG 25 QSO 80 points
4. OZ1CFO 35 QSO 74 points
5. OZ AGO 10 QSO 25 points
6. OZ1ASP 22 QSO 22 points
7. OZ7RQ/A 7 QSO 16 points
8. OZ4OW 15 QSO 15 points

OZ1UU 15 QSO 15 points
9. OZ1VZ 12 QSO 14 points

10. OZ9ZJ 8 QSO 13 points
11. OZ1AOJ 7 QSO 11 points
12. OZ1OQ 6 QSO 10 points
13. OZ4DZ 2 QSO 4 points

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00-23,59 
DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive må
ned.

Testresultat
Hermed følger resultatet af UK7's CW contest 1976. 

Gruppe A - faste stns.
1. SM5BEI JU72C 43 QSO 12049 points
2. SK5AA IT33a 31 QSO 5721 points
3. SM4FGN HT63c 23 QSO 5547 points
4. SM6GFS GR11 j 25 QSO 5358 points
5. SM7CBA GP36h 18 QSO 3656 points
6. SM3COL IW066f 13 QSO 3497 points
7. SM1CIO JR22e 16 QSO 3128 points
8 OZ5WF GP24f 12 QSO 2091 points
9. OH5LK NU37g 14 QSO 2083 points

10. SK6DG GR03g 12 QSO 1841 points
11. OH1SM KV49a 9 QSO 1677 points
12. OZ8T GOO 1b 11 QSO 1574 points
13. OH3AZS MU17b 12 QSO 1557 points
14. OH2HK MU66b 10 QSO 1285 points
15. SM3GHD GW70e 5 QSO 1223 points
16. SM1HOW JR22e 5 QSO 925 points

Gruppe B - portable stns.

1. OZ8RY/A GP61j 23 QSO 4497 points
2. OZ2DP/A GP24f 19 QSO 3755 points
3. SK1BL/1 JR22d 14 QSO 2613 points
4. OH2TW/5 OU11f 11 QSO 1722 points

UK7 ønsker vinderne til lykke. UK7/SM7FJE

Aurora
OZ8SL har kørt følgende på Aurora:
11. nov. 1976: OH2NX, LA1TN (DX78d), LA4LN, SM3AKW, 
LA3BQ (FU17j), 4 dec. 1976: SM3FGL (IV53g). 9. dec. 1976: 
SM3FGL. 17. dec. 1976: LA9MT (EV40d).

Testindbydelse
Hermed indbydes alle VHF amatører i Finland, Norge, Sverige 
og Danmark til EDR's martstest 1977.

Tidsrum: Fra lørdag den 5. matrs kl. 16,00 GMT til søndag 
den 6. marts kl. 16,00 GMT.

Frekvens: 144-146 MHz. Region I båndplanen skal overhol
des.

Points: 1 point pr. km.
Kode: Der anvendes de sædvanlige kodegrupper, som f.eks. 

59018-EQ74C, hvilket betyder, at man hører modparten R5 S9, 
at det er afsenderens QSO nr. 18, og at QTH er opgivet efter 
QTH locatorsystemet.

Logs: Deltagerne udregner selv deres points. De udfyldte og 
underskrevne logs sendes senest den 31. marts 1977 til: 
Jørgen Brandi, OZ9SW, Vorgod Østerbyvej 11, 6920 Videbæk.

Oscar 7 orbit parametre
Fra 15. februar til 15. marts 1977.

B 10302 15. februar 0023 58.3
X 10315 16. februar 0118 71.9

Mode: Orbit: Dato: Tid GMT: Long W:
B 10302 15. februar 0023 58.3
X 10315 16. februar 0118 71.9
B 10327 17. februar 0017 56.7
A 10340 18. februar 0111 70.3
B 10352 19. februar 0010 55.1
A 10365 20. februar 0105 68.7
B 10377 21. februar 0004 53.5
A 10390 22. februar 0058 67.1
X 10403 23. februar 0153 80.7
A 10415 24. februar 0052 65.6
B 10428 25. februar 0146 79.1
A 10440 26. februar 0046 64.0
B 10453 27. februar 0140 77.6
A 10465 28. februar 0039 62.4
B 10478 1. marts 0134 76.0
X 10490 2. marts 0033 60 8
B 10503 3. marts 0127 74.4
A 10515 4. marts 0027 59.2
B 10528 5. marts 0121 72.8
A 10540 6. marts 0020 57.7
B 10553 7. marts 0114 71.2
A 10565 8. marts 0014 56.1
X 10578 9. marts 0108 69.7
A 10590 10. marts 0007 54.5
B 10603 11. marts 0102 68.1
A 10615 12. marts 0001 52.9
B 10628 13. marts 0055 66.5
A 10641 14. marts 0150 80.1
B 10653 15. marts 0049 64.9

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

Bornholm Island 144 MHz contest
For at fejre 650-året for Rønne Købstads oprettelse, inviterer vi 
hermed til en speciel 2 meter contest med følgende regler: 

Dato: 27. august 1977.
Tid: 12,00-24,00 gmt.
QRG: Kun 2 meter.
Code: RS/RST + QSO nr. og QRA locator.
Mode: CW/fone/RTTY/SSTV, blandet eller enkeltvis.
Point: Hver QSO giver 2 point. Hver QSO med en 

bornholmsk amatør giver 8 ekstra point (dog gives ikke ekstra 
point for QSO mellem bornholmere indbyrdes).

Multiplier: WAE liste, plus følgende call distrikter: OZ1OZ 9, 
SMØ-SM7, LA1-LA9, OH1-OH9, OHØ, TF1-TF9, OY1- 

OY9,OX3, JH-JW-JX.
Slutpoint: QSO point + ekstra point x multiplier.
Præmier: Til de 3 amatører med højest pointtal gives 

keramikplatter.
Logs: Indsendes med sidste poststempling 10./9. 1977 til 

OZ4QQ, Egon Sørensen, Skanørvej 2, 3700 Rønne.
Jubilæums Award: Alle QSO i contesten tæller til det 

specielle jubilæumsaward, der udgives i anledning af køb
stadsjubilæet, Se de specielle regler herfor. OZ9SW
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Redaktion: OZ9SW. Jørgen Brandi,
Vorgod Østerbyvej 15, 6920 Videbæk, tlf. (07) 16 61 36.

Aktivitetstesten
Januartesten gav folgende placeringer:

1. OZ3TZ 31 QSO 108 points
2. OZ7IS 32 QSO 98 points
3. OZ7LX 24 QSO 98 points
4. OZ6PU 19 QSO 57 points

5. OZ3SW 19 QSO 53 points
6. OZ8DO 8 QSO 34 points
7. OZ4QA 10 QSO 21 points
8. OZ9AU 12 QSO 20 points
9. OZ3QP/A 6 QSO 12 points

10. OZ1BYL 6 QSO 6 points

UHF-SHF aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 
19,00-23,59 DNT.

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

1296 MHz aktivitet
OZ3SW har lavet en opstilling over aktive stationer på 23 cm.

Call: RX: TX: Output: Antenne:
OZ9NI BFR91 BFR94 SSB 0,75 25 el. Quad
OZ9OR BFR90 Varactor PM/CW 3 2 m parabol
OZ9TM Microwave PM/CW 8 25 el. Quad
OZ9EQ BFR34A BFR94/2C39 SSB 8 25 el. Quad
OZ7IS Schottky Varactor PM/CW 2,5 26 el. Quad
OZ6OL BFR90 2C39 SSB 30 25 el. Quad
OZ3TZ MRF901 Varactor PM 8 26 el. Quad
OZ3SW BFR91 BFR94/2C39 SSB 6 25 el. Quad
OZ2FO Microwave PM/CW 8 HB9CV
OZ9SW BFR91 3CX100 SSB 30 26 el. Quad

Stationer QRV med RX: 2BS, 2OE og 3LQ.
Station der er QRV med TX: 7LX.

OZ9SW

UHF aktiviteten 1976
OZ7IS skriver folgende om aktiviteten på UHF:

Herovre i vor ende af landet har vi snakket lidt om, hvor stor 
aktiviteten har været i det just forløbne år. Her er resultatet.

Følgende stationer har været QRV med SSB/CW på 70 cm: 
OZ1AAH, 1AED, 1 ARV, 1AXL, 1 FF, 1OF, 1WN, 2BB, 2BS, 2KO, 
2VM, 3GW, 3QP, 3RY, 3SW, 3TZ, 4IA, 4QA, 5GF, 6PU, 7IS, 7LX, 
7UR, 8DO, 9AU, 9DE, 9DT, 9EQ, 9NI, 9PZ, 9RS, 9SW, 9TM og 
9ZI (+ klubstation OZ1UHS).

Følgende lande har været kørt på 70 cm: DL, DM, F, G, GM, 
GW, LA, OHØ, OK, ON, PA0, SM og UQ2.

Følgende har været QRV på 23 cm: OZ2BS, 2FO, 3SW, 3TZ, 
7IS, 9EQ, 9NI, 90R, 9SW, 9TM samt klubstation 1UHS og 
5ESB.

Følgende lande har været kørt på 23 cm: DL, G, ON, OZ, 
PAØ og SM.

Testindbydelse
Hermed indbydes alle UHF amatører i Finland, Norge, Sverige 
og Danmark til EDR's mactstest 1977.

Tidsrum: Fra lørdag den 5. marts kl. 16,00 GMT til søndag 
den 6. marts kl. 16,00 GMT.
Frekvensområder: 432-438 MHz samt 1296-1298 MHz. 
Region I båndplanen skal overholdes.

Points: 432 MHz = 1 point pr. km. 1296 MHz = 5 points pr. 
km.

Kode og logs: Se VHF test indbydelsen.

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.

ENEFORHANDLER AF

BEIAFON
PRODUKTER istedgade 79 1650 København v ■ telefon 01-31 02 73

M i n i a t u r e  B e a m - a n t e n n e
Hi-pot Multiple Hat Loaded!

... . . model HQ-1
Mimature 

J$and HYBRID QUAD Antenna
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Rævejagt i Århus 1977
Torsdag den 17. februar: Møde, Fr. Alle 164, kl. 20,00. 
Tirsdag den 1. marts: Gåjagt, Riss., træning.
Tirsdag den 8. marts: Kørejagt, S.Ø., træning.
Tirsdag den 15. marts: Gåjagt, Riss., turnering.
Tirsdag den 22. marts: Kørejagt, S.Ø., turnering nr. 1. 
Tirsdag den 29. marts: Gåjagt, Riss., træning.
Tirsdag den 5. april: Kørejagt, S.Ø., træning.
Tirsdag den 12. april: Gåjagt, Riss., turnering nr. 2.
Tirsdag den 19. april: Kørejagt, S.Ø., turnering nr. 2. 
Tirsdag den 26. april: Gåjagt, Riss., træning.
Tirsdag den 3. maj: Kørejagt, S.Ø., turnering nr. 3.
Tirsdag den 10. maj: Gåjagt, Riss., turnering nr. 3.
Torsdag den 12. maj: Møde, Fr. Alle 164, kl. 20,00.
Tirsdag den 17. maj: Kærejagt, S.V., træning.
Lørdag den 21. maj: Molbojagt, A2216 Kalo. (storjagt) 
Tirsdag den 24. maj: Gåjagt, Mars., træning.
Tirsdag den 31. maj: Kørejagt, S.V., træning.
Tirsdag den 7. juni: Gåjagt, Mars., turnering nr. 4.
Tirsdag den 14. juni: Kørejagt, S.V., turnering nr. 4. 
Lørdag-søndag den 18.-19. juni: Store østjyske rævejagt 
(storjagt)
Tirsdag den 21. juni: Gåjagt, Mars., træning.
Tirsdag den 28. juni: Kørejagt, S.V., træning.
Tirsdag den 5. juli: Gåjagt, Mars., træning.
Tirsdag den 12. juli: Kørejagt, S.V., træning.
Tirsdag den 19. juli: Gåjagt, Mars., træning.
Tirsdag den 26. juli: Kørejagt, N.V., træning.
Tirsdag den 2. august: Gåjagt, Mars., turnering nr. 5. 
Tirsdag den 9. august: Kørejagt, N.V., turnering nr. 5. 
Tirsdag den 16. august: Gåjagt, Riss., træning.
Tirsdag den 23. august: Kørejagt, N.V., træning.
Tirsdag den 30. august: Gåjagt, Riss., træning.
Lørdag den 3. september: Molbojagt, A2216 Kalø (storjagt) 
Tirsdag den 6. september, N.V., turnering nr. 6.
Tirsdag den 13. september: Gåjagt, Riss., turnering nr. 6. 
Tirsdag den 20. september: Kørejagt, N.V., træning.
Tirsdag den 27. september: Gåjagt, Riss., træning.
Tirsdag den 4. oktober: Kørejagt, N.V., træning.
Tirsdag den 11. oktober: Gåjagt, Mars., turnering nr. 7. 
Tirsdag den 18. oktober: Kørejagt, S.Ø., turnering nr. 7. 
Tirsdag den 25. oktober: Gåjagt, Mars., træning.
Tirsdag den 1. november: Kørejagt, S.V., turnering nr. 8. 
Tirsdag den 8. november: Gåjagt, Mars., turnering nr. 8. 
Tirsdag den 15. november: Kørejagt, S.Ø., træning.
Tirsdag den 22. november: Gåjagt, Mars., træning.
Torsdag den 24. november: Møde, Fr. alle 164.
Tirsdag den 29. november: Julejagt, Århus By.

Kort
Til gåjagterne anvendes et kort over Risskov og et over 
Marselisborg (Moesgård). Til kørejagterne anvendes et kort: 
Århus 1314 IV 1:50000. Dette kort deles i fire kort med en 
lodret streg gennem 69, og en lodret gennem 18. Disse kort 
kaldes for N-V, S-V, N-0, S-0. N-0 bruges ikke.

Ræve
Gåjagt: 3 ræve fra kl. 20,00-21,00 med 5 min. interval. 

Kørejagt: 2 ræve fra kl. 20,00-21,30 med 10 min. interval.

Startkort
Gåjagt: 20,00 kr.
Kørejagt: 20,00 kr.
Begge jagter: 30,00 kr.
Tilmelding og startkort hos undertegnede.

Endvidere er der kun at sige at man selvfølgelig må bruge 
turneringsjagter som træningsjagter, og at jagterne køres 
efter EDR's rævereglement.

Vi håber nu at se rigtig mange i skovene og på den forkerte 
side af åen.

For Århusrævene,
OZ4VW, Arne Fast Hansen.
Drammelstrupvej 296 
8355 Ny-Solb/erg 
Tlf. (06) 92 74 28.

Ny generalagent for NEC:

80 OZ FEBRUAR 1977



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

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Mode: 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.

Det går en smule langsomt med vore nye rævesendere. Da 
projektet blev fastlagt og de enkelte opgaver delegeret ud, 
blev de omtrent flået ud af hænderne på bestyrelsen. »Dette 
her er ligegodt noget, der er interesse for«, tænkte vi. Det var 
der også. Dengang.

Siden da har vi kun setet timing system virke. Hvad med alle 
de andre ting? Sendere, morsemaskiner m.v.? Skal det hele 
gå agurk? For det vil det gøre uden nye rævesendere, idet de 
gamle efterhånden er for upålidelige til at man ofrer benzin til 
50 km's kørsel for at konstatere, at der ikke er nogen rævejagt 
alligevel, idet senderne er brudt ned. Og derefter er der igen 
50 km hjem.
Når dette læses er der indkaldt til et byggemøde, hvor alle 
delprojekter følges op, og er der problemer, løses disse med 
mere mandskab, flere penge, eller hvad der nu kan løse 
problemet. Måske en P35.
Altså, alle bygmestre: FÅ NU SKRUEN I VANDET. De sendere 
skal være færdige i går! Gå på med krum hals og svagt buede 
håndled!

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

Januar fik en flyvende start i de nye lokaler på Brostykkevej, 
som vist alle er tilfredse med, og vi er i fuld gang med 
aktiviteterne: Mandag og torsdag er der morsekursus (under 
FOF) med OZ3FD som lærer. Tirsdag har vi foreningsaften. 
Onsdagen er faktisk fri! Og fredag aften er et SSTV hold i 
gang.

Har du lyst til selv at starte en eller anden form for aktivitet 
eller gruppe - ja, så er onsdagen den sidste chanse (for tiden).

Selvfølgelig er der også adgang til lokalerne lørdag og 
søndag. I skal blot bede et af bestyrelsesmedlemmerne eller 
8RU om nøglen.

Program:
22. februar: Byggeaften. - Nu skal gitterdykmeteret gøres 
færdigt.

1. marts: Klubaften.
8. marts: Demonstration af nyt grej.

15. marts: Se medlemsmeddelelserne.
Vy 73 de OZ6PK PAUL.

Program:
24. februar: OZ1FQ vil delagtiggøre os i sin enorme viden om, 
hvad der simpelthen er sagen for tiden. Han kalder sit 
foredrag »Alt om C-mos«. Og hvem vil ikke gerne vide alt om 
dem? Mød nu op allesammen, I kan sagtens være med, vi 
begynder selvfølgelig helt fra begyndelsen.

3. marts: Auktion. Alle, der har noget at sælge, bedes tage 
det med, såfremt det er brugbare ting også for andre end 
Teknisk Museum.

10. marts: Klubaften.
17. marts: Ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge 

vedtægterne.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 20.00, QSL-udievering kl. 19.30-20. 
Fmd.: OZ5IH, I. Wahlgren, Septembervej 223, 2730 Herlev, 
tlf. (01) 31 80 13, aften: (02) 91 38 86.
Sekr.: OZ1SZ, E. Schmelling, Æblevej 16, 2400 NV, 
tlf. 0136 (GO) 4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 F, 
tlf. 0136 (GO) 1902 V.

Afd. girokonto: 5 05 97 55,
Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21.
Formanden OZ5IH modtager stof hertil.

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

Amatørstævne

Lørdag den 30. april indbyder vi til amatørstævne i Radioama
tørernes Hus. Vi sender invitation til alle firmaer, der handler 
med amatørgrej, og mange har allerede sagt ja til at komme og 
udstille. Desuden bliver der en stor auktion, hvortil vi meget 
gerne modtager gaver, men man kan også sælge grej på vore 
almindelige auktionsbetingelser. Overskuddet skal gå til 
færdiggørelse af vores store mødesal. 4AO modtager tilmel
ding fra sælgere.

Vi har åbent hus for alle interesserede. Nærmere program 
vil fremkomme i de næste numre af OZ, men reservér allerede 
nu datoen 30. april.
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Aktivitets-aften
Hver onsdag holder vi fremtidig åbent for medlemsaktiviteter. 
Vores laboratorium er klar med mange måleinstumenter, og 
der vil være nogen til stede, som kan give lidt vejledning. Vi vil 
også i gang med printfremstilling, og medlemmer, der er 
interesseret i at lave print, bedes melde sig til bestyrelsen.

Program:
21. februar: Klubaften. Vi vil denne aften debattere afdelin
gens forhold. Mød op og lad os drøfte, hvad medlemmerne vil 
med afdelingen, både praktisk og økonomisk.

28. februar: OZ7CF, Poul Stangerup, vil give os praktiske 
råd ved anvendelse af HF-transistorer; hvad man skal passe 
på ved bygnfng af en modtager med transistorer.

7. marts: SSTV-aften. Hvordan kommer man i gang med 
SSTV? Vi vil få en expert til at komme og fortælle om emnet. 

14. marts: Klubaften.
73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

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

KREDS

2

FASTELAVNSFEST
med

TØNDESLAGNING 
lørdag den 26. februar.

Jo, du læste rigtigt, festudvalget der udvidet med 50%, 
og nu består det af OZ4KS, OZ9SN og OZ4AO, har 
været i tænkeboksen, hvor de har undfanget følgende:

Afdelingen inviterer medlemmer med damer til 
fastelavnsfest og tøndeslagning lørdag den 26. februar 
kl. 18,30 prc., og det skal lige bemærkes at dette også 
gælder for alle amatørkammerater i kreds 1.

Vi mødes som sagt kl. 18,30 medbringende en 
forsvarlig stok eller kølle og det gør ikke noget at du 
har taget papnæse på eller andet interessant.

Efter at vi har skyllet ganen et par gange, går vi i 
gang med tøndeslagningen kl. 19,00, hvorefter vi fejrer 
konge og dronning på behørig måde.

Derefter samles vi om et par stykker brød (m.m.), 
hvor vi begynder med sildebord med snaps og øl. 
Derefter 3 pæne snitter og til sidst kaffe.

Når vi er færdige med de kulinariske ting trænger vi 
vist til lidt motion, idet Ivan som sædvanlig spiller op til 
dans og fortsætter sålænge nogen har lyst.

4AO har som sædvanlig sørget for de våde varer og 
han har den 2'harmoniske til at passe baren.

I aftenens løb vil der ske forskellige ting, som ikke 
kan røbes på nuværende tidspunkt.

Adgangskort til festen skal erhverves forud og kan 
købes på mødeaftener eller hos bestyrelsen, koster:

Kr. 25.00 pr. person 
og dækker for sildebord, 3 snitter, 1 øl, 1 snaps og 
kaffe samt underholdning.

HUSK NU - tilmelding og køb af adgangskort på 
mødeaftener og senest mandag den 21. februar.

Festudvalget ved OZ4KS, OZ9SN og OZ4AO.

Kredsarrangement
I henhold til vedtægterne § 19 indkaldes hermed til 
kredsmedlemsmøde.

Tirsdag den 5. april kl. 20,00 i Hillerød afd. lokaler, 
Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26, Hillerød (ved rute
bilstationen).

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. *

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Skippermosen 21,
3400 Hillerød, tlf. (03) 25 09 09.
Sekr.: OZ1AVN, Ole Rafn Petersen, Grønskiftet 31,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6BL, Bent Bagger, Bregnerødvej 151,
3460 Birkerød, 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).

På medlemsmødet den 11. januar blev følgende vedtaget 
vedrørende EDR-Hillerøds kommende UHF-Repeater 
OZ9REA:

Stationen opbygges af OZ9RT og OZ1ASO.
Antenner og filter fremstilles af OZ9FQ og OZ6UP. 
Automatik fremstilles af OZ9ZW og OZ1AKY.

Desuden er bl.a. OZ1AAA interesseret i, at der oprettes en 
arbejdsgruppe med det formål at udvikle egne UHF stationer. 
Interesserede må kontakte OZ1AAA.

Administrative funktioner i forbindelse med OZ9REA vare
tages af EDR-Hillerøds bestyrelse.

Ansvarshavende for repeaterens drift er OZ9RT. Repeate- 
rens adresse er: Holmegårdsvang 10, 3400 Hillerød.

BEMÆRK VENLIGST at der i sidste nummer af OZ havde 
indsneget sig en fejl. Auktionen afholdes den 22. marts, mens 
der den 5. april er opsti lingsmøde til EDR's repræsentant
skab.

Vy 73 de OZ1AVN, Ole.

HOLBÆK
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1GA, Gerhardt Augustesen, Jørgen Rodsvej 4, 
4300 Holbæk.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen, Østerhavnevej 52 tv., 
4300 Holbæk. *
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ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8, 
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen Kristoffersen, Granvej 6,
3650 Ølstykke, tlf. (03) 17 94 79.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17, 
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.KORSØR

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

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

Klubaften mandag den 21. februar kl. 19,30 
Emne: Antenner.

Denne aftens foredrag omhandler antenner i alle mulige (og 
umulige) udformninger.

Det holdes af OZ7CH, C. U. Holten, kendt fra bl.a. mange 
foredrag og talrige artikler i OZ, og hvad OZ7CH ikke ved om 
antenner er sikkert heller ikke værd at vide, så det skal nok 
blive en udbytterig aften. Hvis der er nogle antennespørgsmål, 
så er det her og nu chancen er der for at få dem opklaret.

Til slut kan lige nævnes, at vinterens kurser kører i bedste 
velgående og at engelsk-kurset i skrivende stund er ved at 
starte på 2. afdeling, »amatør«-engelsk.

Vy 73 de OZ2QF, Jørgen.

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

Program:
17. februar: Klubaften og ombygning.

24. februar: Vi har modtaget indbydelse fra Bankernes 
EDB-central, hvor OZ1CDW og OZ1RS vil vise rundt. Da 
deltagerantallet er begrænset, bedes de medlemmer, som 
ønsker at deltage meddele dette til bestyrelsen.

3. marts: Mekanisk arbejde og lokaleombygning.
10. marts: Ombygning.
17. marts: Klubaften.

Vi forventer, at den officielle genindvielse af lokalerne kan 
finde sted enten den 24. eller 31. marts.

Ved en fejltagelse er meddelelsen om, at årets initiativdi
plom er tildelt OZ1AQW for sin indsats med ombygning af vore 
lokaler faldet ud af referatet af julefesten i sidste nr. af OZ.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

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

Vi er nu begyndt igen efter juleferien, og byggearbejdet med 
modtagerne går fremad. Det kan ikke vare længe, før vi sætter 
»spænding« på.

Der har været enkelte ønsker om morsekursus. Hvis der er 
interesse nok, vil vi gennemføre et kursus.

Den 7. marts kl. 20,00 afholder vi auktion, og der vil denne 
gang være mange gode tilbud. Fra 4BH har vi fået lovning på 
flere læs grej - mere eller mindre færdigbyggede dele og 
løsdele. Endvidere vil 4BH som gæst være vært ved en P-35, 
dette er dog ikke nogen betingelse for at være med. Alle, der 
har noget de vil af med, kan tage det med den 7. marts.

Vy 73 de OZ2WN, Bent.

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.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Mode: 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.

Se programmet i januar OZ, hvor du specielt bør notere dig 
auktionen den 1. marts.

Blandt de ting der kommer under hammeren kan nævnes, 
Storno hovedstation, mobilstation, skrivemaskiner og andre 
rare sager.

Vy 73 de OZ8NU, Preben.

KREDS

*9

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. *
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Til prøven i november 1976 havde vi 4 mand oppe her fra 
Nyborg. De 50% klarede den, og de bliver så 2 nye 
kaldesignaler. Tillykke Kaj og Bent.

Afdelingen har lige købt morsebånd af OZ6XT, Peter, og de 
nye er allerede igang for at kunne komme et skridt længere.

Vy 73 de Inge.

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

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.

Aktivitetsplanen for resten af sæsonen:
14. februar: Besøg på Teknologisk Institut, Thulevej, Odense, 
hvor vi mødes.
21. februar: Klubafteen.
28. februar: Foredrag om akkustik, højttalere og mikrofoner, 
af ingeniør Jens Vett-Larsen.

7. marts: Klubaften.
14. marts: OZ3QY demonstrerer sit hjemmebyggede El-orgel.
21. marts: Klubaften.
28. marts: Foredrag med lysbilleder, om fejlfinding i farve-TV 
af OZ3IC.

4. april: Klubaften.
11. april: Lukket (2. påskedag).
18. april: Foreningsåret i billeder, OZ3QY viser de billeder, 
der er blevet optaget i årets løb.
25. april: Generalforsamling. - Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden 
udgangen af marts måned. Gyldigt medlemskort bedes 
forevist ved indgangen.

2. maj: Auktion med masser af grej, her har du chansen for 
at få udskiftet det, du fik for meget ved efterårets auktion. 
Effekter til auktionen bedes indleveret kl. 19,00.

9. marts: Klubaften.
16. marts: Udflugt til Beldringe Lufthavn. Vi mødes pa 
parkeringspladsen foran lufthavnsbygningen, kørelejlighed 
aftaler vi på auktionsdagen.
23. maj: Klubaften.
30. maj: Lukket (2. pinsedag).

6. juni: Klubaften.
I sommerferien vil vi prøve at holde åbent hus hver anden 

mandag, d.v.s. mandag den 20. juni, 4. juli, 18. juli og 1. 
august.

Vi har allerede taget hul på aktivitetsplanen, og i januar 
havde vi et mægtigt godt foredrag om biofeedback, og teknisk 
kursus er i fuld gang med 26 deltagere. Sæsonens største 
attraktion bliver nok generalforsamlingen, hvor bl.a. under
tegnede skal udskiftes med mere arbejdsduelige »hestekræf
ter« - og forøvrigt har vi nogle små planer om at udskifte 
klubaftenen den 6. juni med en mægtig udflugtstur. Vel mødt 
her i det nye år.

Vy 73 de OZ8GA, Preben.

Hovedbestyrelsesmedl.:

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

KREDS

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Elling gl. kommunekontor.
Møde: 2. og 4. mandag i hver måned.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, Morris Christiansen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

Husk den 16. februar på Mosbjerg Kro.

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

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

På den første aften i afdelingen efter juleferien var der modt 
mange nye amatører op i vore lokaler, hvor de blev lykønsket 
og budt velkommen på behørig vis af vores formand, Poul. 
Forhåbentlig vil vi få dem hyppigt at se ved forårets aktiviteter.

Så er det første af de 4 store Vendsyssel-arrangementer 
løbet af stabelen, og at dømme efter fremmødet ved slow-scan 
arrangementet, hvor der var mødt 47 mennesker op for at høre 
OZ2LW, tegner også de følgende arrangementer godt.

Program:
Tirsdag den 15. februar: Ingen klubaften, men . . .
Onsdag den 16. februar: Her mødes vi til foredrag om fotoprint 
ved OZ5ZC, Hans. Sted: MosbjergKro. Tid: 20,00.
Tirsdag den 22. februar: Klubaften.
Tirsdag den 1. marts: Klubaften.
Tirsdag den 8. marts: Klubaften.

Vy 73 de OZ1CEX, Jørgen.
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HOBRO ÅLBORG
Onsdag den 16. februar kl. 20,00: Foredrag ved OZ7CH om 
antenner og udbreddelsesforhold. Foredraget holdes i sam
arbejde med Ålborg afd. i denne afd.' s lokaler Forchammers- 
vej 11, Ålborg.

Vy 73 de OZ6UD, Peer.

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

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

Husk den 16. februar på Mosbjerg Kro.

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.

Silent Key
Det er med sorg, vi erfarer at OZ7DQ, Jens Hermann Nielsen, 
Vinderup, ikke længere er blandt os.

En tragisk ulykke har I efteråret brat afsluttet hans liv. 
Vi er mange, der vil savne Jens Hermanns gode humør og 

aldrig svigtende hjælpsomhed, og vore tanker går i denne 
svære tid til Mette, Bo og den lille nye, som så brat blev ladt 
alene.

Æret være Jens Hermanns minde.
OZ8BV - OZ3ZJ.

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.

¥

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

Program:
Onsdag den 23. februar kl. 20,00: Fastelavnsfest.
Onsdag den 2. marts: Klubaften.
Lørdag den 5. marts kl. 14,00: Auktion. Tilmelding af grej til 
OZ3MV.
Onsdag den 9. marts kl. 20,00: Teknisk aften. Nærmere I 
repeaternyt.
Onsdag den 16. marts kl. 20,00: Hyggeaften med XYL/YL. 
Vært: OZ4X.
Onsdag den 23. marts kl. 20,00: Foredrag. Emne i næste OZ.

I den kommende tid skulle vi se at få ordnet kælderetagen. 
For at få en samlet plan over arbejdet vil bestyrelsen gerne 
vide, hvornår du kan yde dit bidrag. Nærmere i repeater nyt.

Vy 73 de OZ3MV, Dion.

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

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

Husk bulletinen fra OZ5ESB hver tirsdag kl. 19,00! Stof til 
OZ1OQ.

Program:
23. februar: Møde.

2. marts: Auktion.
9. marts: Møde.

16. marts: »Om måleinstrumenter«.
Vy 73 de OZ5OH, Ole.
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FREDERICIA HORSENS
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.: OZ1CMT, Ejvind Sørensen, Fælledvej 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:
15. februar: Kursus (V.T.S.) kl. 19,30.
17. februar: Klubaften kl. 19,30.
28. februar: Ungdomsgruppen kl. 19,30.

1. marts: Kursus kl. 19,30.
3. marts: Klubaften kl. 19,30.
7. marts: Ungdomsgruppen kl. 19,30.

15. marts: Kursus (V.T.S.) kl. 19,30.
17. marts: Klubaften kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

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

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 25 50.

Torsdag den 17. februar: Vi får besøg af OZ4EV, som vil 
fortælle os om HBs arbejde. Alle er velkomne - også de 
medlemmer, der normalt ikke kommer. Vi håber, det bliver en 
aften, hvor vi kan drøfte forskellige problemer.

Møderne bliver foreløbig de torsdage, der »falder« i de ulige 
uger.

Torsdag den 16. marts: Generalforsamling.
Vy 73 de OZ8KU, Charlie.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EW, Niels Ernholt, Ahornvej 13, 7441 Bording, 
tlf. (06) 86 18 17.

Rævejagt
Med henblik på planlægningen af sommerens jagter afholdes 
der møde i klubbens lokaler, mandag den 28. februar kl. 20,00.

Vy 73 de OZ1AFC, Gunnar

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

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

Månedens arrangement:
Torsdag den 24. februar kl. 20,00: I klubhuset kommer OZ5XR 
og fortæller om kondensatorer og deres rigtige anvendelser. 
Der er også noget at lære for de ældre i faget.

Vy 73 bestyrelsen V/OZ1BME.

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

Program:
Klubaften den 24. februar.

Vy 73 de OZ8ZW, Gunner.

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

Der køres nu morsekursus ved OZ1AGJ hver onsdag aften kl. 
20-21 i tårnet, så hvis du føler trang til at lære morseteknik- 
kens ædle kunst eller bare genopfriske dine færdigheder, er 
du velkommen til at deltage.

OZ1ALZ har lavet nogle print, så vi kan få bygget nogle 
rævemodtagere. Printene kan erhverves i tårnet for fremstil
lingsprisen 5 kr., og den komplette modtager skulle komme til 
at ligge i 100 kr.s klassen.

Du må hellere sætte kryds i din kalender ved onsdag den 2. 
marts, for da kommer OZ7CH og fortæller os om antenner. Du 
kender vel OZ7CH's artikler i OZ, så her er virkelig noget at 
hente. Tag bare et par antennesporgsmål med hjemmefra - det 
er ikke umuligt, at du kan finde løsningen på kulturhuset den
2. marts kl. 19,00.

Alle medlemmer er velkomne, ligesom interesserede uden 
for vor kreds indbydes til at møde op.

Vy 73 de OZ1AGJ, Leo.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trøjelsvej 46, 6760 Ribe, 
tlf. 42 19 58.
Kass,: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g. 6760 Ribe, 
tlf. (05) 42 13 41.
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SILKEBORG ÅRHUS
Call: OZ7SAC.

Lokale: Lunden, Vestergade.
Mode: Hver tirsdag.

Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eiderve] 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:
22. februar: Aim. klubaften.

1. marts: Byggeaften.
8. marts: OZ7YY, Finn fortæller om QSO-teknik, DX-jagt, 

Contests m.m.
15. marts: Måleaften.

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.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle,

Program:
15. februar: Byggeaften.
22. februar: Klubaften.

1. marts: Byggeaften.
8. marts: Klubaften.

15. marts: Byggeaften.
22. marts: Lokal foredrag 1FE fjernstyring.
29. marts: Byggeaften.

Vi har fået lovning på et besøg I Højen-Tårnet, så vi vil meget 
gerne, at I tilmelder jer til OZ8XW snarest.

Som det fremgår af programmet, er vi ¡gang med at bygge 
igen, det blev modtageren fra sidste vinter. Var der nogle, der 
ikke blev færdige sidste år, så kom igen. - Det bliver OZ3NW, 
OZ1BHQ, OZ4UU og OZ1BJT som står som ledere af projektet. 

Leon (R.C.) skulle stå for Indkøb.

CW skulle gerne være startet på repeateren, men hvis du vil 
være med, så forhør om dag og tid på Vejle-repeateren.

PÅ gensyn, 73 de OZ1BJT.

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

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:
Torsdag den 17. februar kl. 20,00: Rævemøde og klubaften. 
Søndag den 20. februar: Fastelavnsfest.
Torsdag den 24. februar kl. 20,00: Transcelveraften. Vi snakker 
om, hvordan vi trimmer transceiveren.
Torsdag den 3. marts kl. 20,00: Teknikaften.
Torsdag den 10. marts kl. 20,00: Filmaften.
Torsdag den 17. marts kl. 20,00: Foredrag om fremstilling af 
fotoprint.
Torsdag den 24. marts kl. 20,00: Stort andespil.

Vore årligt tilbagevendende byggeaftener er startet den 7. 
februar og kører hver mandag aften.

Morsetræningen er mandag og onsdag mellem kl. 19,00 og 
20,00.

Begynderkurset kører onsdag fra kl. 20,00.
Vel mødt OZ7VP Hans P.

KREDS

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 Abenrå, tlf. (04) 66 89 04.
Kass.: OZ1AJW, Carl Henning Hansen, Galsted Mark, 
6541 Bevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf. (04) 57 13 17.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

Program:
23. februar: Byggeaften. Vi fortsætter med at bygge rævemod
tagere og 2m stationsombygning. Hvis der er interesse, startes 
der med et »Gitter« dykmeter med Fet.

9. marts: Auktion, Grej, der ønskes under hammeren, skal 
helst afleveres til OZ1AJW den 23. februar, eller så tidligt som 
muligt før auktionen.

23. marts: Byggeaften. Der fortsættes med byggeriet fra den
23. februar. Til byggeaftener kan ikke byggeinteresserede 
snakke i baggrunden over en P35 og/eller kop kaffe.

30. marts: Modeaften. Foredrag, hvis det lykkedes at finde 
en foredragsholder. Se nærmere I næste OZ.

Hver onsdag aften er der morsekursus for alle interessere
de.

Vy 73 de OZ1ALI, Uffe.
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KREDSARRANGEMENT
Torsdag den 24. februar kl. 20,00 på restaurant Viking (ved 
rutebilstationen) Åbenrå.

Åbenrå afd. indbyder de sdr. jyske afdelinger til gennem
gang og demonstration af BSP byggesæt. Børge Jacobsen vil 
være til stede og vil gennemgå de forskellige byggesæt. 
Bagefter er der kaffebord.

Vel mødt - Bestyrelsen.

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

★

SØNDERBORG
Lokale: Ingeniørskolen, Sønderborg Teknikum.
Indgang: Blegen 9, 3. sal, vær. 362.

Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Frederik Chrlstiansvej 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:
15. februar: Klubaften. Skal fremtidens amatørstation være 
styret af en mikrocomputer? Det er faktisk ikke helt usandsyn
ligt. I en konkurrence i USA for ikke så længe siden, gik første 
præmien til en radio-amatør, der havde automatiseret sin 
RTTY-station. I aften fortæller OZ6BS noget om, hvad 
mikroprocessorer kan benyttes til; der bliver en lille demon
stration af noget udstyr.

1. marts: Klubaften. Hvorledes skal vi indrette os i de nye 
lokaler?

22. marts: Generalforsamling. Husk at forslag indsendes til 
formanden OZ8DS eller sekr. OZ6BS senest den 15. marts.

Som det sikkert er alle medlemmer bekendt, har det i den 
forløbne måned været nødvendigt at flytte til nye lokaler på 
grund af Wind's bortgang (se Silent Key). Vi har fået 
midlertidigt ophold på Sønderborg Teknikum med indgang 
fra Blegen. Når du kommer ind Igennem porten, følger du 
vejen langs parkerlngsbåsene, der ligger på venstre hånd, 
indtil du når trappen for enden af bygningen. Så skal du op på 
tredie sal. Vi håber på at få en mere permanent tilladelse til at 
benytte disse værelser, men sagen er i skrivende stund ikke 
afklaret.

Problemet om VFO til 2-meter modtageren blev taget under 
behandling på mødet den 18. januar af OZ6BS og især 
OZ9WE, Werner. Der var mødt 15 deltagere, og jeg tror, at der 
var en del at tage med hjem. Kopier af diagrammer og 
ændringer vil blive fremskaffet efter behov. Især lagde jeg 
mærke til en smart og elegant løsning på squelch-problemet. 
Et par modstande og en kondensator på det eksisterende print 
kunne faktisk gøre det.

Til slut: Husk at reservere den 22. marts til generalforsam
ling. Bestyrelsen er interesseret i at høre DIN mening, men 
husk ligeledes, at forslag, der evt. skal til afstemning, skal 
indsendes skriftligt, så vi kan få taget de nodvendige kopier.

73 og på gensyn i klubben - OZ6BS/Benny.

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

Generalforsamling
Torsdag den 3. marts kl. 20,00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger beretning.
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er OZ6IC og 
OZ6MU.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Forslag til punkt 5 tilsendes formanden inden den 24. 
februar. - Husk, for at have stemmeret må dit kontingent være 
åjourført. Som traditionen byder sig, er klubben vært ved en 
lille genstand.

Jeg rykker teltpælene op! - Pr. 1. februar begynder jeg som 
brugsuddeler i Hammelev v/Grenå, og det er med tårer i 
øjnene, at jeg må tage afsked med jer. OZ6MU sender jer alle 
73 og går QRT, mojn.

NB! Se under kredsarrangement.
Vy 73 de OZ6MU, John.

KREDS
Hoved bestyrelsesmedl 
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 Østermarle, tlf. (03) 97 01 18.

Program:
22. februar: U.F.O. aften v/ Le Fevre.

1. marts: VHF-test + TV eller Dart 2.
8. marts: Dias om klubhusets historie.
Alle medlemmer bedes tage med, hvad I har, så vi kan få en 

hyggelig aften.
15. marts: Debat-aften. OZ4DZ er værtinde i anledning af 

vandrepokalen 1977.
Vy 73 de OZ2DZ, Alex.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ4CG, Carsten Gjessing, Nørrevang 2,
3740 Svaneke, tlf. (03) 99 67 86.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.
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LÆSERNES MENING
Lad os i det nye år være gode ved hinanden!

Over hele landet har vi repeatere. Enkelte OM's eller 
grupper driver disse anlæg. Det koster tid og penge at holde 
dem vedlige. At sende girokort koster alene 1 krone.

Jeg opfordrer alle indehavere af repeatere at tilsende »OZ« 
(redaktøren) sit respektive gironummer. Den repeater, du 
benytter, kan du tilsende et beløb.

OZ3WP

OZ9SW har i november-OZ lavet en opstilling over repeater- 
stationer i Danmark.

På første linie står Vejrhøj. Og helt ude til højre under 
opkald 1750 HZ står der et - eller hvilket jeg forstår på den 
måde, at det ikke skulle være muligt at åbne Vejrhøj med 1750 
Hz opkald.

Jeg forstår ikke dette, for både i september, oktober og 
november (indtil den 11. november, hvor jeg tog på en 
længere rejse), kunne jeg da åbne Vejrhøj med 1750 Hz.

Er det så ikke en fejl, at der står -s- ved Vejrhøj og 1750 Hz?
OZ9DC

Redaktionen har forelagt ovennævnte udtalelse for OZ5EL, 
der er ansvarshavende for Vejrhøj, samt EDR’s VHF manager 
OZ9SW.

OZ5EL svarer: »Manden har ret, EDR har begået endnu en 
fejl« og OZ9SW meddeler, at ingen har informeret ham om 
eventuelle ændringer af repeaterens opkaldesystem. OZ6PN

I år var jeg så heldig at være hjemme 2. juledag, og så skal man 
selvfølgelig deltage i årets juletest. Jeg stillede vækkeuret til at 
ringe kl. 8,15, så kunne stationen nå at varme op, mens jeg fik 
en portion havregryn. Efter en grundig optuning, kunne min 
Drake C line lige klare 95 W - PA rørene blev skadet under 
CQWW testen - og i denne travle juletid - du ved besked.

Så gik starten til årets hyggeligste test, og i et behageligt og 
afslappet tempo, for de flestes vedkommende. Med andre ord 
en dejlig og velkommen adspredelse 2. juledag. Dog gik der 
visse tanker gennem hovedet under testen, og bagefter læste 
jeg endnu engang OZ1LO’s betragtninger i OZ december 
nummer.

Det var især bemærkningerne om, at de uerfarne ikke skal 
have lige så store chancer for at vinde, som de erfarne.

Hvordan i alverden skulle de få det. De mest uerfarne er vel 
nok de desværre meget få C amatører, som for første gang 
starter i en test, og med en max. effekt på 10 W. De behøver 
ikke bruge mange minutter til at finde ud af, at hvis de blot kan 
klare sig igennem uden et nervesammenbrud, og uden at få 
deres S meter brændt af, så må det være lykken. Angående S 
meter, så var det påfaldende, at et stort flertal lå på min QTH 
med omkring 5-8. Så var der de meget svage, og så var der de 
extremt kraftige - 10, 20, 30 og op til 40 db over 9. Da vi nu 
også ved, hvor stor en effektforøgelse, der skal til, for blot at 
give 1 S-grad mere, kan man jo gætte på, hvilke effekter, der 
bruges visse steder, og 1 LO, jeg tror, det er disse amatører, du 
er bange for ikke vil deltage, hvis andre også skal have en 
chance. Der tror jeg, du tager fejl Leif - jeg kender flere af 
disse brave gutter, skal vi kalde dem »High Power« folket, og 
jeg tror ikke, de vil blive sure og ikke deltage. De har en kamp 
indbyrdes, og det er da helt i orden, men de kan kun dyste, 
hvis der er et antal andre stationer, de kan kontakte, eller blive 
kontaktet af.

Jeg mener, at vi kan sammenligne juletesten med et 
motorlob på Jyllandsringen. Ved starten holder Formel 1 
racere, trehjulede cykler og løbehjul, og de skal konkurere på

lige fod, er det rimeligt? En racerkører kan være så god han 
være vil, men hvis du giver ham løbehjulet, hvor store chancer 
har han .så? Og turde du ikke godt give ham en omgangs 
forspring, uden at være bange for at formel 1 raceren så ikke 
vil deltage?

Nå, spøg til side, men jeg synes, at det var en god ide, som i 
74, at lade C amatører køre i en klasse for sig, og hvis man så 
også lavede en klasse for de enormt eller abnormt kraftige 
stationer, så kunne alle dyste på lige fod, og det ville være den 
enkeltes dygtighed, som afgjorde resultatet.

På genhør i næste juletest - og godt nytår.
OZ1SC

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 30 øre pr. ord. - Mindst 5 kr. 
— Annoncerne sendes direkte til forretningsføreren inden d. 
20. i måneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For 
sent indsendte annoncer henlægges til næste nummer af 
OZ.

Sælges: IC 202, 3 W SSB 144,0-144,4 MHz, som ny kr. 
1.985,00, 2 stk. J-beam PMB 14, 15,2 dB/dipol å kr. 195,00. 
Electro Voice mikrofon kr. 150,00. Diverse dele for 500 W 
PA-trin med 4x811 a, fatninger,glødetransformator. B&Wdros- 
sel, plate og loading kondensator, keramisk omskifter, 
katodespoler, keramisk spoleform, kabinet m.m. kr. 500,00. 
QQE03/12 å kr. 15,00. QQE02/5 å kr. 20,00. Keramisk 
drejekondensator 2x500 pF 1 mm plade afstand, kr. 50,00. 
Diverse 1 og 2 gangs kondensatorer å kr. 10,00. Mini 
SWR-meter kr. 50,00. Nye 4 elm. 2 meter antenner, 9 dB gain å 
kr. 120,00 - 4 stk. kr. 420,00.

OZ1NT, Ranum Radio, 9681 Ranum, tlf. (08)67 65 36, kl. 
9,00-17,00.

Købes: Kenwood TS 520 transceiver, kontant.
OZ5QU, Peter Kristiansen, Hojgårdstoften 96, 2630 Tåstrup, 

tlf. (02) 99 95 50.

Købes: Brown manipulator kr. 175,00 eller byttes med 2 stk. 
QRO drejekondensatorer med kuglelejeaksel, 2x200 pF, 4 mm 
luft og 2x250 pF, 2 mm luft.

OZ1DDJ, Erland, tlf. (06) 15 31 54.

Købes: Original stereodekoder og UHF tuner, skilletransfor
mator for båndoptagertilsl. og øvrige reservedele for LL TV 
type 6411-23.

OZ1AKL, Stenager 6, 3600 Frederikssund.

Købes: HW 32 a med original strømforsyning og mikrofon, må 
være 100% ok.

Sælges: OZ uden en plet, årgange fra 1974,
OZ3LJ, tlf. (09) 86 12 42.

Sælges: P.g.a. overgang til familieliv: NEC CQ 110 e, HF 
transceiver, Atlas 210x, HF transceiver med mobilbeslag og 
antenne. Drake MN 4 matchbox. Olivetti fjernskriver. TTU 
RTTY terminal. Yausu FT 221 2 meter FM/SSB. IC 202, 2 meter 
SSB. Digital II 2 meter FM mobil, 300 W PA med 4CX250B. 2 
meter PA 10/70 W transistor. 2 stk. SWR-metre. 1 stk. 
strømforsyning 14 V 25 A. 1 stk. strømforsyning 8-20 V 3 A. 
Antennerotor AR 33. 18AVT HF-antenne. 3x30 meter RG 8/u. 
250 MHz converter. Trio SG 402 HF-generator. Trio AG 202 
AF-generator. Trio VT 108 Fet/Vom. Turner M+2/u håndmi
krofon. Turner M+2 bordmikrofon. Mits regner med progra- 
meringsenhed i 256 step.

OZ1ARV, Frits Knudsen, tlf. (01) 58 92 17 eller (02) 97 89 02.
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