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NR. 3 49. ÅRGANG > MARTS 1977

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

Valg 1977
Kære sofavæ lgere. Det er tid  at skifte  betræ k på chaise
longen, så du ikke b liver væ kket af unødige ting  fø r efter den 
20. april. Så er det nem lig fo r sent at bevæge sig til EDR’s 
o rd inæ re  kredsm edlem sm øder, der indvarsles i dette num 
m er af OZ.

Bare ro lig , b liv  bare liggende, vi er nogle stykker, der nok 
skal finde  ud af at køre fo ren ingen som det passer os uden 
sm ålig  skelen til det store tavse fle rta ls  tarv, men lad så være 
med at b lande d ig  bagefter.

Det er flo v t, at EDR er gået ind i s it jub ilæ um sår uden en 
fu ld ta llig  hovedbestyrelse bare fo rd i netop du  ikke gad at 
le tte  dig fra  den m agelige stol foran husalterets flim rende 
v id io s ig n a le r sidste år.

Hvad dæ len nøler I e fte r - blad hen på side 121 og reserver 
den aften, der er kredsm edlemsm øde i kredsen til en saglig 
debat om EDR’s frem tid  og en hyggelig sludder med OZ ... 
som  du e llers kun kender fra repeater-gagge-snakke-m aski- 
nen.

Indrøm m et, jeg troede osse, at kredsm edlem sm øder var 
nog le  hø jtide lige  og kedelige samm enkomster, hvor man 
pæ nt sad med fingeren i ve jret og ventede til det blev ens tu r 
t il spagt at fremstam me, at kapselåbneren var blevet væk.

N orm alt fo rm e r det sig dog sådan, at mødet fo rløber i god 
ro og orden i hvert fa ld ind til, der skal opstilles kandidater. 
Så sker der et af to, enten lister de potentie lle  kandidater af 
e lle r der b live r et bravadeslag om at komme fø rst på listen. 
Set med m ine øjne, er det sidste at foretræ kke, fo r det er da 
»helt klart« at opstilles der ikke flere kandidater end der skal 
væ lges, ja  så vender sofavæ lgeren sig b lo t på chaiselongen 
og s lum re r videre.

Husk, det er et fo ren ingsm æ ssigt bo rgerlig t om bud at lade 
sig væ lge til form and, HB og RM.

Vel m ødt på kredsm edlem sm øderne 1977 og godt valg.
OZ6PN
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TILBUD! TILBUD!
VI HAR STØVET 
HYLDERNE AF OG 
FUNDET EN MASSE 
GODE TING

SWAN SS200A  
M odstande:
S o rtim e n t ca. 150 stk. 1 W att i 25 fo rske llige  v æ rd ie r ........................................................  kr. 19.85

M etal-film s modstande:
S ortim en t ca. 200 stk. 1/8 og 1/2 Watt, 35 fo rske llige  v æ rd ie r ........................................ kr. 19,85

Silver Mica kondensatorer, pose nr. 1:
5 stk. 200 pF, 5 stk. 300 pF. 5 stk. 500 pF, 5 stk. 1000 pF,
5 stk. 1300 pF, 5 stk. 5000 pF, 5 stk. 5500 pF, 5 stk. 6000 pF, 5 stk. 7000 p F .......  kr. 29.85

Silver Mica kondensatorer, pose nr. 2:
10 stk. 1000 pF, 10 stk. 1300 pF, 10 stk. 5000 pF, 10 stk. 5500 pF,
10 stk. 6000 pF, 10 stk. 7000 pF ...................................................................................... kr. 29.85

ICOM IC 225, 80 kanal syntese, 12 Volt, 10 Watt, fø lsom hed 0,4 uV
fo r  kr. 3285,00 ........................................................................................................................  NU kr. 2985,00

Effect FM 10 SA. 15 kanaler, 10 Watt, 1 kanal m onteret, fø lsom hed 0,5 uV
F ø rk r. 1685,00 .......................................................................................................................  NU kr. 1400.00

ICOM IC 30, 430 MHz, 1 og 10 W att FM, m onteret med 433.000-434.600 og 
434.000-434.600. Plads til 22 kanaler. Fø rkr. 3500,00 .............................................. NU kr. 2500.00

SW AN FC 40 frekvenstæ lle r op til 40 MHz. D riftspæ nding 220 Volt
F ø rk r. 1985,00 ....................................................................................................................... NU kr. 1700.00

EUROPA B, 144 MHz transverter. Før kr. 1675,00 ...................................................... NU kr. 1400.00

Som m erkam p FTV 250, 2 m eter transverter. Før kr. 24 8 5 ,0 0 ................................. NU kr. 1985,00

SW AN SS 200 A fu ld trans to rise re t 5 bånds transceiver til amatørbåndene
fra  3,5 til 30 MHz, 300 W att, incl. s trøm forsyn ing . Før kr. 8500,00 ......................... NU kr. 7000,00

SWR 9, SW R-m eter, op til 150 MHz, 2000 Watt. Før kr. 132,00 ..............................  NU kr. 120.00

SW AN m obilantenne, model 742, 20-40-80 meter. Før kr. 950,00 .......................  NU kr. 800,00

SW AN m obilantenne, model 4 5 ,1 0 -8 0  meter. Før kr. 1285,00 ............................  NU kr. 900,00

QRA locator kort ..................................................................................................................  NU kr. 10.00

A lle  p rise r e r incl. moms. T ilbude t gæ lder kun så længe lager haves.

BEIAFON
BETAFON RADIO A. BERGSTRØM ■ ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V ■ TELEFON 01 -31 02 73 

MANDAG -  TORSDAG 09.00-17.30 FREDAG 09.00-19.00 LØRDAG LUKKET Incl. moms
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En modtager for begyndere
A f O Z8X W , F lem m ing  H e s s e l, Knud R as m u s se n s v e j 4, 7100 V e jle

Modtageren set forfra. I denne udgave er modtageren ikke 
forsynet med S-meter, og sidebåndsskiftet er kombineret 
med båndomskifteren. Udvekslingen på skalatrækket er lov
lig lille, så den store skalaknap burde nok erstattes med et ud- 
vekslingsdrev.

1.ste del af artiklen stod i OZ februar 1977 s.43.

Del 2, vi bygger modtageren
Efter at have fastlag t b lokd iagram m ets udseende 
og kravene til de enkelte enheder, skal vi så 
prøve at kom ponere nogle kredsløb, der passer 
hertil, altså tegne diagram . Som tid lige re  om 
ta lt v ille  vi bygge m odtageren i små enheder, 
m oduler, således at evt. æ ndringer og tilfø je lse r 
var lette at foretage, og således at modtageren 
kunne bygges og justeres trin  fo r trin . Med dette 
i baghovedet kan vi så starte med selve d iagram 
met.

LF-PA
Diagram met og prin te t hertil er tyvstjå let fra  OZ 
(1971 s. 144). Det består af et transfo rm ato rløst 
udgangstrin  til ca. 1,5 W. Udgangen tils lu ttes  en 
hø jtta ler e ller hovedtelefon med min. 3 ohm s im 
pedans, og udgangen må ikke kortsluttes, men 
impedansen må gerne være større. T rim m epot
m eteret indstilles således, at spæ ndingen på ud
gangstransistorernes em ittere er den halve bat

terispæ nding, dvs. 6 volt. Hvilestrømm en uden 
udstyring er ca. 15 mA og ved fu ld  udstyring 
træ kker tr in n e t ca. 200 mA.

LF-forforstærker
Kravene til denne var s to r fo rstæ rkn ing , og den 
er opbygget om kring en opera torfo rstæ rker μ A 
741. P rinc ipd iagram m et af et sådant inverterende 
tr in  er vist i fig . 7. Inverterende betyder, at fasen 
vendes. S pæ ndingsforstæ rkn ingen S bestemmes 
som vist af to modstande, men dertil kom m er en 
strøm forstæ rkn ing, idet ind- og udgangsim pe
danserne ikke er ens. Det er ikke sæ rlig praktisk 
med både positiv  og negativ spæ ndingsforsy
ning, og de rfo r lægges ben 3 ved hjæ lp af en 
spæ ndingsdeler på plus 6 V. Ben 7 og 4 vil nu, 
set fra  indgangen ben 3, (og 2) være henholdsvis 
p lus /m inus 6 volt, altså fås både positiv  og ne
gativ fo rsyn ing fra en spæ ndingskilde. Vi få r da 
et d iagram  som vist. De 2,2 k i udgangen (ben 6) 
tjener til at fo rhø je  udgangsim pedansen, således
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F IG .1a

D en viste  d iode  er BA100.

FIG . 1b
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Modtagerens indre. Fra nederste venstre hjørne og højre om 
ses forkredse, Mixer, Filter, MF, Prod. det. LF-forforstærker, 
AGC og LF-pa. VFOen er her b lo t afskærmet med en stump 
alum in ium  og BFOen er m onteret på denne skærm.
Skala træ kket er et s im pelt snoretræk, hvor h ju le t er pålim et en 
skala. Udvekslingen er dog, som nævnt, lovlig  lille.

OZ MARTS 1977 97



En anden måde at montere på. Her er VFO og BFO monteret i 
en støbt kasse (øverst til venstre) Det hele kan gøres mere 
mekanisk solidt og frem for alt VFOen afskærmes fra ydre 
varmepåvirkning (koldtermostat)

at der kan anvendes en m uting sw itch, BC109 og 
basismodstande. Denne omtales senere og kan 
i øvrig t udelades. Fra ben 6 er det endvidere m u
lig t at aftage et signal t il en evt. AGC-forstæ rker.

Produkt-detektor
Til denne var kravet en rim elig fø lsom hed og lav 
støj. Her er b rug t dual-gate  MOSFET 40673. Op
stillingen er ikke den optim ale  fo r en m ixer, som 
en p roduktde tekto r jo er. Det skyldes, at vi i m ix 
og MF trods alt har nogen fo rstæ rkn ing , og vi 
kan så i p roduktdetektoren nøjes med en s im ple
re opstilling , end den der anvendes i m ixeren. 
Angående a rbe jdspunkter fo r MOSFET se litt. 2. 
Bemærk, a t-source  er a fkob le t både fo r LF og 
HF, idet tr in n e t skal give fo rstæ rkn ing  også fo r 
LF. Indgangen er fødet via en link, således at 
tr inne t DC-m æ ssigt adskilles fra MF’en, og så
ledes at M F-signalet kan føres over i e t stykke 
coaxkabel. BFO -signalet skal være af størrelses
orden 1,5 Veff. målt på G2.

BFO
består af en krysta loscilla tor, hvor man ved d iode
sk ift kan vælge mellem to krysta lle r (højt og lavt 
sidebånd), e fte rfu lg t af et bu ffe rtrin . Udgangs- 
spolen, der ikke er fo rsynet med skærmdåse, 
afleverer s ignale t via en link. Ved at ændre v in 
d ingsta lle t fo r denne kan størrelsen af BFO-sig- 
nalet indstilles. Som det ses, er p rin te t hertil 
ikke i m odulstørrelse. Det skyldes, at d iagram 
met er lånt fra  OZ (1972 side 333), og vi var så 
dovne, at vi ikke tegnede et nyt print. Vi und
skylder os nu også med, at prin te t, med den fo re 
liggende størrelse, sammen med VFO’en netop 
passer til en trykstøbt a lum inium skasse, hvorved 
der fås en god e lektrisk afskæ rm ning af de to 
oscilla torer.

M F
Som det måske huskes var kravene her en m ode
rat fo rstæ rkn ing , lav støj og m ulighed fo r fo r- 
s tæ rkn ingsregulering. T rinnet er bygget med en

98 OZ MARTS 1977



in tegreret kreds CA3028. En sådan fyr kan ved 
en veltilpasset ops tilling  give ca. 30-35 dB fo r
stæ rkning. Vi kob ler im id le rtid  krysta lfilte re ts 
lave impedans d irekte  til indgangen af kredsen 
og opnår derved ikke den fu lde  fo rstæ rkn ing , 
men får heller ingen prob lem er med stabilite ten. 
M F-forstæ rkerens væ sentlige opgave er at give 
HF-regulering, og det klares ved at forsyne ben 7 
med en variabel spæ nding, 0 til ca. 8 V, enten fra 
et po tm ete r e lle r fra en AGC-forstæ rker. Dros
se lspo len i indgangen tjener til at give DC- 
spæ nd ing  til ben 5, og er ikke kritisk.

Mix og filter
Mixeren er ligesom produktdetektoren forsynet 
med en 40673, men kob le t på en lid t anden måde. 
Det gæ lder jo  her om at opnå s to r fø lsom hed, 
sam tid ig med at tr in n e t skal kunne behandle 
store s igna ler uden at overstyres med kryds- og 
in te rm odula tion  til fø lge. D erfor er trinne t kob le t 
således, at transistoren arbejder op tim a lt (litt. 2). 
Såfrem t spæ ndingerne ikke er i overensstem 

OZ MARTS 1977

melse med de på d iagram m et anførte, kan det 
s ikkert betale sig at inds tille  D C-arbejdspunktet 
ved at æ ndre de med stjerne mæ rkede m od
stande.

VFO -signalet tilfø res som vist via en kreds (af
stem t til 5,25 MHz). Det skyldes at det er v ig tig t 
at føde m ixeren med et rent signal uden støj og 
harm oniske. O scila tors igna le t skal i øvrig t være 
ca. 1 Veft m ålt på G2.

Harmoniske kan desværre ikke undgås, idet 
transistoren selv frem bringer disse. I vo rt tilfæ lde 
er det især den 2. og 5. harm oniske, der kan give 
kvaler. 2. harm oniske af 5 MHz er 10 MHz, træ k
ker vi herfra et 1 MHz-signal få r vi m ellem fre
kvensen 9 MHz. 1 MHz ligger i m ellem bølgeom 
rådet, og det kan undertiden betyde kra ftige sig
naler. Jeg mener under eksperim enterne at have 
været fo rs ty rre t af sådanne signaler, men et 
hø jpas-filte r i indgangen kan fje rne  dette fæ no
men. 5. harm oniske af 5 MHz er 25 MHz. Træ kkes 
herfra 16 MHz, lander vi igen på 9 MHz. 16 MHz 
er ikke sæ rlig langt fra  14 MHz, altså 20 m, og 
faren fo r at disse signaler sm utte r gennem fo r-
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kredsen er til stede. Med s igna lgenerator tils lu t
te t indgangen kan et 16 MHz signal høres, men 
ved brug a f  en 20 m -antenne (GP) mener jeg ikke 
at have observeret sådanne. I øvrig t er dette med 
falske signa ler jo  ikke noget specie lt fo r denne 
modtager, men typ isk fo r enhver superm odtager. 
Ovennævnte skal da også b lo t opfattes som en 
fo rk la ring , hvis modtageren p ludselig  sm ider 
Danmarks Radio i hovedet på dig, i stedet fo r  de 
sjæ ldne DX’er.

T ilkob lingen af krysta lfilte re t kan ske på fo r
skellig måde. Vi har i de fleste m odtagere an
vendt nogle filtre , der var averteret i OZ til en 
fo rde lagtig  pris. Jeg ved ikke, om disse filtre  
stadig kan fås, men ellers kan et KVG -filter an
vendes. Dette filte r fås i fle re  udførelser, priser 
og kvaliteter. XF9A og B har begge en båndbred
de passende til SSB. Forskellen består i dæ m p
ningen uden fo r gennem gangsom rådet. Det dy

reste, XF9B, er det bedste. Er man begynder, 
bør modtageren i øvrig t ikke forsynes med et 
SSB-filter, men med et sm alt (500 Hz) C W -filte r 
XF9M. KVG -filtrene fås bl.a. hos UKW -Berichte, 
se OZ-annoncer).

Fælles fo r KVG -filtrene er, at im pedansen er 
470 ohm. De filtre  vi anvendte havde en im pe
dans på 2 k og blev koble t til m ixerens d ra in 
kreds via et udtag. KVG -filtrene kan naturligv is  
også kobles til e t udtag, men fo r at prøve noget 
andet valgte jeg i en udgave af modtageren, der 
blev forsynet med et XF9M -filter, at koble via en 
link om dra inkredsens kolde ende. Dette gav et 
udm æ rket resultat.

Udgangen af filte re t belastes med en modstand 
R, der har den fo r filte re t ønskede størrelse. (2 k 
e ller 470 ohm). Ved KVG -filtrene kan denne 
modstand evt. para lle lkobles med 27 pF. Det 
skulle m indske ujæ vnheder i filte re ts  gennem -
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BFO R 105 MONTERES IKKE VED ELEKTRISK SIDEBÅNDSSKIFT

gangsom råde. Jeg må erkende, at jeg ikke kan 
høre forske l, men den kan m uligvis måles.

I øvrig t har man jo  lov at forsøge med et h jem 
melavet filte r evt. b lo t med 2 X-tals. Vi har som 
nævnt ikke prøvet dette, men ved at se tid lige re  
numre af OZ eller spørge brevkassen skulle  det 
kunne lade sig gøre at finde ud af, hvorledes det 
kan gøres.

Forkredsene
Form ålet med disse kredse er jo at fra filtre re  de 
uønskede signaler. Da modtageren ikke har noget 
HF-trin, er det begræ nset, hvor mange forkredse 
man kan indsæ tte og derfo r begræ nset hvor god 
denne filtre ring  kan blive. Vi har nøjedes med en 
enkelt kreds, der med en simpel om skifte r kan 
skiftes mellem 20 og 80 meter. A fstem ningskon
densatoren er fast fo rbunde t til m ixeren. Denne 
kondensator skal have en væ rdi på ca. 50-80 
pF. Skulle  en sådan størrelse ikke være til at op
drive, kan en B C L-kondensator udm æ rket an
vendes. Hvis man synes afstem ningen b liver fo r 
kritisk, kan den fo rm indskesved  at serie forb inde 
den med en passende kondensator. Med en så
dan enkelt kreds er se lektiv ite ten ikke im pone
rende. Man kan godt opnå større se lektiv ite t ved 
at koble m ixeren til et udtag på spolen, men her
ved fa lder fø lsom heden og om skiftn ingen bliver 
lid t mere kom pliceret. Ligeledes kan man m u lig 
vis forsøge at koble to forkredse sammen. Pro
blemet er at finde et kom prom is mellem se lekti
vite t og fø lsom hed. Hvis man vil forsøge, må 
metoden med antennen af og på kunne give en 
fornem m else af, hvornår det op tim ale er nået.

Vi har kob le t som vist på diagram m et og fået 
et b ruge lig t resultat. En enkelt af m odtagerne 
blev fo rsynet med et HF-trin og fast afstemte 
kredse til 20 m. Det gav en v irke lig  fin m odtager 
med god fo rkredsse lektion, men det er jo  noget, 
man a ltid  kan føje til.

Foran forkredsene er v ist et hø jpasfilter, der 
som om ta lt kan fje rne  fo rstyrre lser fra  m ellem 
bølgeom rådet. Det har en a fskæ ringsfrekvens på

3 MHz og skal ikke trim m es. Evt. kan det også 
b live  nødvend ig t med en 9 MHz spæ rrekreds i 
indgangen. Om hø jpasfilte r e ller spæ rrekredse 
er nødvendige kan afgøres ved forsøg, og de ind
bygges efter behov.
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+  STAB

V FO
skal være stabil og give et passende kra ftig t s ig 
nal, og skal så i øvrig t dække 5-5,5  MHz, hvis 
m odtageren skal tage 80 og 20 meter.

Det at frem stille  en stabil osc illa to r er ikke sæ r
lig vanskeligt. Det væ sentligste er den mekaniske 
opbygning, der skal være meget solid. A bsolu t 
ingen ledninger e ller kom ponenter må kunne rok 
kes. Endvidere skal oscilla toren anbringes fje rn t 
fra  alle varm ekilder, evt. indbygges i en solid 
metalkasse. Nå selvfø lgelig  er det ikke helt lige
gyld ig t hvilke kom ponenter og hv ilke t diagram  
man væ lger. Vi har b rug t en ops tilling  som RCA 
har vist. Selve oscilla toren har i øvrig t væ ret gen
nemgået i deta ljer i OZ ( 1974 s. 399). Efter osc il
latoren fø lger et bu ffe rtrin  og en em itterfø lger, 
der giver en passende lav udgangsim pedans. 
D rejekondensatoren skal have en varia tion på ca. 
50 pF, men ved at æ ndre på paralle lkapaciteten, 
dvs. trim m eren og evt. en fast kapacitet herover, 
kan frekvensom rådet bringes til at passe til andre
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værdier. Spolen har vi v ik le t på en keram isk form  
uden jernkerne, hvilke t betyder at spolen evt. må 
tilpasses. Kondensatorerne i oscilla toren er i vo 
res konstruktion 5% styrofiex. 10 pF kondensato
ren og varicap-d ioden med tilhørende kom 
ponenter er beregnet til et RIT-kredsløb. Hvis det 
ikke ønskes, kan disse kom ponenter b lo t udela
des.

Muting
Konstruktionen er som tid lige re  nævnt fo rbered t 
til evt. senere udbygning til transceiver e ller til 
brug sammen med en selvstæ ndig sender og 
m utingsw itchen som sidder på LF -forforstæ rker- 
sprin te t har da kun interesse hvis noget sådant 
finder sted. Funktionen er den, at man ved sen
ding lægger en p lusspæ nding på ca. 6 -12  V på 
m ute-lin ien. Herved vil transistoren korts lu tte  
LF’en til stel. Noget tilsvarende kan gøres med 
H F-reguleringslin ien, hvorved MF'en få r min. fo r
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stæ rkning. En sådan sw itch sidder da også på 
AGC-printet, som senere skal beskrives. Hvis 
man nøjes med at mute MF’en, sku lle  det være 
m u lig t at få medhør.

De 6-12 V kan f.eks. fås fra e lbuggen, og det 
skulle således være m u lig t at opnå fu ld break-in, 
men det er en anden historie.

Opbygning
De a lle rfles te  af m odtagerens kredsløb er som 
tid lige re  nævnt opbygget på små print, størrelse 
5 x 5  cm. Udover a fstem ningskondensator i VFO, 
potm etre, s tik  m.v., der ikke er m onteret på print, 
har vi heller ikke m onteret forkredsene på print. 
Det sidste skyldes, at der faktisk ikke er nogen 
forb indelse, der ikke alligevel sku lle  træ kkes med 
tråd, og så syntes vi, at et p rin t var overflødigt. 
F ilte re t vil du h e lle r  ik k e  k u n n e  f in d e  prin ttegn ing  
til. Det må du selv tegne, således at det kom m er 
til at passe til det filte r, du nu måtte ønske at 
sætte i modtageren.

Printene skal na turligv is  m onteres på et chas
sis, og selve p laceringen herpå skulle  ikke være 
kritisk. Når man har sam let de større kom ponen
ter som dre jekondensator m.m. sammen, skulle  
det være m u lig t ved hjæ lp af pap ir og b lyant at 
finde frem til en fo rnu ftig  chassisplan. Det eneste 
krav er, at VFO og BFO anbringes afskæ rm et fra 
resten af modtageren.

Såfrem t de enkelte p rin t ikke anbringes um id 
de lbart e fter h inanden, må signaloverføringen 
ske med coaxkabel (HF) e ller skæ rmkabel (LF). 
A nbringes printene um idde lbart ved siden af 
h inanden, er det tils træ kke lig t med en stum p 
m onteringstråd.

En væ sentlig deta lje  er skaladrevet. Det skal 
have en passende udveksling (1:20 eller mere) og 
være uden slør og slup. En sådan tingest kan 
man vist ikke b lo t gå hen og købe og kan man 
endelig finde en fo rhandler, der fø rer sådant, er 
det tem m elig dyrt. Hvis du ikke har e lle r kan op
drive noget surplus, f.eks. en LK knap, så kan du 
m uligvis få gode ideer ved at læse om skaladrev 
i OZ 1963 side 197 og 229.

A fstem ningskondensatoren i VFO'en kan det 
måske også være vanskelig t at hitte. I min model 
er det en keram isk fra  Århus Radiolager. Den er 
bestem t ikke frem ragende, men dog brugelig .

Kan du, evt. hos din medamatør, finde en sur
plus med kugle le jer vil den være ideel, også selv
om den måtte fylde meget.

De øvrige kom ponenter skulle  være nemme at 
få fat på hos OZ’s annoncører. A lle kondensato
rer i afstem te kredse er 5% Styroflex, a fkob lings- 
kondensatorer er keram iske skiver og m odstan
dene kan være ½ - 1/10 watt.

Hvad opbygningen i øvrig t angår kan du m u
ligvis få ideer ved at studere fo togra fie rne  af min 
opbygning. Såfrem t du senere vil udbygge m od
tageren til transceiver e ller forsyne den med en 
strøm forsyning, så skal der na turligv is  afsættes 
plads hertil.

Justering
Ja, hvad skal man skrive her. H ardu en vis portion 
erfaring med m odtagerbygning, samt en del må
le instrum enter, så vo lder det s ikkert ikke p ro 
blemer at trim m e modtageren. Har du ingen af 
delene, hvad så? Desværre er det nok således, 
at den erfarne amatør, som gennem årene har 
skaffet sig en righo ld ig  instrum entsam ling, kan 
trim m e en m odtager som denne uden ret mange 
instrum enter, b lo t med sin erfaring, hvorim od det 
fo r en begynder nok o fte  kan være vanske lig t at 
undvære de instrum enter, som man endnu ikke 
har fået sam let sig.

Nå, ét instrum ent vil nu altid være ved hånden, 
nem lig modtageren selv. Hvis man bygger m od
tageren bagfra, startende med LF'en, vil det 
være m ulig t at afprøve modtageren trin  fo r trin  
og således have en chance fo r  at lokalisere evt. 
fejl.

Udover et universalinstrum ent, som er uund
væ rlig t ved enhver form  fo r h jem m ebygning, vil 
det være rart med et g itterdykm eter, der dog kan 
undværes. En frekvenstæ ller vil være en meget 
s tor hjæ lp ved indlæ gningen af VFO- og BFO- 
frekvenserne, og med den popu la rite t tæ llere har 
fået, skulle  det vel være m u lig t at låne sig frem. 
En m odtager, der dæ kker de nødvendige om rå
der, gør i øvrig t samme fyldest. Har man ikke ad
gang til g itte rdykm eter el. lign., kan det måske 
betale sig at rigge en lille  osc illa to r sammen til 
9 MHz og bruge den som målesender, når MF'en 
skal trim m es op.

Om de enkelte p rin t gæ lder ellers, at når p rin 
tet er m onteret og kontro lle re t, tils lu ttes  spæ n
ding og det kontro lleres, at de på diagram m et an
førte spæ ndinger e r  til stede. A fvigelser på 10-20%  
eller mere betyder sandsynligvis intet. Derpå fo r
bindes p rin te t med den øvrige del af m odtage
ren og det, der er fæ rd ig t, afprøves og trim m es. 
Har man adgang til et dykm eter, kan de afstemte 
kredse evt. dykkes på plads på forhånd (inden 
transistoren monteres). Husk dog på, at spoledå- 
sen rykker resonansfrekvensen en del, når den 
kom m er på.

BFO'en lægges på plads med de to trim m ere, 
evt. forsynet med en paralle lkapacitet. Dette kan 
gøres med en tæ ller, e lle r når modtageren er fæ r
dig. I sidste tilfæ lde indstilles BFO'en således, at 
en SSB-station lyder fo rståe lig t. Husk, at USB på 
20 m betyder brug af det laveste sidebåndskrystal
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og LSB på 80 m det højeste s idebånds krystal.
VFO’en har jeg lagt på plads ved cut and try- 

metoden. En spole med det anførte v indingsta l 
blev tils lu tte t og ved at æ ndre para lle l-kapaci
teten blev frekvensen, med fu ld t inddre je t af- 
s tem ningskondensator, indstille t til 5 MHz. Der
på dre jes kondensatoren helt ud og frekvensen 
aflæ stes. Hvis den er højere end 5,5 MHz forøges 
paralle lkapaciteten og spolen form indskes. Er 
den lavere, omvendt. Efter et par forsøg skulle 
det være m u lig t at finde den rig tige  spolestørrelse.

Når det sidste p rin t tils lu ttes og er blevet jus te 
ret, skulle  m odtageren være fæ rdig. Det kon tro l
leres da, at suset fa lder, når MF-reg. skrues ned 
(ingen antenne tils lu ttes), og at suset stiger, når 
antennen tils lu ttes. Eventuelle filtre  i fo rb inde lse  
med forkredsene tils lu ttes  efter behov. Jeg fandt, 
at en 9 MHz bedst placeres som en sugekreds fra 
m ixerens indgang til stel.

AG C
Da modtageren var fæ rd ig , viste det sig at ind 
stillingen var noget besværlig, idet man skulle  
fum le med både afstem ning, MF-reg. og underti
den LF-reg. Derfor blev en AGC strikke t sammen. 
Den består af en diode, der ensretter LF-signalet, 
en MPF102 og en BC109. Når et signal ankom 
mer, vil det enrettes og 1 ¿¿F-kondensatoren b li
ver opladet. Sam tidig begynder MPF102 a ttræ kke 
mere strøm, hvorved BC109 få r basisspæ nding 
(over R1) og lukker op. Resultatet b liver at Vc på 
BC109 fa lder og spæ ndingen til MF'en falder. 
Denne tils tand vil vedvare, indtil 1 /xF kondensa
to ren  er a fladet gennem 1 M ohm (Hangvirkning). 
R1 indstilles således, at BC109 netop ikke får 
forspæ nding nok til at træ kke strøm. Det gøres 
lettest ved at vælge R1 ca. 4,7 k, måle spæ ndin
gen på »til MF« og så lodde modstande over R1, 
ind til spæ ndingen netop begynder at fa lde (idet 
man jo ikke kan se hvornår den netop ikke falder). 
De 2,2 k, der fø r sad fra plus til M F-reg.-potm etret 
fa lder væk, idet denne modstand jo sidder på

FIG. 4

FIG. 5 AGC oq S -m e te r
LF FRA 3
FORFORST.
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printet. Ligesom LF’en er også AGC’en fo rsynet 
med en m ute-transistor, der kan regulere MF'en 
til m inim um .

Den sidste trans is to r er et s im pe lt vo ltm eter, 
der måler AGC-spæ ndingen og kan bruges som 
S-meter. Man skal nu ikke forvente et sæ rlig 
frem ragende S-meter. S ignalerne skal op over 
S 6 -8  inden der kom m er udslag. Hvis m odtage
ren senere forsynes med et HF-trin, vil man få en 
betydelig bedre S -m etervisning. De 10 k  er til nu l
justering af m eteret og de 470 ohm  til indstilling  
af fø lsom heden. Jeg har ikke funde t det umagen 
værd at forsyne min egen m odtager med S-meter, 
men kun fo rbunde t et meter under op trim n ingen. 
R2 = ca. 400 k til 1 -2  Mohm. Derim od løste 
AGC'en indstillingsprob lem erne. Modtageren er 
nu blevet let at indstille  og kun undtagelsesvis 
skal der reguleres manuelt.

Afsluttende bemærkninger
En m odtager kan laves på mange måder, og 
denne skal da heller ikke påstås at være det helt 
ideelle, men vi mener at have fået skabt en rela
tiv t sim pel, men sæ rdeles e ffektiv modtager. En 
g rundig  gennem m åling har vi ikke foretaget. Føl
somheden er blevet kon tro lle re t til under 1 μ V. 
Dvs. et 1 μ V signal kunne tyde lig t høres. Prak
tiske lytteprøver viste, at modtageren kunne høre 
lige så godt som min (også hjemmebyggede) 
transceiver. Ganske vist d ækkes »kun« 2 bånd, 
men som den am erikanske fo rfa tte r til idéa rtik 
len skriver, er det bedre at have en fæ rdig 2- 
båndsm odtager end alle tiders halvfæ rdige 
5-bånds. M u ligheden fo r udvidelse til transce i
ver e lle r convertere  til fle re  bånd er dog tilstede.

S trøm forsyningen er lid t kritisk. Modtageren 
bruger ca. 60-100 mA, men de skal være sæ r
deles god t filtre re t. Jeg satte fo r en sikkerheds 
skyld en 2000 μ F lyt tvæ rs over fo rsyn ingsspæ n
dingen.

Til s lu t vil jeg benytte le jligheden til at takke 
OZ1FE, der har væ ret behjæ lpelig  med fre m stil
ling af p rin tfilm  og m ålinger på m odtagerne.

R2

Spoletabel
Spolerne undtagen VFO og forkredse er v ik le t på
5 mm g la trø r og forsynet med fod og skærmdåse. 
Spolens nr. er Rudolph S chm id t 722/1/P . Hvor 
in te t andet er anført, er spolerne v ik le t med 0,1 
mm Cu lak, tæ tviklet, og linkene med 0,3-0,4 mm 
Cu lak om den kolde ende af spolen.
L1 og L2: 15 vdg., link 2 vdg.
L3: 20 vdg. Udtag ved 2 k imp. 8 vdg. fra kolde 

ende, udtag Ved 470 imp. 4 vdg. fra  kolde ende 
e ller linke med hnv. 8 eller 4 vdg.

L4: 30 vdg.
L5: 20 vdg. på keram isk ribbeform  (fra Århus Ra

dio lager) 0,4 e lle r sværere tråd, 2 vdg. pr. hak. 
L6 : 20 vdg., link 6 vdg. NB ingen skæ rmdåse og 

fod.
A lle spo ler undtagen VFO (L5) er forsynet med 
jernkerne. Forkredsene er v ik le t på en p lastic- 
ribbeform  (25 ribber) fra  Radio Centralen.

20 m: 20 vdg., 1 vdg. pr. hak, link  3 vdg.
80 m: 75 vdg., 3 vdg. pr. hak, link  6 vdg.

9 MHz sugekreds f.eks. 20 vdg./150 pF (glatrør). 
3,2 μ H laves således, at spolen g iver resonans 
ved 8,9 MHz med 100 pF.

Printtegningerne
NB. Der er en fe jl på MF p rin te t, ide t ben 3 på 
CA3028 m ang ler forb indelsen til stel.

STA B + ( VFO)

9 MHz krystalfilter
til SSB incl. 2 stk. bæ rebolgekrystaller placeret 1,5 
kHz ove r/under 9 MHz sælges fo r kr. 275,- + efter
kravsgebyr. Prisen inkl. moms.
Spec.: 6 dB passband 0,4-2,6 kHz

60 dB passband + 0,9 kHz -  +  3,9 kHz 
Ripple: 2 dB 
Insertion Loss: 6 dB 
Impedans: 2 kohm /0 pF 

Højde: 22 mm Bredde: 36 og 23 mm

OZ7OU, E. K. Poulsen
Drastrup S ko w . 18, 9200 Skalborg. (08) 18 56 93
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Superline MK. III, RTTY converter
Af OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand

Indledning.
Der har i tidens løb væ ret skrevet m angt og me
get om RTTY convertere i fo rske llige  bøger og 
tid ssk rifte r. Der har væ ret om ta lt både p rin c ip 
per og fæ rd ige  konstruktioner, såvel sim ple som 
mere eksotiske.

Da jeg nu vil beskrive endnu en converter, er 
de t dels e fte r op fo rd ring , og dels fo rd i jeg i de 
bestående konstruk tione r ikke har fundet, hvad 
jeg  syntes var det ideelle. Jeg har selv haft me
gen glæ de af converteren, og jeg håber, at andre 
også må få det.

Der er ta le  om en sim pel converter, ingen anti- 
space, au to -s ta rt e lle r lignende raffinem enter. 
D isse kan e fte r ønske påbygges efter sædvan
lige  p rinc ippe r. Derim od har S uperline MK. III 
converte ren (andre convertere har jo  også fine 
navne, ikke?) to forde le , som kun de fæ rreste 
andre  convertere  har. For det første indeholder 
den ingen spoler, og fo r det andet, hvad der er 
m ere væ sentlig t, den kan tunes over et ønsket 
frekvensbånd med et enke lt po tentiom eter uden 
at æ ndre den absolutte  båndbredde af filtrene.

Princip.
Fig. 1 v iser converterens b lokdiagram . Det er 
m eget enkelt, men skal a lligevel omtales kort. 
Der findes  ikke noget inpu tfilte r, da et sim pelt 
fi lte rs  v irkn in g  v il være tv iv lsom t hvis ens m od
tage r er fo rsyne t med et sm alt CW filte r. Har man 
ikke noget CW filte r i sin m odtager, vil det være 
fo rm å ls tje n lig t at indføre et inpu tfilte r, evt. efter 
anv isn inge rne  under beskrivelsen af kana lfiltre 
ne senere.

LF s igna le t fra m odtageren kan enten føres 
gennem  en begræ nser (FM system) e lle r uden
om  (AM system). Dernæst deles s ignalet op til 
henho ldsv is  et m ark og et space filte r. Disse f i l t 
re er aktive filtre  med en båndbredde på 73 Hz, 
ide t det er a lm inde lig t gæ ldende, at båndbred
den skal være m indst 1,6 gange skrivehastighe
den i baud. A f hensyn til stø jundertrykke lsen er 
her va lg t 1,6 x  45,45 =  73 Hz, den m indste b rug 
bare båndbredde. D etektorerne er af en type, 
som  kom penserer fo r d iodespæ ndingsfa ldet, 
hvorved der opnås et s to rt dynam ikom råde. 
E fter de tektorerne b liver de to signaler adderet
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og fø rt gennem  at ak tiv t lavpas filte r med en 
båndbredde på 73 Hz.

E fter L P -filtre t fø lger ATC kredsløbet, som er 
magen til det, som anvendes næsten alle andre 
steder. For ikke at m indske dynam ikom rådet 
m ere end hø jst nødvendigt, anvendes germ ani
um d ioder. B liver s igna le t tils træ kke lig t lille, vil 
ATC kredsløbet se lvfø lge lig  ophøre med at virke, 
men converte ren vil stadig v irke på grund af den 
ende lige  m odstand i d ioderne. Efter ATC kreds
løbet fø lge r en S chm itt-trigge r (slicer) og et d r i
ve rtrin .

Beskrivelse af de enkelte kredsløb.
Det kom p le tte  diagram  af converteren er vist på
fig . 2.

Begrænsertrinnet.
B egræ nsertrinne t består af en enkelt IC type 
TAA861A e lle r TAA865A fra Siemens. Den er DC 
m æ ssig t hård t m odfob le t fo r at sikre et ve ld ifi
neret a rbe jdspunkt i det størst m ulige tem pera
tu rom råde . AC m æ ssigt har trinne t meget stor 
fo rs tæ rkn in g . Begræ nsning indtræ der ved en 
ganske lille  spæ nding på indgangen, nogle få 
mV e lle r m indre.
TAA 861 (og TAA 865) har den egenskab, at den 
begræ nser s igna le t til en pæn firkant. En type 
som  μ A 709 kan også anvendes med en lid t æ n
d re t o p s tillin g , mens μA 741C, som jo  er anvendt 
i resten af converteren, ikke kan anvendes, da 
den ikke er hu rtig  nok på grund af dens interne 
frekvenskom pensering . Andre typer kan sikkert 
også anvendes, men man må fø rst sikre sig, at 
de kan køre som begræ nsere op til ca. 4 kHz 
med et pæ nt firkan te t ou tpu t. E fter begrænseren 
fø lg e r et dæ m pningsled, som nedsæ tter det be
græ nsede signal til samme niveau som in d 
gangssigna le t.

dem . F iltrene kan lægges på den resonansfre
kvens, og med den båndbredde, man ønsker. 
D e rfo r vil fø lgende beskrivelse være så deta lje 
ret, at man udfra  den kan d im ensionere hvilket 
som  helst båndpas filte r. F iltrene er af en type 
ka lde t state-variable. P rinc ipd iagram m et er vist 
på fig . 3. Et sådant filte r har flere fordele. For det 
fø rs te  udm æ rker det sig ved at have meget stor 
s ta b ilite t ove rfo r kom ponentto le rancer og tem 
pe ra tu ræ ndringer. Desuden har filtre t den fo r 
del, at centerfrekvensen fastlæ gges med en 
enke lt m odstand, og dersom  den ændres, fo r
b live r den abso lu tte  båndbredde (antal Hz) 
konstant. U lempen ved filtre t er, at der skal 
anvendes tre opera torfo rstæ rkere  i det, men da 
d isse kan fås fo r nogle få kroner pr. styk, over
kom m es det problem  nok.

Hvorledes beregnes nu kom ponentvæ rdierne 
i filtre t?  F iltres egenskaber frem går af fø lgende 
fo rm le r:

Da man på fo rhånd norm alt har fastlagt fG og 
BW sam t A 0 og ønsker at finde frem til kom po
nentvæ rd ierne, kan fo rm le rne  om skrives såle
des:

Kanalfiltrene.
Disse er h je rte t i converteren. D erfor er der nok 
g rund  til at beskæ ftige sig lid t indgående med

( 1 )R 3 = R4 /  K1
(2) R6 =  R5 / K2
(3) K 1 =  A0
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Vil man beregne et filte r, er frem gangsm etoden 
fø lgende:

1. Bestem A 0 , fG og BW.
2. Væ lg K2 fr it  og beregn K1 e fter form el (3).
3. Væ lg R4 og R5 frit.
4. Beregn R3 og R6 efter form el (1) og (2).
5. Væ lg C 1 og C2 frit. T il LF form ål helst i nF e ller 
nF om rådet.
6 . Beregn R-| og R2 efter form el (4) og (5).

Følgende eksempel belyser frem gangsm åden:
1. Der ønskes et filte r med en båndbredde på 73 
Hz, centerfrekvens 2125 Hz og en fo rstæ rkn ing  
på 40 dB ved de 2125 Hz.
2. «2 væ lges til 1. K1 =  100 efter form el (3).
3. R4 væ lges til 47 kohm  og R5 til 15 kohm.
4. R3 =  470 ohm  (form el (1)), R6 =  15 kohm 
(fo rm el (2)).
5. C 1 væ lges til 22 nF og C2 til 6,8 nF.
6 . R i beregnes til 1962 ohm  efter form el (4), og 
R2 til 19,111 kohm efter form el (5).

G ennem føres denne beregning fo r flere RTTY 
ny ttige  frekvenser, og stilles samme krav til 
båndbredde og fo rs tæ rkn ing , fås fø lgende tabel:

Mark/space

Standard

2125/2295 2125/2975 1445/1275 2125/1275 (Hz)

Ra 14 6.8 47 39 (kohm)

Rb 19.1 19,1 41,3 19,1 (kohm)

Rc 1,96 1.96 1,96 (kohm) 1,96

Rd 1.96 1,96 1,96 1,96 (kohm)
P Potmeter på 

forplade.

4.7 4,7 10 22 (kohm)

BW  =  73 Hz, A 0 =  40 dB. Andre kom ponent
væ rd ie r som  i fig . 2 .

M odstandsbetegnelserne frem går af fig . 2.
Anvendes de angivne m odstandsvæ rdier og 

po tm eter, kan spacefrekvensen 2295 Hz tunes 
ca. 140 Hz til hver side. Ved andre spacefrekven- 
ser er tun ingsom råde t noget lignende.

V il man kunne tune over et større frekvens
om råde, kan dette lade sig gøre ved f. eks. at 
væ lge Rb =  19,1 kohm , Ra =  7,5 kohm og po t
m etre t P =  10 kohm . Herved kan man med en 
m arkfrekvens på 2125 Hz tune alle sk ift fra 170 til 
850 Hz ind. Er de i tabe llen angivne væ rdier ikke 
tils træ kke lige , må fo rm le rne  tages i anvendelse. 
K om b ina tionsm u ligheder er der nok af.

Da båndbredde og fo rs tæ rkn ing  ikke er k r it i
ske in d en fo r 5-10 %, er det ikke nødvendigt at 
jus te re  andet ved det fæ rd ige  filte r end Rb. Når 
m arkfrekvensen er lagt på plads, er filtre t fæ r
d ig t. Har man e fte r de nye norm er va lg t de lave 
frekvenser (to sidste ko lonner i tabellen), og 
måske også va lg t at køre med fast spacefre- 
kvens og variabel markfrekvens, er det se lvfø l

ge lig  den faste spacefrekvens, som skal justeres 
een gang fo r  alle. En helt anden m ulighed er at 
lade a lle  frekvensbestem m ende kom ponenter 
væ re ±  1 %.

F iltrenes ka rakte ris tik  er målt og ses på fig . 4.

Detektorerne.
D etektorerne er af en type, som kom penserer fo r 
de t spæ ndingsfa ld , som optræ der over en diode
i en sim pel detektor. P rinc ipd iagram m et er vist 
på fig . 5.

Hvis indgangsspæ ndingen et g ivet ø jeb lik er 
negativ, v il C via D2 blive opladet til en spæ n
d ing , som er lig med indgangsspæ ndingens 
sp idsvæ rd i gange R2/R 1 . D1 vil være spærret. 
En ha lvperiode senere vil indgangsspæ ndingen 
væ re pos itiv  og D1 vil åbne og m odkoble fo r
stæ rkeren mens C vil aflade efter tidskonstanten 
1 /(R 2 x  C). Denne er va lg t til 2,2 ms, hvorfo r C 
ikke  aflades væ sentlig t mellem de enkelte nega
tive  ha lvperioder. Når frekvensen derim od sk if
te r til et m odsat tegnelem ent, aflades konden
satoren på 1/10 af et tegnelem ents varighed.
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"

F rekvens(H z)

Fig. 4.

D e te k to r

Fig. 5.

M arkdetektoren afg iver en positiv  spæ nding 
og spacedetektoren en negativ spæ nding. R1 er 
va lg t til 10 kohm  og R2 til 22 kohm. C til 0,1 μ F. 
Fors tæ rkn ingen  i detektoren er de rfo r 2,2 gange 
m ellem  DC ou tpu t og spidsspæ nding input.

Additionskredsløbet.
Dette består af en opam p m odkob le t med 150 
kohm . I serie med hver indganger indsat 220 
kohm . Herved b liver fo rstæ rkn ingen i tr inne t 
150/220 =  ca. 0,7 gange. Hvis konverteren nu t i l 

fø res et s ignal på 20 mV, vil ou tpu t fra add itions- 
tr in n e t være 20 mV gange 100 (forstæ rkningen i 
f i ltre t)  gange 2,2 (fo rstæ rkn ingen i detektoren) 
gange 0,7 (fo rstæ rkn ingen i add itionstrinnet). 
G anger man ud, få r man 4,4 V. Polariteten er 
negativ ved mark og positiv  ved space. Da fo r
syn ingsspæ ndingen er ±  10 V, er der altså en 
s ikkerhed  m od overstyring på ca. 2 gange, hv il
ket med en e ffektiv  AGC i m odtageren skulle  
væ re tils træ kke lig t. Det kan ikke anbefales at an
vende mere end 20 mV inputsigna l.

Lavpasfiltret.
E fter add itionskreds løbe t fø lger et lavpasfilter. 
A fskæ ringsfrekvensen må vælges således, at 
lavpasfiltre t ikke få r væ sentlig indflydelse på 
tegn fo rv ræ ngn ingen . Den m axim alt tillade lige  
tegn fo rv ræ ngn ing  forårsages af kanalfiltrene, 
som  af stø jm æ ssige hensyn er valgt så smalle 
som  m u lig t. Vælges afskæ ringsfrekvensen til 73 
Hz, v il lavpasfiltre t kun øge tegnforvræ ngningen 
ca. 10 %.

Det va lg te  filte r er et 3 -po le t Chebychev filte r 
med 0,25 dB ripple. D iagram m et af filtre t med de 
beregnede væ rd ier af kom ponenterne er vist på 
fig . 6 . Lavpasfiltre t vil bevirke at tegnelem enter
ne vil b live endnu mere a frundede end de blev 
ved at passere kanalfiltrene.

Fig. 6.

L a v p a s f i I te r
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ATC kredsløb.
ATC kredsløbet bevirker, at s igna le t forskydes 
således, at den positive og negative spidsvæ rdi 
er lige store. Med andre ord centreres s ignalet 
om krin g  væ rdien 0 volt. Se fig . 8 a og b.

ATC kredsløbet er af den kendte type, som an
vendes bl. a. i ST-5 og ST-6 . For at have et så 
s to rt dynam ikom råde som m uligt, er der an
vend t germ anium dioder. Der op træ der ingen 
p rob lem er med spæ rrestrøm m en i d ioderne, da 
de anvendes i fo rb inde lse  med små modstande 
og sto re  kondensatorer.

Slicer.
S licerens d iagram  er v ist på fig . 7. Da der er tale 
om  en o p s tillin g  med positiv  tilbagekob ling , er 
de r måske næ rmere tale om en S chm itt-trigger. 
Den positive  tilbagekob ling  er ind fø rt fo r at und
gå, at eventue lle  rester af støj vil få sliceren til at 
fo re tage  fle re  sk ift frem  og tilbage ved sk ift fra 
m ark til space e lle r omvendt.

Som tid lig e re  om talt, vil både kana lfiltre t og 
lavpasfiltre t bevirke, at tegnene vil blive a frunde
de. På fig . 8 er v ist hvorledes ATC-kredsløb og 
s lice r i fo ren ing  retter s igna le t op igen. Efter 
ATC kredsløbet vil s igna le t være centreret om 
kring  0 vo lt og tiderne t-| og t2 vil være lige 
lange. E fter s liceren vil s igna le t ganske vist være 
fo rs in ke t lid t tidsm æ ssigt, men have den rig tige 
læ ngde og være firkan te t. Havde ATC kredsløbet 
ikke  væ ret der, v ille  ou tpu t fra s liceren nok være 
firka n te t, men det v ille  havde en fo rke rt længde, 
a ltså en vis tegnforvræ ngn ing.

+ iov

Fig. 7.
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Nøglekredsløb.
Dette er m eget enkelt. Der anvendes en BF259 
fra  TI som nøg letransistor. Denne har en break
dow n spæ nding på 300 V, hvilket er tils træ kke
lig t. En tra n s is to r i TO-5 hus er tils træ kke lig , da 
der ikke opstå r næ vnevæ rdig varme i den, da 
den kører som  sw itch-trans is to r.

Opbygning.
C onverteren opbygges på et enkelts idet prin t. 
P rin tud læ gge t er vist på fig . 9. M onteringspla- 
den er v is t på fig . 10.

Afprøvning.
Efter at de t m onterede p rin t er inspiceret fo r 

eventue lle  » trinbroer« og andre m onteringsfe jl, 
fo rb in d e s  +  10 V. - 10 V og potm etret.

U dgangen skal ikke tils lu ttes  noget. En om 
sk ifte r fo rb indes  således, at converteren kan 
sk iftes  m ellem  FM og AM s tilling .

Et m u ltim e te r inds tille t t il 10 V fu ld t udslag t i l 
s lu ttes  v ideoudgangen. Converteren stilles i AM 
uden s igna l på indgangen. Potm etret på 470 
ohm  vil ved dre jn ing  forårsage, at m ultim etre t 
s k ifte r m ellem  +  5 V og -0,6 V.
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Fig. 9.Fig. 10.
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Først s tille s  po tm etre t til den side, hvor m u lti
m etre t v iser -0,6 V, herefter drejes det langsomt, 
in d til m etre t v iser +  5 V, dette vil ske i et spring.

H ere fte r må po tm e tre t ikke røres mere.
Denne jus te ring  bevirker, at printeren, når den 

tils lu tte s , vil stå s tille  (i s tillin g  mark), når der 
in te t s igna l modtages. Herefter er justeringen t i l 
endebragt.

Ø nsker man at checke converteren yderligere 
inden brugen, må man råde over en tonegene
ra tor. C onverteren stilles i FM -stilling , og tone 
regu la to ren  indstilles  til et ou tpu t på 20 - 50 mV. 
H erefter tils lu tte s  den indgangen af converteren. 
M u ltim e tre t tils lu ttes  som før. Potm etret P på 
fo rp laden  stilles  i m id te rs tilling . Drejes tone 
genera toren fra  en lav frekvens (1,5 kHz) til en 
høj (2,5 kHz) vil m u ltim etre t fø rst vise +  5 V og 
de re fte r sk ifte  til - 0,6 V. Dette sker ved ca. 2210 
Hz.

Har toneregu la to ren  en nøjagtig skala, kan 
man tils lu tte  et m u ltim ete r (5 V -s tilling ) med + 
på m å lepunkt A, se m onteringsp lanen.

Herved måles den spæ nding, som detektoren 
a fg ive r ved m ark-signal. Tonegeneratoren in d 
s tille s  til 2125 Hz. Ved æ ndring  af frekvensen, 
enten op e lle r ned, skal spæ ndingen fa lde i 
fo rh o ld  til, hvad den var ved 2125 Hz.

T ils lu t m u ltim e tre t i m ålepunkt B, se m onte
ringsp lanen . I dette punkt måles den spæ nding, 
som  spacedetektoren afgiver. Denne skal være 
max. ved 2295 Hz. Er dette ikke tilfæ ldet, jus te 
res po tm e tre t på fo rp laden, til det er tilfæ ldet. 
De to  m ålte spæ ndinger skal være om trent lige 
store, ca. 4 V.

Tilslutning af MK III til modtageren.
E fter indbygn ing  i kab inette t tils lu ttes  MK l l l ’s 
indgang  til en m odtagers LF udgang, se fig . 11. 
Det kan anbefa les at tage signalet ud um idde l
ba rt e fte r m odtagerens detekto r ved hjæ lp af et 
po tm eter, ide t man så har konstant signal uden 
hensyn til hø jta lerstyrken.
En H F-m odtager skal helst være forsynet med et 
C W -krys ta lfilte r med en båndbredde på 300 - 
500 Hz. Er den ikke det, v il det være en forde l at 
indskyde et f ilte r SF 1 med et gennem gangs- 
om råde på 2075 Hz til 2345 Hz mellem m odtager 
og converte r. Et sådan filte r  kan også med forde l 
anvendes i fo rb inde lse  med en VHF- e lle r UHF- 
m odtager.

Desuden skal man sikre sig, at m odtagerens 
BFO -krysta l til LSB-m odtagn ing  tillade r fre 
kvensom rådet 2075 Hz til 2345 Hz at passere 
m odtagerens krysta lfilte r. Evt. må et nyt krystal 
anskaffes.

Prin teren (RTTY-m askinen) tils lu ttes  conver- 
te rens udgang. Converteren er beregnet til loop 
strøm m e op til 60 mA (40 mA er standard fo r 
europæ iske maskiner) og loopspæ ndinger op til 
200 V. En a fs tem n ings ind ika to r tils lu ttes  punk
te rne  m æ rket skop M og skop S. Anvendes et 
osc illo skop , tils lu ttes  X indgangen skop M og 
skop  Y indgangen skop S.

Brugen af converteren.
C onverteren stilles i s tillin g  FM og local loop 
(dvs. nøg le transis to ren korts lu ttes), se fig . 12.

M odtageren stilles i s tillin g  LSB.
Ved VHF-FM-RTTY er LF -output autom atisk 

rig tig t. H erefter opsøges en RTTY-station. Hvis

Oscilloscopbillede af korrekt tunet signal
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den anvender 170 Hz skift, vil b illedet på o sc illo 
skope t kunne bringes til at se ud, som fotoet.

M ark-s igna le t tunes ind til max. vandret på 
skope t og space s igna le t tunes herefter ind til 
max. udslag ved h jæ lp af fo rp ladepotm etret.

Nu kom m er s igna le t r ig tig t ind i converteren, 
og åbnes local loop-afbryderen, skal maskinen 
skrive på signalet.

Gør den ikke det, er der en ud af tre m ulighe
der for, at dette ikke er tilfæ ldet.

1. For meget støj i signalet. Find et andet.
2. O m vendt skift, (m ark og space ombyttet).

S k ift m odtageren til USB.
3. Forkert hastighed. Standard hastigheden

b land t am atører er 45,45 baud på HF og 
45,45 e lle r 50 baud på VHF. S tationen er 
ikke en am atørstation. Check evt. ma
skinens hastighed.

Når m askinen skriver korrekt, skiftes til AM- 
s tillin g e n  og LF -ou tpu t fra modtageren justeres 
til samme udslag på skopet, som der var i s tilling  
FM. Dette er nødvendigt fo r at sikre, at converte
ren ikke overstyres. Herefter er converteren klar 
t il den fø rste  QSO.

Ofte g iver FM -stillingen den bedste geng ive l
se, men i visse tilfæ lde  er det en forde l at an
vende A M -s tillingen . I hvilke kan det ikke siges 
på fo rhånd  med sikkerhed.

Nøgling af sender.
En tin g  er at kunne m odtage RTTY-signaler, 
men det v ille  jo  også være rart at kunne besvare 
dem.

D erfo r vises i fig . 12 hvorledes man kan sam
m enkob le  loop supply, nøgle transistor, p rin ter

Fig. 11 .
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sam t skrivekon tak t og sam tid ig  få et ou tpu t til 
senderen e lle r AFSK enheden. D ioden i kredslø
bet beskytte r nøgle transistoren, idet d ioden gør, 
at trans is to rens  ko llektorspæ nding ikke kan 
overs tige  170 V. D ioden må ikke lægges d irekte 
over skrivem agneten, da denne så ikke er hurtig  
nok  til at fa lde fra, når loopstrøm m en går ned til 
nu l (space). Hvis derim od m odstanden er i serie 
med m agneten, fås samme afladn ingstidskon- 
stant, bestem t af magnetens se lv induktion  og 
m odstanden, (t =  L/R), som ved op ladn ing . Kon
densatoren på 100 pF stø jdæ m per magneten. 
O u tpu t til sender e lle r AFSK er max. 12 V og ved 
en be lastn ingsm odstand på 5 kohm ca. 5 V.

Specifikationer.
Forsyn ingsspæ nd ing : + 10 V og - 10 V. 
S trø m fo rb rug : max. 50 mA.
M arkfrekvens: 2125 Hz (standard). 
S pacefrekvens: 2295 Hz ±  ca. 140 Hz (standard). 
Indgangss igna l: 20 mV.
Indgangsim pedans: AM: 5 kohm.

FM: 10 kohm .
U dgang: max. 200 V og 60 mA.

træ kke r strøm ved mark.
H astighed: 45,45 baud, max. 50 baud. 
In d ika to ro u tp u t: 2 V.
V ideo: TTL ou tp u t til videodisplay.

O u tp u t  t i l  

AFSK e l le r  FSK

N o g le k re d s lø b .

Fig 12.

Vi lagerfører nu:
S enderrø r El MAC type 3-500Z .................  kr. 468,00
HQ-1 m in i beam antenner,
10-15-20 m .....................................................  kr. 985.00
Priserne  er inc l. m om s excl. porto.

.  . . ~  (01) 60 39 16 (KL- 17-21)CONTRON IC SKIPPINGEVEJ 16
2700 BRØNSHØJ

KVALITETSKREDSE
7400-serien

TIL BUNDPRISER

WINSØ ELEKTRONIK
8723 Løsning. Tlf. (05) 65 12 85
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

To diskrete dipoler.
Denne månedens antenne b liver idag to anten
ner. Begge er skåret over den samme læst: En 
p ladsbesparende d ipo l, og ud form et på en så
dan måde, at deres am atør-til-nabo fo rho ld  vil 
væ re tilgodese t på bedste vis. A f antennernes 
fro n t-to -b a c k  fo rho ld  derim od ikke eksisterer, 
må vi i denne om gang renoncerer på til fordel 
fo r  førstnæ vnte. Et god t am atør-til-nabo fo rho ld  
er som bekendt af uvurderlig  betydning.

A n tennerne er ikke velegnede til DX-arbejde, 
dog  ikke således at forstå, at de ikke kan bruges 
t i l det, men der skal uom tv is te lig t arbejdes i læ n
gere tid  og mere ihæ rd ig t end med re tn ingsan
tenner med et s to rt fron t-to -back  fo rho ld . Man 
v il s im pe lthen ikke blive hørt - og kun forårsage 
en om end beskeden tilvæ kst i den a lm indelige 
QRM - hvis man kalder ind på en »pile-up« hos 
en sjæ lden DX. Ligesåvel som et CQ med disse 
enkle  an tenner meget s jæ ldent vil give respons.

Et god t råd: Kald op, når båndet enten er ved 
at »åbne« e lle r ved at »lukke«, og på tidspunkter 
af døgnet, hvor am atør-tra fikken i d in del af lan
det e lle r Nord Europa er m indst, så »drukner« 
du ikke. Og vent til evt. »pile-up« er ved at m ind 
skes, e lle r når du bemæ rker, at modparten er 
in d s tille t på at lytte efter et svagt opkald. Men ét 
lyspunkt: Vi HAR passeret denne periodes so l
p le tm in im um  i nov., dec. og jan., så nu går det 
da frem ad om end langsom t.

Begge konstruk tione r kan udføres efter devi
sen: De forhåndenvæ rende kom ponenters me
tode, og fre m stillin g  samt opsæ tning er fo røv
r ig t et overkom m elig t én-m ands arbejde. Så nu 
er chancen her med at komme igang netop om 
kring  forårsjæ vndøgn, hvor fo rho ldene trad i- 
tionsm æ ss ig t er fine  fo r DX.

En Manchet-dipol til 14 MHz.
Således kan - ifø lge tid l. udgave af EDR’s Hånd
bog og OZ7T, Steen Hasselbalch - en d ipo l be
tegnes, når coax-kable t til d ipo lens m id tpunkt er 
fø rt INDENI det nederste element. Antennen er 
beregnet til lodre t po larisation, og netop i dette 
tilfæ ld e  m elder prob lem et sig: Hvordan få r man 
m est hensigtsm æ ssig t fø rt feederen fri af anten
nen, når kravet om m indst en kvart-bø lge v inke l-

OZ8VO 's manchet-dipol for 14 MHz. Totalhøjde 10.25 m.

re t ud fra  antennen, skal opfyldes? Det nederste 
e lem ent danner en manchet uden om coax- 
kablet, og kablet er derved ikke anbragt i HF-fel- 
te t fra  antennen, fo røvrig t er ALT FOR MANGE 
vandre tte  antenners udstrå lingsd iagram  og nyt
te v irkn in g  drastisk ødelagt ved IKKE at føre 
coax-kab le t e lle r feeden VINKELRET udfra an
tennen i den om ta lte  kvarte-bølges afstand før 
den føres evt. vandret ind til radiorum m et.

T ils lu tn in g  af coax-kab le ts skærm skal ske til 
det e lem ent hvorigennem  kablet er ført, og in- 
derlederen fo rb indes  til det andet element. Som
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KABEL

Eksempel på kabelforbindelse til lodret dipol. (OZ8VO').

ved enhver lodre t po lariseret antenne må der 
n a tu rlig v is  ikke indenfo r m indst en halv-bølges 
a fstand findes  andre lodrette  og ledende mate
ria le r af en halvbølges læ ngde eller m u ltip la  der
af, som kan fa lde i resonnans og to ta lt ødelægge 
antennens nyttev irkn ing . Også huse med deres 
indho ld  af ledninger, deres tagbeklæ dning 
(væ rst er skifer) og nedløbsrør af zink, skal man 
ho lde  sig ca. ½ bølgelæ ngde fra, i særdeleshed - 
da konstruk tionen  indbyder dertil - når anten
nen er p laceret på en græ splæ ne e lle r i helt 
åben terræ n. Det siger sig selv, at den bærende 
ko n s tru k tio n  må være ikke-ledende materiale, f. 
eks. en flagstang.

En sådan lod re t d ipo l kan nem lig placeres 
med få cm frihø jde  lige på jorden, og er - 
a fhæ ng ig  af om givelser og jo rdbund  - en fo r
tr in lig  rundstrå ler, som - til forskel fra a lm inde
lige  vandre tte  d ipo le r - sender langt den overve
jende  del af energien ud i næsten vandret plan, 
hv ilke t er betingelsen fo r DX. Hverken Zenith 
e lle r N adir v il give dig noget som helst svar t i l 
bage på d in  udsendte højfrekvens, så hvorfor 
sende energ ien dér op e lle r dér ned fra en vand
ret d ipo l?

Og så skal der ikke udlæ gges et netvæ rk af 
jo rd p la n s-trå d e  som under en Ground Plane an
tenne  (se nyttev irkn ingsovers ig ten  i aug. OZ 76). 
En m anche t-d ipo l er en fæ rd ig  antenne.

OZ8VO, Harry i Randers, fandt i nævnte nr. af 
OZ m in no tits  om en lod re t d ipo ls  fordele, be

s lu ttede  sig til at bygge den og opnåede så
mæ nd DX ved praktisk ta lt det første opkald: 
Pakistan!

K onstruktionen  af hans antenne frem går af 
vedfø jede tegn ing . Bemærk, at den øverste del 
er ud fø rt som  en p iskantenne og er af andre d i
m ensioner en den nederste del. For at antennen 
d e rfo r skal være sym m etrisk e lektrisk set, må 
der regnes med lid t fo rske llige  fo rko rtn ings fak 
to re r, d e rfo r de usym m etriske mekaniske mål. 
A fhæ ng ig  om man vil lægge vægt på CW- e ller 
phone-enden af båndet (e ller m idt imellem -  det 
kan man gøre, fo r denne antenne er ikke fre 
kvensselektiv) er der på tegningen opgivet to 
mål. Det er som bekendt a ltid  tilrå d e lig t inden 
man sæ tter coax-kab le t i fo rb inde lse  med 
e lem enterne, at justere disse læ ngder til reson
nans på en frekvens i båndet. Dette gøres ved 
h jæ lp  af en lille  spole (1 vind), der i L. K. dåsen 
unde r m åleprocessen sættes mellem de to ele
m enter, og så justeres læ ngderne af a lum in i
um srørerne (te leskopisk) til resonnansfrekven
sen, konstateres på et dyk-m eter. Husk at bruge 
en stige af træ!

Når e lem enternes nø jagtige læ ngde derved er 
bestem t, sam m enspæ ndes de teleskopiske dele 
af e lem enterne med selvskæ rende rustsikre 
skruer, den lille  spole fjernes, coax-kablets 
skæ rm  fo rb indes  med en om hyggelig  skrue fo r
b indelse  til det nedre elem ent og inderlederen til 
de t øverste.
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MATERIALER:
1 stk. lille  »flagstang« (6,5 - 7,5 meter) 

fa s tg jo rt enten til en alm . træ sto lpe e ller i et 
passende rør i jo rden.

1 stk. L. K.-dåse m. to  studser og div. bøjler.
6 stk. bø jle r f. el-rør.
2 stk. lave »stand-off«-iso la torer.
1 stk. Al. rø r (evt. te leskopisk) ca. 4,9 m samlet, 

16 m m 0
1 stk. »pisk« bestående af tre stykker te leskopisk 

sam lede Al. rør, ia lt godt 5 meter.
Da som bekendt enderne af en d ipo l er de 

spæ ndingsbæ rende dele og der na turligv is  må 
tages hø jde for, at der kan forekom m e nogle a f
ledn inger, når træ masten ikke er tør, bør den 
nederste del af nederste elem ent skrues på et 
pa r iso la torer, og dertil er et par stand-o ffs  vel
egnede.

Som feeder kan enhver god type coax-kabel 
anvendes, 50, 60 ell. 70 Ohm er underordnet, 
men hvis feederlæ ngden overskrider ca. 25 
m eter v. 14 MHz tilrådes d im ins ioner om kring 
12,5 m m 0 . Er antennen anbragt ca. 20 m. fra 
andre  bygn ingsvæ rker vil impedansen være tæ t 
op  under de 50 Ohm, og på OZ8VO’s opstillings- 
sted ca. 5 m fra hus, er m ålt et SWR-tal på m ind
re 2 :1, hv ilke t er ganske udm æ rket ved benyt
te lse af 70 Ohms coax.

Fam iliens bil har m id le rtid ig t måtte finde sig et 
andet sted t il den daglige parkering, fo r når den 
kom  in d e n fo r de 5 m eter fra antennen, så steg 
S W R -ta lle t betydelig t!

Med sin 6,5 meter flagstang og overragende 
p isk i næ sten usynlig to ta lhø jde af 10,25 meter 
er det en antenne, der er en ground-p lane abso
lut overlegen og på ingen måde kan være servi
tu t-k ræ nkende  i et villa -kvarter.

Resultater? Fine: Er hørt i OX3; haft QSO med 
9K2EH, E rik i Kuwait; Fået S 4 fra AP5- (samme 
styrke som blev g ivet fra  Pakistan til de øvrige 
Europæ ere ved den le jlighed); fået S 5 fra 
ELøAF, Bent i Biscayen; og S 6 fra USA’s øst
kyst.

E ffekt: ca. 60 w att til antennen, QSO’erne er 
opnået under fo rho ld  på båndet, der i januar var 
sæ rdeles ringe. Et eksempel på en antenne-type 
t il opm untrende  (og hu rtig ) efterfølgelse.

Tak fo r d it in itia tiv , OZ8VO.

En »skrumpet« dipol til 3,5 MHz.
M on ikke experim enterende radioam atører er en 
del af m enneskeheden, som hyppigst komm er 
ud fo r  at lide  af p ladsm angel, når en antenne til 
80 m båndet kom m er på tale. En ord inæ r 
ha lv-bø lgeantenne må vel naturnødvendig t blive

ca. 40 m eter lang, og så kom m er en f. eks. vand
ret d ipo l op i en ca. 10-20 meters højde, evt. i 
fo rm  af de t man fe jlag tig t kalder »en omvendt 
V -ant« og tilm ed med en stålm ast lige m idt i 
næ rfe lte t i antennens bedste udstrå lingsre tn ing : 
Nedad! M u ligv is  uden balun og med coax-fee
deren næsten para lle lt med det ene antenneben, 
fo r  at gøre ond t værre.
Pkt. 1. En vandret antenne skal op i m indst 
1/ 2-bø lges højde fo r at være til god nytte (d.v.s. 
40 m til 3,5 MHz! -indrøm m et, alene det er 
svæ rt).
Pkt. 2. En inverted-V  er (oprinde lig t) en antenne
fo rm  a flede t af en halv Rhom be-antenne, der er 
d re je t 90° (sat på højkant) om udstrå lingsre t
n ingen, og benyttes som retn ingsantenne med 
lod re t po la risa tion . Det vi ka lder en inverted-V 
(om vendt V) er en »hængende« dipol, d.v.s. en 
d ip o l, hvor enderne af antennen afsluttes i næs
ten jo rdhø jde , fo r at kunne nøjes med én 
(m id ter-)m ast. Af mangel på højde ove rjo rden  er 
dens im pedans urim e lig  lav, og burde være ud
styre t med en 1:4 balun (med »1 «-siden i an ten
nen) fo r  at transform ere op til ca. 50 Ohm. 
Pkt. 3. Y derligere  p .grund af g itterm asten og un 
der a lle  om stæ ndigheder af mangel på højden, 
sam t også coax-kable ts tilstæ devæ relse, er 
resu lta te t en hø jv ink le t udstrålende antenne, 
hvo r en be trag te lig  del HF-energi fo rsv inder i 
jo rden  e lle r andre steder, hvor den egentlig  ikke 
kan siges at gøre nytte, udover at forstyre mose- 
grisens og m uldvarpers farve-TV.

Nu er det jo  a lm inde lig t kendt, at lodrette 
an tenner på 7 og 3,5 MHz er de bedste til DX, 
g runde t deres flade udstrå ling , idet den største 
del af udstrå lingen sker v inke lre t ud fra anten
nens m id tpunkt, hvor der er størst strøm. Men 
det er jo  ikke enhver givet, at opsæ tte en 40 me
te r »høj« d ipo l (i et træ tårn?). Det er derfo r 
n a tu r lig t a t tæ nke på at »skrumpe« en sådan til 
m ere rim e lig  størrelse.

En af m ine brevkasse-»korrespondenter« i 
N akskov har været så venlig  at frem sende kopi 
fra  et nr. af OST med en form el, der med stor 
nø jag tighed  kunne oplyse størrelsen af de 
spo ler, de r indsat i »benene« af en d ipol, kun
ne gøre den betydelig kortere mekanisk un
de r bevarelse af dens e lektriske halv-bølge 
læ ngde. Selve fo rm len fy lde r 4 linier i QST, så 
den vil vi springe over, med at oplyse, at ud fra 
denne fo rm e l og et fin t stykke hjem m e- og com 
pu te r-a rbe jde  er der i København opsat en t i l 
næ rm et lod re t d ipo l som vist på vedføjede teg 
n ing.
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Indeklemt og forkortet dipol for 3,5 MHz i en Københavnsk 
baggård.

Trods det, at antennens øverste top  er ca. 5 
m eter unde r tagryggen på om kring liggende 
huse, og at den derm ed må betragtes som væ
rende »under horisonden«, d.v.s. at højden over 
» jorden« er et negativt antal meter, går den helt 
g o d t »ned i« Europa. Specie lt må det bemærkes, 
at der kun arbe jdes med ca. 3 (tre) w atts ou tpu t 
fra  en »Argonaut«. Det er jo  b landt andet også et 
spørgsm ål om hvor meget man kan fo rko rte  den 
e ffektive  del - m idterparten af denne strøm fø
dede antenne - med. I dette tilfæ lde er m id te r
parten 5 meter, d.v.s. kun 1/16 del af bø lgelæ ng
den, og hele antennen er m indre end 40 % af 
hvad den egentlig  skulle  være. Det KAN na tu rlig 
v is  ikke undgå at øve negativ indflydelse på an
tennens nyttev irkn ing .

D erfor, indeklem te amatører i København, 
fortvivler ikke!

Netop en skråt opsat antenne på dette fre 
kvensbånd v il i den retn ing den lave ende peger, 
sende HF’en skråt op over husene og ud af bag
gården. At en del også går ud til s iderne bekræ f
tes af, at antennen peger mod Nord Ost, men at 
de r er opnået en meget fin  rapport med de tre 
w a tt ved QSO med T jekkoslovakiet. Og det 
endda uden at prøve ret hårdt, idet operatøren 
kun er s jæ lden t igang fra denne QTH.

K onstruktionen  er ud fø rt af ganske enkle og 
b illig e  kom ponenter, såsom e lektrikerrø r til 
spo lerne, alm . kronem uffe r (!) i m idten, tilfæ ld ig  
hø jta le rledn ing  til antennetråd, 0,8 m m 0 p lastic- 
iso le re t kobbertråd  til spolerne, 60 Ohm TV- 
coax til feeder, og lid t ny lonsnor til fastgøring. 
(E nde iso la to re rne  er vist også udfø rt af el.rør!)

Kan det være enklere? Men det står enhver fr it 
fo r  at ud fø re r den lid t bedre »efter kunstens 
regler«.

F. eks. vil det nok være tilråde lig t, i sæ rdeles
hed da feederen ikke udgår v inke lre t fra an ten
ne, at udstyre denne med en balun (og så er k ro 
nem uffen ude af b illedet!) Og at benytte noget 
m ere ho ldba rt end e l.rø r til isolatorer. Endvidere 
består spo len, fo r at opnå 49 m ikro Henry på el. 
rø rets 16 mm - d im ension, af ikke m indre end 
320 v ind inge r! Med den benyttede 0,8 mm0 tråd 
(de tte  e r kobberets d im ension), fy lde r de 320 
v in d in g e r ca. 51 cm, idet hver v ind ing  optager 
1,7 mm med p lastic iso la tionen. Dette fo rho ld  
g ive r et m eget ringe Q, idet en gammel »hånd
regel« jeg læ rte hos OZ9R, Henrik Nielsen, fo r 35 
år siden (og som stadigvæ k gælder), sagde, at

PÅ P L A S T R Ø R

Eksempel på spole i skrumpet 3,5 MHz antenne. L = 49 uH, 
d -  16 mm, I =  510 mm, n = 320 vindinger piastisoleret tråd: 
0,8 mm 0  Cu + isolat. = 1,7 mm 0.

de t bedste Q opnås, når længde er lig  med d ia 
m eter, og over 4-5 gange skulle man ikke gå i 
fo rh o ld  læ ngde div. m. diam eter på en spole; her 
e r der ta le om over 30 gange! For at opnå et 
bedre Q, og dermed m indre  tab i spolerne, bør 
d isse udfø res med betydelig  større diameter, så
ledes, at fo rh o ld e t med en passende tråddim en- 
tio n , kunne komm e i næ rheden af f. eks. 5. Og så
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hvor
n er v ind ings ta lle t 
I e r spo lens læ ngde i mm og 
d er spo lens diam eter i mm.

Det der m uligv is  kan volde lid t besvær er, at 
læ ngden er en variabel, g ivet ved n (der er vores 
ukendte) gange med den benyttede tråds diam e
te r (Cu +  ¡sol.). Så de rfo r valgtes spolelæ ngde 
henset til en erfaringsm æ ssig fornem m else fo r 
v ind ings ta l og form ål. Der kan som bekendt f in 
des a d sk illig e  sam m enhørende væ rdier fo r spo
lediam eter, læ ngde og antal v ind inger, der også 
g ive r 49000 nHy. Til ersta tn ing fo r erfaringen 
kan en com pu te r (hæ!) benyttes, når der i oven
næ vnte fo rm e l fo r læ ngden I indsæ ttes n gange 
trådd im ens ionen  i mm samt den tid lige re  udreg
nede væ rdi fo r L (i nHy), d (i mm), sidstnæ vnte 
va lg t ud fra  en forhåndenvæ rende spoleform , og 
løse lign ingen , der nu er blevet en andengrads
lig n in g , med hensyn til n.

Mange tak til OZ6NF fo r den inspirerende ar
tike l i maj OZ 1975.

Ved at benytte spo ler til den mekaniske fo r
ko rtn in g  af en antenne, kan vi ikke undgå, at an
tennen b live r frekvensselektiv, hv ilke t medfører, 
at er den »skåret til« CW-enden af, som her, 80 
m båndet, e r den m indre god i phone-enden.

V or ko rresponden t i Nakskov oplyser, at SWR- 
ta lle t va rie re r fra 2:1 ned til 1:1 og igen til 2:1 
over ca. 100 kHz, hvilket man må indrette  sig e f
ter. Men at man ved brug af den nævnte 4-lin ie - 
de Q S T-form el til udregning af L og benyttelse 
af ovennæ vnte form el fo r L ’s afhæ ngighed af n, 
d og I, va r i stand til at ramme den ønskede ar- 
be jdsfrekvens med 20 kHz’ nø jagtighed, tyder på 
vel ud fø rt arbe jde ved com puteren, og et godt 
håndvæ rk. For at få antennen ind på den ønske
de frekvens fo rko rtes e lle r forlæ nges de yderste 
trådender af antennen lige meget, indtil dyk på 
SW R-m eteret m elder resonans, men dette var 
ikke  nødvend ig t i dette tilfæ lde.

R esultaterne er fo re løb ig  ikke mange grundet 
andet arbejde, men S tockho lm  gav S7 (og det 
var gens id ig t) og DM3- gav også S7. Bemærk: 
begge med SSB og de ca. 3 w att outp., som en 
ARGONAUT afgiver. Fra en OK2- er rapporteret 
589 ved CW. Så disse 3 w att kan med den her be
skrevne antenne gå meget længere ud, taget de 
fine  rapporte r i betrag tn ing ; sandsynligvis også 
DX under de rette om stæ ndigheder.

Post scriptum.
Denne skråhæ ngte fo rko rtede  80 m antenne vil 
også kunne gøre sig -  og om m u lig t endnu bed
re — i en selv beskeden parcelhus-have. Til fo r 
m ålet anvendes en 1 2 -1 3  m flagstang, og den 
nederste ende af antennen fastgøres i hegnshøj- 
de ca. 10 m fra flagstangen. Feederen støttes 
v in ke lre t fra  antennen på flagstangen og fo r t
sæ tter i ca. 3 m 's højde ind til huset. Fra samme 
m ast kan der d iam etra lt ophæ nges en mere m o
dera t fo rk o rte t 7 MHz antenne efter samme m øn
ster. T il D X-jagt vil dette arrangem ent på de lave 
bånd væ re en fle rbånds-antenne ophæ ngt vand
ret (og a ltid  fo r lavt) langt, langt overlegen. God 
fo rnø je lse.

OZ7CH 

Den lune jyde
m eld te  sig også denne gang med fø lgende efter 
læ sn ing  af ovennævnte.

»hvad er fæ lles fo r en god gammel lavkom pri- 
m eret cy linde r i en V W -m otor og en spole?«

» ? «
»De a rbe jde r begge to bedst når længden er 

lig  med diam eteren!«
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skal de være solide og vejrfaste. Men det er jo  
det, de r e r en del af kunsten at være experim en- 
te rende radioam atør.

løvrig t v il jeg benytte le jligheden til at henvise 
til en fin  lille  artike l med et nom ogram  udført af 
OZ6NF, Gunner, i maj OZ 1975 over temaet: 
»How many turns«. A rtik len  hedder »slut med 
spo leberegn ing« , som vil kunne bruges i mange 
tilfæ lde .

Ved at vælge 100 mm til spolelæ ngde, hvilket 
F. eks. er 50 v ind inge r med 2 m m 0 tråd (Cu + 
isol.), og ved at gå ind på L0 -ord inaten (en h jæ l
pestørre lse) på 20 og udfra et ende lig t L på 50 
m ik ro  Henry (50 000 nHy) fandtes af kurven til 
fo rm len  L =  n2 L0 (n =  50 V ind.) en interpoleret 
kurve 48 mm fo r spolediam eteren.

Dette g ive r en bedre spole med et læ ngde-til- 
d iam e te r-fo rho ld  på ca. 2 og lid t tykkere tråd (f. 
eks. 1,0 m m 0 Cu +  isolat. højst ia lt 2,0 mm).

S po lerne er tæ tviklede, fo r -som indsenderen 
m eget r ig tig t bemæ rker. Derved b liver de mere 
v in d - og ve jrs tab ile , idet v ind ingerne med deres 
iso la tion  danner en kom pakt enhed.

Den til g rund  fo r OZ6NF’s nom ogram  liggende 
fo rm e l lyder:



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

Ny kredsinddeling
( iflg . vedtagelse af RM 1976).

Kreds 1
Stor-København, alle postnum re der begynder 
med 1xxx og 2xxx, undtaget 2620, 2630, 2640, 
2670, 2680, 2690, 2960, 2970, 2980 og 2990.

Kreds 2
N ord-S jæ lland , alle postnum re der begynder 
med 30xx, 31 xx, 32xx, 33xx, 34xx, 35xx og 36xx. 
Sam t 2960, 2970, 2980 og 2990.

Kreds 3
B ornho lm , alle postnum re der begynder med 
37xx.

Kreds 4
Sjæ lland og Lo lland/Fa lste r, alle postnum re, 
der begynder med 4xxx, samt 2620, 2630, 2640, 
2670, 2680 og 2690.

Kreds 5
Fyn, a lle  postnum re der begynder med 5xxx. 

Kreds 6
S ønderjy lland , alle postnum re der begynder 
med 61 xx, 62xx, 63xx, 64xx og 65xx, samt 6070, 
6093 og 6094.

Kreds 7
V est-Jy lland, a lle postnum re der begynder med 
72xx, 73xx m inus 7300 og 7321, 74xx, 75xx, 
76xx, 77xx, 78xx og 79xx samt 7190. Endvidere 
a lle  postnum re  der begynder med 66xx, 67xx, 
68xx  og 69xx.

Kreds 8
Ø st-Jy lland, alle postnum re der begynder med 
8xxx, 70xx og 71xx m inus 7190. Endvidere fø l
gende postnum re: 6000, 6040, 6051, 6052. 6064, 
6065, 6091, 6092, 7300 og 7321.

Kreds 9
N ord-Jy lland , alle postnum re der begynder med 
9xxx.

HB-valg
V a lg tu rnus  b ibeholdes således, at lige kreds
num re væ lger i lige år og u lige kredsnum re væ l
ge r i u lige  år.

For va lge t i 1977 m edfører dette, at valg skal 
a fho ldes som følger:

1 HB-medlem,
Kreds 1: OZ9JB afgår e fte r tur.
Kreds 2: Ny kreds. Der vælges 

der skal sidde i 1 år.
Kreds 3: OZ4GF afgår e fte r tur.
Kreds 4: In te t valg. OZ5GF har kun siddet i 1 år. 
Kreds 5: Valg af 1 HB-medlem , der skal sidde i

2 år.
Kreds 6 : Valg af 1 HB-medlem , der skal sidde i 

1 år.
Kreds 7: Ny kreds. Der vælges 1 HB-medlem, 

der skal sidde i 2 år.
Kreds 8 : Valg af 1 HB-medlem , der skal sidde i

1 år.
Kreds 9: Valg af 1 HB-medlem , der skal sidde i

2 år.

RM -valg i 1977
A f hensyn til den nye kredsindde ling  må der fo 
retages nyvalg til RM, e fte r de samme re tn ings li
n ier, som var gæ ldende ved RM’s start. Således 
at halvdelen (de med flest stemmer) vælges fo r 
to  år, og den anden halvdel vælges fo r et år. De 
som  ikke opnår valg, ind træ der som suppleanter
i.h .t. deres opnåede stemmetal.

Ovenstående er udarbe jdet efter bem yndigel
se af RM 1976.

Vedtæ gtsudvalget 
OZ4EV, OZ5GF og OZ9JB

Kredsmedlemsmøder
I henhold  til vedtæ gternes § 19 indkaldes her
med til kredsm edlem sm øder i alle EDR’s kredse 
o rdne t e fte r den nye kredsinddeling, der er gæ l
dende fra  og med RM 1977.

Kreds 1 (København)
T irsdag den 5. april kl. 20,00 i Hvidovre a fdelings 
loka ler, B rostykkevej 102.

Kreds 2 (Nordsjælland)
T irsdag den 5. april kl. 20,00 i H illerød afdelings 
loka ler, H ille rød Fritidshus, Hostrupvej 26.

Kreds 3 (Bornholm)
Søndag den 3. april kl. 10,00 i k lubhuset EDR, 
Nørrekås, Rønne.

Kreds 4 (Sydsjælland og øerne)
T irsdag den 29. marts kl. 20,00 i Næstved afde
lings  loka ler, Fodby gl. skole.
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Kreds 5 (Fyn)
M andag den 28. m arts kl. 20,00 i Odense afde
lings  loka ler, Vesterbro 90 med indgang fra 
Roersvej.

Kreds 6 (Sønderjylland)
Torsdag den 24. marts kl. 20,00 på F inn's Cafete
ria, D iernæ s Strand, H optrup.

Kreds 7 (Vestjylland)
T irsdag den 19. april kl. 20,00 på Hotel Ø lgod, og 
tirsdag  den 12. april kl. 20,00 i H olstebro afde
lings  lokale, Mågevej 10, Holstebro.

Kreds 8 (Østjylland)
T irsdag den 5. april kl. 20,00 i Fredericia a fde
lings lokale, H. C. Andersensv. 24, Fredericia, og 
to rsdag  den 14. april kl. 20,00 i Å rhus afdelings 
k lubhus, Frederiks A llé  164, Århus.

Kreds 9 (Nordjylland)
O nsdag den 30. m arts kl. 20,00 i Å lborg a fde
lings  loka ler, Forchamm ersvej 11, Å lborg.

A lle  m edlem m er af EDR, uanset medlemskab af 
loka la fde lingerne , har adgang til disse møder 
m od fo rev isn ing  af gy ld ig t m edlem skort (post
kv itte ring ) til EDR fo r året 1977/78.

Dagsorden:
1. Valg af d irigen t.
2. B ere tn ing  om HB's arbejde i det fo rløbne år.
3. Forslag til debat.
4. O p s tillin g  af kandidater til repræ sentantskab 

(og HB).
5. Eventuelt.
Forslag til behandling under punkt 3 skal være 
de respektive HB m edlem m er elle r landsform an
den i hæ nde senest 8 dage fø r mødet.

Husk, de r skal skrives m edlem snum m er på 
ops tillings lis te rne .

OZ5RO

W eek-end kursus for elever til 
licensprøven i maj 1977

A tte r i år indbyder EDR’s kursusudvalg til 
kurser fo r  medlemmer, der agter at indstille  sig 
t i l P&T’s prøve. Her tilbyde r man en sidste a f
pudsn ing  inden prøven. Det forudsæ ttes selv
fø lge lig , a t de ltagerne enten på kursus e ller ved 
se lvs tud ium  har gennem gået s to ffe t til prøven, 
ide t tiden  på kursus kun tillade r a fpudsning og 
spørge tim er, hvor der så gennemgåes den del af 
s to ffe t, de r e rfa ringsm æ ssigt fa lder sværest fo r 
eleverne.

Ins truk tø re r på kurserne b live r amatører, der 
har e rfa ring  i at føre elever op til prøven og som 
d e rfo r ved noget om, hvor skoen trykker. Kur
susudva lge t har mange tilkendeg ive lser fra t id l i
gere de ltagere  om det gode udbytte, de har haft 
af at deltage.

Interesserede kan denne gang vælge mellem 
fø lgende  kursussteder:
16.-17. april: Frederikshavn vandrehjem. 
23.-24. april: Svendborg Maskinmesterskole. 
23.-24. april: Viborg vandrehjem.
30. april-1. maj: Kolding vandrehjem.

Hvert sted begynder kursuset lørdag eftm. kl. 
15 og varer med spisepauser til søndag eftm., 
ide t de r s lu ttes af, så de ltagerne kan nå hjem i 
løbet af søndagen.

EDR beta ler kursusudg ifte rne , så betalingen 
fo r  de ltagerne  er b lo t vandrehjem m enenes alm. 
taks te r fo r  m å ltide r og overnatn ing. Men denne 
be ta ling  (fo r m åltiderne) må erlæ gges af alle 
deltagere, ide t vi e llers ikke kan benytte vandre
hjem m ene. Lagenpose etc. efter vandrehjem m e
nes reg ler må m edbringes, men person lig t van- 
d re ko rt er ikke nødvendigt, idet kursuslederen 
m edb ringe r lederkort.

M .h.t. kursuset i Svendborg afholdes dette i 
M askinm estersko lens lokaler, som Svendborg- 
a fde lingen  som tid lige re  har fået s tille t til råd ig 
hed. Her er der ikke m ulighed fo r overnatn ing, 
og der kan kun købes drikkevarer til eventuelle 
m adpakker.

Kursusudva lge t har a fta lt med de enkelte van
dreh jem , at man i god tid  inden kursusets a f
ho lde lse  g iver meddelelse om deltagerantal til 
ove rna tn ing  og m åltider. Det er derfo r meget 
nødvend ig t, at de ltagerne m elder sig til under
tegnede senest 10 dage før kursusets a fho lde l
se på det pågæ ldende sted. Sam tid ig med t i l 
m eldelsen må man opgive EDR-nr. (m edlemsnr.) 
D eltagerne bedes m edbringe skrivem ateria le og 
evt. læ rebog. Og kursusudvalget håber med 
d isse a rrangem enter atter at kunne række vo r
dende am atører en h jæ lpende hånd inden prø
ven. Anm eldelse til kurserne sker til:
OZ7EM, Ejv. Madsen, Sebber skole, 9240 Nibe.

NYHEDER 1977:
WORLD RADIO & TV HANDBOOK 1977 ............................ 85,10
HI-FI ÅRBOGEN 1977 ................................. 49,50
RADIO COMMUNICATION HANDBOOK (RSGB) Vol. 1 .. ..........119,50
VHF/UHF MANUAL (RSGB) indb ............................. 84.50

A HR EN T FLENSBORGS BOGHANDEL, 4100 Ringsted
Tlf. (03) 61 00 11 - Postgiro 5 40 59 39
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Radiopejleorientering
(RÆVEJAGT)

RAD IO  - og TERRÆNSPORT fo r ENHVER, såvel 
enkelt personer, som  hele familier.

Udgivet af:
Landsfo ren ingen  E. D. R. 
P ostbox 79, 1003 Kbh.K. 
R edigeret af K. Wagner.



RADIOPEJLEORIENTERING (Rævejagt)
Teknik og taktik  

INDLEDNING
R ad iope jleo rien te rlng  er en frem gangsm åde, på hv il
ken man fra  eet i te rræ net fo rud  kendt sted, ved hjælp 
af pe jlem odtager, landko rt og kompas, kan finde et an
ta l, ukendte  steder i terræ net.

Denne fo rm  fo r  o rien te ring , der kan dyrkes af hele 
fam ilien , om  man vil, har funde t sted Igennem de sidste 
30 år, og kaldes af udøvere fo r

RÆVEJAGT.

I fo rb in d e lse  med denne sport, benyttes nogle få 
spec. ud tryk :

RÆVEJAGT: Selve o rien te rings konkurrencen. 
RÆVEN:  K ontro lposten .
JÆ GEREN:  Konkurrencedeltageren. 
OBSERVATOREN:  Konkurrencedeltagerens evt. med 

hjæ lper(e).
M O DTAGEREN:  Pejleapparat til retningsbestem m else. 
SE N D IN G :  T idsperioden  i hvilken ræven sender, og 

jæ geren kan pejle med m odtageren.
PEJLING:  R etningsbestem m else.
SE N SN IN G :  Sidebestemm else.
STARTKORT: Kort på hvilken ræven noterer, tid, m.v.

HVAD GÅR RÆVEJAGT UD PÅ?
T il fo rske l fra  a lm inde lig  orien te ringsløb , kender jæ ge
ren ikke ræ venes (kon tro lle rnes) be liggenhed, når han 
starter.

Jæ geren må selv finde  frem  til rævenes p lacering i 
te rræ nnet, og bestem m er selv i hvilken ræ kkefølge han 
v il opsøge disse.

Jæ gerne bestem m er lige ledes selv, hvilke rute de vil 
benytte  under opsøgning af ræven.

DET GÆ LDER FOR JÆGEREN OM, PÅ DEN KOR
TEST M U LIG E  TID, AT FINDE SÅ MANGE RÆVE SOM  
MULIGT.

Tiden ved sidste ræv er s lu ttid . A fgørende fo r p la
ce ringen , b live r

1. antal fundne ræve,
2. anvendt tid ,

RÆVEN.
Ræven er en sender, bem andet e ller ubemandet, der er 
gem t i te rræ net.

Senderen bør gemmes således, at jæ geren må pejle 
s ig  helt ind til dens be liggenhed, fo r at finde  den, og 
derm ed få tiden  noteret på s it startkort.

Hvordan lyder rævens signaler?
Ræven sender sine s igna le r (pejlestreger), som meget 
langsom  m orsete legra fi. Hver ræv har s it eget ken 
d ingss igna l, som starter og a fs lu tte r dens udsendelser. 
O versat til a lm in de lig t sprog ser s ignalerne således ud:

Ræv nr. 1:

O Z  7 R Æ v  A deref ter  pejlestreger 

Ræv nr. 2:

O Z  7 R Æ V u derefter pejlestreger

Ræv nr. 3:

O Z  7 R Æ V V derefter pejlestreger

N orm a lt er der ikke ud lag t mere end 3 ræve, men der 
kan se lv fø lge lig  udlæ gges flere, og deres kend ingssig- 
nal er så fø lgende:

Ræv nr. 4: ....-
Ræv nr. 5: .....
Ræv nr. 6: -....
O. S. V.

Hvornår sender ræven?
Rævene sender I nr. ræ kkefølge, um idde lbart e fter h in 
anden. Hver ræv a fv ik le r sine udsendelser med 10 m i
nu tte rs  m ellem rum , og med en sendeperiode på 1 
minut. Dette bevirker at jæ geren a ltid  ved, hvornår de 
respektive  ræve sender.

S ta rttiden  angives således, når jagten f. eks. påbe-
gyndes kl 19,00, og der udlæ gges 3 ræve:
Ræv nr. 1: Første udsendelse kl 19.00 til 19,01
Ræv nr. 2: Første udsendelse kl 19,01 til 19,02
Ræv nr. 3: Første udsendelse kl 19,02 til 19,03

Ræv nr. 1: Anden udsendelse kl 19,10 til 19,11
Ræv nr. 2: Anden udsendelse kl 19,11 til 19,12
Ræv nr. 3: anden udsendelse kl. 19,12 til. 19,13

Ræv nr. 1: Tredie udsendelse kl. 19,20 til 19,21
o. s. v.

Jag tens varighed  kan variere, a fhæ ngig af svæ rheds
grad  m. v., men ligger o ftest im ellem  2 og 3 tim er.

Rævene sender på en fo rud fas tlag t frekvens, hvortil 
m od tagerne  er tilpasset.

RÆ VEMODTAGEREN.
DE m oderne  ræ vem odtagere findes i flere fo rske llige  
udføre lser, og kan enten være amatørbygget, e ller 
fa b riks fre m s tille t, men uanset dette, er de fundam en
ta le  fu n k tio n e r ens på dem alle, og vist på fig.1.

Ræ vem odtageren er jæ gerens vig tigste  h jæ lpem id
del, det er ved dennes hjæ lp at man finde r re tn in 
gen til ræven.

Hvordan pejler man med modtageren?
(sam m enho ld  f lg .1 , med nedenstående tekst).

Man t ils lu tte r  hovedte le fonerne til m odtageren, og
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SIDEBESTEMMELSE (SENSNING)

F I G  1 R ÆV E M O D T A  GER

Fig. 2.
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FIG .3

MED MODTAGEREN I DENNE STILLING HØRES RÆVEN 

SVAGEST, DEN LIGGER DERFOR ENTEN I RETNING 

A ELLER B

MED MODTAGEREN I DISSE 2 STILLINGER, HØRES 
RÆVEN KRAFTIGERE I RETNING A END I RETNING 

“B1, DEN LIGGER DERFOR I RETNING “A*.

tæ nder fo r  denne med S 1 , Derefter kontro lle res at 
s idebestem m elsesanordn ingen S3, samt dæ m pnings- 
a no rd n in g e n  S2 er a fb rud t.

Når nu ræven sender, høres denne i te lefonerne, fo r
d i ræ vens sender og jæ gerens m odtager er tilpasset 
h inanden. Dog kan en fin jus te ring  være nødvendig, 
hv ilke t fo re tages med skalaknappen.

Jæ geren ho lde r nu m odtageren således, at pejlean- 
tennen lig g e r vandret, s træ kker armen ud og dre jer sig 
ru n d t med m odtageren, se fig. 2.

Under denne dre jn ing , varierer rævens signalstyrke, 
og i een bestem t s tillin g  er rævens signal svagest. 
Jæ geren b live r stående i denne s tilling , som kaldes 
’ ’m in im u m s tillin g ” . Jæ gerens arm peger nu, enten lige 
im od e lle r bo rt fra  ræven. S ignalet fra ræven, er lige 
svagt, selv om  jæ geren d re je r sig 180 grader, se fig. 3., 
d e rfo r må jæ geren nu finde  ud af, i hvilken af de to  ret

n in g e r ræven er p lacere t i. Han må nu sidebestemme, 
sense!

S idebestem m elsesanordn ingen, sensningen. s lu t
tes nu til med S3, jæ geren dre jer m odtageren i s tilling  
A og bem æ rker sig signalstyrken, hvorefter m odta
geren d re jes  i s tillin g  B og der bemæ rkes en tydelig 
signalstyrkevariation, im ellem  s tilling  A og B.
Når m odtageren  nu holdes således, at s ignalstyrken er 
k ra ftig s t, v ise r sidebestemm elsespilen på m odtage
ren, re tn ingen IMOD ræven, se fig. 4.

Sensningen afbrydes igen, med S3, og jæ geren fo re 
ta g e r en fo rn ye t pe jling , i m in im um , i rævens retning. 
R etn ingen overfø res med størst m ulig  nøjagtighed til 
landko rte t, de r fo rinden  er Nord-Syd orientere t efter 
kom passet, se fig. 5, og fig. 6.

Jæ geren har nu ind tegnet en lin ie  på kortet, der går 
fra  sin egen (p lacering) position , og igennem rævens
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Fig. 9.

(be liggenhed) pos ition . Når nu jæ geren æ ndrer sin 
p o s itio n  og ud fø rer en fo rnye t pe jling , fås en linie, der 
skæ rer den første lin ie, og i dette skæ ringspunkt 
(kryds), er rævens (be liggenhed) position , se fig . 7.

Udfra ovenstående bemæ rkes, at det gæ lder om at 
opnå  retv ink lede  skæ ringspunkte r, såvidt dette er m u
lig t, ide t d isse g iver den størst m ulige nøjagtighed til 
bestem m else af rævens position .

Når jæ geren, efterhånden få r ind lag t flere lin ier, vil 
d isse i gunstigs te  tilfæ lde  give et fæ lles skæ rings
punkt. Det er im id le rtid  m eget a lm inde lig t, at lin ierne 
d anner en større e lle r m indre  triange l, inden fo r hvil-, 
ken ræven skal findes.

Fig. 11 .

Dæmpningen.
Når jæ geren kom m er i næ rheden af ræven, besvæ rlig
gøres pe jlinge rne  af den høje s ignalstyrke. For at und
gå dette, ko b le r man en dæ m pning ind i modtageren, 
med S2, således at s igna lstyrken m indskes og jæ geren 
på norm al vis kan pejle sig helt ind til ræven.

JAGTEKSEMPEL.
D eltagerne  m øder med m odtager, kompas og kort over 
om rådet.

Der ud leveres s ta rtko rt til deltagerne, som afleveres 
t il ræ vene e fterhånden som disse findes, og deltagerne 
få r desuden op lysn ing  om at der er ud lagt 3 ræve.

3 .6.5



Landkortet Nord-Syd Pejleretningen indføres
orienteres. på landkortet

FIG. 5 . FIG.6.

Jæ geren s tuderer nu kortet, og udsoger sig en 
ve id ifin e re t pe jlepos ition . hvortil han begiver sig og 
nå r frem , inden ræv nr. 1, s tarter sin forste  udsendelse.

Han har udva lg t s ta rtpositionen , der er vist på fig. 8.
Jæ geren a fvente r nu rævenes forste  udsendelser. 

Når d isse er m odtaget, har han 3 lin ie r ind lagt på 
korte t, som  v is t på fig. 8.

U nder a fly tn ing  af rævene, har jæ geren konstateret 
a t ræv nr. 1 lod kräftigst, og væ lger de rfo r at finde den
ne fo rst. Dernæ st ræv nr. 3 og sidst ræv nr. 2.

Ræv nr. 1, påbegynder sin anden udsendelse, 7 m i
n u tte r e fte r at ræv nr. 3 har s lu tte t sin første udsendel
se. Dette betyder, at jæ geren a lt im edens han bevæger 
s ig  frem  m od ræv nr. 1, skyndsom t må finde  en ny ve i
d ifin e re t pe jle  position , hvorfra  han kan opnå nogle 
re tv ink lede  skæ ringspunkte r, såvidt dette er m ulig t. I 
denne pos ition , m odtager han rævenes anden udsen
delse, og fo re r d isse ind på korte t som vist på fig. 9.

Det bem æ rkes at der ingen lin ie  er lagt ind på ræv. 
nr. 2, dette  skyldes, at der ikke kan opnås et nogenlun-

HER I KRYDSET LIGGER RÆVEN !

JÆGERENS FflRSTE POSITION JÆGERENS ANDEN POSITION
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FIG. 12.
Jægeren pejler sig de sidste par meter ind på ræven, der er 
placeret under X.-

de re tv ink le t skæ ringspunkt, vinklen bliver a lt fo r 
sp ids!

Jæ geren er, som det ses af fig. 9, nu så tæ t på ræv. 
nr. 1, a t han ved h jæ lp af ko rt og kompas kan bevæge 
s ig  tæ t ind på den, og når rævens tred ie  udsendelse 
påbegyndes, er ræv nr. 1 m eget k raftig , idet jæ geren er 
i dennes um idde lba re  næ rhed. Jægeren må nu in d 
kob le  dæ m pn ing  i m odtageren, hvilke t skal dæmpe 
ræ vens s igna l. Sker der ingen dæ m pning i m odtage
ren, be tyder dette, at ræven ligger indenfo r nogle få 
hundrede  m eters afstand. Jæ geren løber nu ind imod 
ræ ven, de tte  fo regå r ikke a ltid  i en lige lin ie, men ofte i 
en sp ira l, hv ilke t dog ikke h ind re r ham i at finde  ræven 
på dennes tred ie  udsendelse.

E fte r a t ræv nr. 1 nu er fundet, går turen mod ræv nr.
3, som  findes  på fje rde  udsendelse. Herefter begiver 
jæ geren  sig mod den sidste, ræv, nr. 2. På denne ræv, 
har jæ geren ingen skæ ringspunkt, hv ilke t han må ind 
læ gge undervejs, im edens han bevæger sig i retn ing 
m od den. Han ind læ gger skæ ringspunkte t på femte 
udsende lse  som v is t på fig. 10.

Jæ geren når om træ nt frem  til ræven på sjæ te udsen
delse, og benytte r denne, til en ekstra pe jling  på 
ræ ven. Der er nu ind lag t 3 streger på ræv nr. 2, disse 
danne r en tr iange l og inden fo r denne skal ræven f in 
des, se fig. 11. Jæ geren fin d e r ræven på sin syvende 
udsendelse, se fig. 12 og 13.

Jæ geren har hermed a fs lu tte t jagten, idet a lle  3 ræve 
er fundet.

FIG. 13.
Rævehulen er nu fundet, det er ræven der ses ud tor X.

Dette var et eksempel på. hvordan en ræ vejagt KAN 
fo regå . Man bør nok bemæ rke, at det ikke alene kom 
m er an pa hurtighed, men at savel omtanke som nøj
agtighed er a fgørende fak to re r fo r en jæ ger under en 
ræ vejagt!

HVORDAN KOMMER MAN IGANG MED RADIO PEJ- 
LEORIENTERING, (RÆVEJAGT)??
Har man nu få e t lyst t il at deltage, evt. de ltage i en jag t 
som  't ils k u e r"  så kon takt een af om stående lokale a f
de linge r, de r i ø jeb likke t er aktive, og der kom m er sta
d ig  nye til!

A fde lin g e rn e  står til råd ighed med alle op lysninger, 
vedrø rende jag te rnes a fholdelse, samt de få til jagten 
nødvend ige  h jæ lpem id le r, kort, kompas og pejlem od- 
tager.

LANDSDELSJAGTER og DANMARKSMESTERSKAB.
Der a fho ldes i tidsrum m et maj til septem ber landsdels- 
ja g te r over hele landet. Disse arrangeres af de enkelte 
loka la fde linge r.

P o in tene på disse landsdels jagter tæ lle r til Dan
m arksm esterskabet, der arrangeres een gang årlig t, 
hvo r årets DANMARKSMESTER I RÆVEJAGT kåres.

NORDISK- og VERDENSMESTERSKAB.
Der a fho ldes engang å rlig t, såvel no rd isk- som ver
densm este rskab  i rævejagt. A rrangem enterne går på 
s k ift landene im ellem .
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LOKALAFDELINGER af LANDSFORENINGEN EDR der dyrker RADIOPEJLING, (RÆVEJAGT):

Am ager, Jørgen Badstue, Lindevang 27, 
2 6 6 0 B rø n d b y S tra n d ,t lf ..................................  02 73 29 97

Esbjerg, H. P. K jæ rbro, Plantagevej 15, H jerting 
6 7 0 0 E s b je rg .t if..................................................  05 16 54 15

Frederikshavn, M. Christiansen, Overl. Ottosensvej 7, 
99 0 0F re d e riksh a vn .tif.....................................  08 42 08 81

Haderslev, Jens Rossen, Genner Bygade 61,
6200 Åbenrå, t l f ...................................................  04 66 89 04

Helsingør, N. R. Jørgensen, Safirvej 2,
3060 Espergæ rde, t l f .........................................  03 23 25 40

H erning, Per B. Jensen, Annemariesvej 1, Lind, 
7400 Herning, t l f .................................................  07 12 98 86

H illerød. Bent Bagger, Bregnerød 151,
3460 B irkerod , t l f ................................................  02 81 44 35

S ønderborg , Erich Hansen, Fr. Christiansvej 3,
6440 A ugustenborg, t l f .....................................  04 47 16 85

Tønder, H. Christensen, Violvej 2,
6270 Tønder, t l f ...................................................  04 72 21 51

V iborg , Leo Dam, Nytorv 5,
8800 V iborg, t l f ....................................................  06 62 98 03

Ø stbo rnho lm , N. D. Nielsen, Segensvej 16,
3700 Rønne, t l f ....................................................  03 99 92 23

Åbenrå, K. W agner, Æ rholm  9,
6200 Åbenrå, t l f ...................................................  04 62 13 11

Å lbo rg , C. L indho ld t, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J., t l f .........................................  08 19 10 96

Århus, V iggo  Dahm, Skarovæ nget 44.
8381 M u n d e ls tru p .tif........................................  06 24 08 60

H jørring , Poul S. Jensen, Mursejlervej 4,
9800 H jø rring, t l f .................................................  08 92 63 45

Holstebro , Svend Poulsen, Kabbelejevej 11, Mejdal, 
7500 Holstebro , t l f .............................................. 07 42 03 51

Horsens, Frank Petersen, Lillevej 17, Sejet, 
8 7 0 0 H o rs e n s .tif.................................................  05 68 23 75

K old ing, J. Thom sen. Rørbækvej 15, Seest.
6000 K o ld ing, t l f .................................................. 05 52 65 48

København, Egon Sørensen, Skovvej 5,
3660 Stenløse, t l f ................................................  03 17 15 31

Lo lland Falst. Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kragehave, 
4800 N ykøbing Fl., t l f ......................................... 03 83 91 70

Nyborg, Leon Johannesen, Holm salle 17,
5800 Nyborg, t l f ................................................... 09 31 31 18

Næstved, Robert Leidecker, Holbækvej 133,
4700 Næstved, t l f ................................................  03 72 51 34

Odense, Helge Larsen, Chr. Lundsalle 38,
5250 Fruens Boge, t l f ......................................... 09 17 05 98

Randers, O le B. Skipper, Sæbyvej 16, 
8 9 0 0 R a n d e rs .tif................................................. 06 42 14 58

S ilkeborg , Jens C. Jensen, Eidervej 83,
8600 S ilkeborg , t l f ..............................................  06 82 00 51

Bliv medlem af EDR 
og få gennem OZ 
alle meddelelser om 
rævejagter og deres 
resultater. . .
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Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen, 
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

Post- og telegrafvæ senet meddeler

Prøver for radioam atører
T il unde rre tn ing  meddeles, at der i maj måned d. 
å. i København og enkelte provinsbyer vil blive 
a fh o ld t prøver fo r radioam atører.

S idste  fr is t fo r tilm e ld ing  til prøverne er den 15. 
april 1977.

T ilm e ld in g  sker ved indsendelse af skemaet. 
»Ansøgning om am atør-radiosendetilladelse« i 
u d fy ld t og underskrevet stand. Ansøgere, der 
har væ ret in d s tille t til en tid lige re  prøve, må in d 
sende fo rnye t anm odn ing på et brevkort.

Tilm eldinger, der indkommer efter ovennævnte 
dato vil blive henført til de næstfølgende prø
ver.

E. B.
Børge Nielsen

Antennen.
OZ6I har b ladet lid t i det nye bygningsreglem ent 
(gæ ldende fra  1. februar) og har funde t fø lgende 
af interesse fo r antenneopsæ ttende radioam atø
rer.

S tk. 2. For opsæ tn ing af typegodkendte tagan
tenne r sam t fo r  opsæ tn ing af tagantenner på en
fam ilieshuse  henvises til kap. 13.1.

13.1 Små bygninger og bygningsdele.
Stk. 1. B ygn ingsreg lem enté t finde r ikke anven
delse på nedennæ vnte bebyggelser og byg
n ingsdele:

a. d rivhuse . . .
b. hegnsm ure . .  .
c. tagantenner, som er typegodkendt af Stats- 
prøveansta lten.
d. tagantenner, som opsæ ttes på enfam iliehuse 
(he runder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, 
g ruppehuse  og lign.), og som højst rager 5,5 m 
op over tagfladen.

S tk. 2. De i stk. 1 nævnte bebyggelser og byg 
n ingsde le  kan udføres uden tilladelse.

3.1.5. Supplerende bestemm elser om bebyg
gelsens højdeforhold.

Stk. 1. Over lov lig  bygn ingspro fil (højdegræ nse- 
p laner) kan opføres tagkviste, brandkamme, 
skors tensp iber, ven tila tionsrø r samt taganten
ner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,5 m 
over tagfladen.

S tk. 2. Når lysfo rho ldene ikke derved væ sentligt 
fo rringes , kan trappehuse, elevatorskakter, ven
tila tionsan læ g , skilte , lysreklam er, rækværker, 
tagan tenne r over 5,5 m over tagfladen og lign. 
sam t fr its tående  antenner og skorstene opføres 
over lo v lig t bygn ingspro fil, m edm indre kom m u
nalbestyre lsen fo rlange r andet.

12.6. Antenner.
Stk. 1. A ntenner skal fastgøres fo rsva rlig t og på 
en sådan måde, at de ikke kan beskadige de 
bygn ingsde le , som de opsæ ttes på.

IN ST R U T E K
Houm annsgade 41 . DK 8700 Horsens 
Telefon (05) 61 11 00

når der virkelig stilles krav ffl ét

digitalmultimeter
Model 17S. 3Vj c iffer for net og batteridrift
•  32 områder •  DC/AC V, amp og ohm
•  0,1 %  nøjagtighed •  AC frekv. 30 Hz ttl 50 KHz
•  specifikationer garanteres 1 år uden rekalibrering 
Eneste instrument i denne prisklasse med 
individuel testrapport.

Pris: komplet med bæretaske, netdel,
nickel accu, prober og testrapport
kr. 1.475,- excl. moms. kr. 1.696,25 incl. moms.
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Kontingent.
Hvis du ikke allerede har beta lt d it kontingent fo r 
1977/78 er dette det sidste num m er af OZ, du få r 
i hånden, og det v ille  da være æ rgerligt.

HF-Bulletin.
HB leder stadig med lys og lygte efter en der vil 
overtage fo ren ingens H F-Bulle tin , hvis den da 
stad ig  har medlem m ernes interesse?

Skriv til Box 79 og g iv  d in m ening tilkende: 
Ø nsker du at »bullen« skal fortsæ tte, e ller har du 
et emne ti l redaktørposten?

Valg til HB, RM og formand.
Husk den 20. april er sidste fr is t fo r opstilling  af 
kand ida ter.

QSL-m anager.
R edaktionskatten  fo rtæ lle r efter en samtale med 
OZ5GF, at det vil lette arbejdet med sorteringen 
af QSL, hvis man, inden kortene sendes til 
cen tra len , sorte re r i p re fix - og landeorden, evt. 
b und te r kortene i denne orden og ligeledes bør 
man skrive m odtagerens call på kortets bag
sides øverste venstre hjørne. (Se SW L-spalten).

Som m erlejr 1977.
S om m erle jrudva lge t OZ5HP, OZ2VE og OZ4X 
m edde ler at som m erle jren 1977 afholdes i peri
oden 2. - 9. ju li, det »gode« gamle sted: Tra
num . På gensyn når sneen smelter.

The W oodpeaker.
R edaktionskattens århusianske ven synes, at det 
er trag isk , at redaktøren ikke kan stave til W ood
pecker. Dog må det frem føres, at d irekte  oversat 
betyder w oodpeaker - træ spidser - og hvis man 
nogensinde  har hørt sådan een i arbejdet så....

OZ6PN

 SILENT KEY

U ddrag a f Aa lborg-repetarens »Radio Ekko Nyt« 
nr. 130, m andag den 14.-2.-1977.
OZ6VI - Villy H. Impgaard. Nr. Tranders.
Om OZ6VI skal nævnes, at V illy  havde været 
rad ioam atø r i mange år, og startede som sådan i 
G je rrild  ved Grenå, men opho ld t sig i de senere 
år i A a lborg-om råde t, hvor han havde s tilling  på 
en hervæ rende rad io fabrik .

Jeg savner pe rson lig t kendskab til ham, men 
kender ham og hans væremåde ved at have lyttet 
t il mange af hans 2-m eter-fo rb inde lser, hvor han 
gav ind tryk  af at være en kyndig rad io tekn iker -

a ltid  v illig  t il at h jæ lpe sine radiokam m erater 
med k la ring  af opståede prob lem er - e lle r med 
råd i a lm inde lighed .

Han vil b live savnet - også b landt hans ama
tø rkam m era te r på D jursland, der ofte over Lys
net søgte og fik  fo rb inde lse  med vennen Villy.

OZ1EA - Kaj E. Hvolbæk, Vodskov.
OZ1EA var den anden s ilen t key i løbet af få 
dage. Her er der ikke mangel på personlig t 
kandskab, ide t jeg lærte Kaj at kende under flere 
besøg på vandrehjem m et i Rebild i krigsårene.

OZ1EA blev medlem af EDR i marts måned 
1953, og kunne således næste år havde fe jre t sit 
25 års jub ilæ um  indenfo r vor forening.

Fra begynderårene, hvor rad ioproduktionen 
var i stæ rk udvik ling , og hvor apparater hu rtig t 
b lev gam le og slagtefæ rdige, oparbejdede han 
et g ru n d ig t kendskab til de fo rske llige  kom po
nenter og deres anvendelsesm uligheder - en 
v iden, der blev supp lere t op gennem årene, og 
som  sam tid ig  udviklede en evne til gennem køb 
hos p rodukthand le re  e lle r lign. at få det mest 
m u lige  ud af det m indst mulige.

Såvid t jeg kan skønne, var 2-m tr. båndet den 
fo re tru kn e  arbe jdsp lads - i alle tilfæ lde er det 
dér, jeg har læ rt den radiom æ ssige side af Kaj at 
kende. Vi er mange, der vil savne de praktiskta lt 
dag lige  fo rb inde lse r mellem OZ1EA og OZ7QE - 
b rødreparre t, der når beretn ing om vind og vejr 
og vej var overstået blev mere e ller m indre dyb
s ind ige , men a ltid -se lv om man kun lyttede dertil 
- en god måde at starte dagen på. H julpet af sin 
QTH og i k ra ft af ve ludv ik le t grej, blev OZ1EA 
gennem  de senere år, det kaldesignal indenfor 
vo rt om råde, der uden at træ de nogen anden fo r 
nær, blev de t mest kendte kaldesignal på 2 mtr. 
over hele Jy lland samt de mere østlige dele af 
landet.
O Z IE A s bortgang  er fo r de fleste af os - trods 
de t at vi v idste  at han var syg, et hårdt slag, som 
vi få r svæ rt ved at overvinde. Hans virken ib landt 
os har sat dybe spor, som selv ikke tiden helt vil 
kunne udslette.

Fra de nord jyske amatører, skal der til hans 
fa m ilie  lyde et: Ære være hans m inde, og idet vi 
lader repeateren fa lde ud, tager vi også OZ6VI 
og hans fam ilie  med i vore tanker.

OZ2NU

Tak
H jerte lig  tak fo r al venlig  deltagelse med vor 
kæ re søn, broder, svoger og trofaste ven OZ6VI, 
V illy  Im pgaards død og begravelse.

Fam ilien og Connie Knudstrup
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CQ World Wide WPX SSB-contest 1977
Contestperiode: Lørdag den 26. marts 00 GMT til søndag den
27. marts 24 GMT. Kun 30 af de 48 timer er tilladt for single- 
operator-stationer. De 18 timers ikke-operationstid må tages i 
op til 5 perioder på et hvilket som helst tidspunkt under testen 
og må tyde lig t indikeres i loggen. M ultioperator må deltage 
alle 48 timer.

Formål: Formålet fo r testen er, at amatører over hele verden 
kontakter så mange andre amatører i andre dele af verdenen 
som m ulig t samt at opnå så mange forskellige prefixer som 
m u lig t til CQ-magaslnets WPX-diplom.

Bånd: A lle bånd 1,8 til 28 MHz må benyttes men kun 2-vejs 
SSB kontakter tæller.

Klasser: 1. singleoperator a) alle bånd b) enkelt bånd. 2. 
m ultioperator, kun alle bånd a) single TX b) multi TX.

Kodegrupper: 5-clfrede bestående af RS + numre fra 001 
(skift til 6-cifrede, hvis 1000 passeres). Multioperatorstatloner 
bruger seperate nummerserier pa hvert bånd.

Points: Kontakter mellem stationer i forskellige kontinenter 
tæ ller 3 po in ts på 10-15-20 m og 6 points på 40-80-160 m. 2. 
Kontakter mellem stationer i samme kontinent men ikke i 
samme land tæ ller 1 po in t på 10-15-20 m og 2 points på 
40-80-160 m. 3. Kontakter er tillad t med stationer i eget land 
med det form ål at få en preflx-m ultlp ller, men giver ingen 
QSO-points.

M ultip lie r: M u ltip lle r er antallet af forskellige prefixer kon
taktet. Et »prefix« består af den 2/3 bogstavs/tal-kom blnation, 
som udgør den første del af et kaldesignal (f. eks. W1, WA1, 
K4. DL7, G3. 4X4, 3D6 o.s.v.).

Samlet score: 1. S ingleoperator a) alle bånd, summen af 
QSO-points på alle bånd m ultip liceres med summen af pre
fixe r (hvert prefix tæ ller kun 1 gang, selvom det kontaktes på 
flere bånd), b) enkelt bånd, summen af QSO-points på dette 
bånd m ultip liceres med summen af multlp liers. 2. Multiopera- 
tor-sta tioner, samme som alle bånd fo r singleoperator statio
ner. En station må kontaktes een gang på hvert bånd.

Diplom er: Diplom er til vinderen af hver klasse og på hvert 
bånd I hvert land, dog kræves mindst 12 timers deltagelse. 
Ved god deltagelse vil også nr, 2 og 3 modtage diplom.

Log instruktion : Hvert prefix skal markeres første gang det 
kontaktes. Logs skal checkes fo r dublet-QSO'er. Hver ind
sendt log skal ledsages af et sammentællingsblad med delta
gerens navn og adresse og klasse samt udregning af samlet 
score.

Indsendelsesfrist: Alle logs skal poststemples senest den
10. maj 1977 og sendes til: CQ WPX SSB Contest Committee, 
14 Vanderventer Avenue, Port W ashington N. Y. 11050, USA.

Fællesmarkeds DX-contest 1977
Den belgiske amatørorganisation UBA Indbyder til denne 

test. der har til formål, at amatorer i Fællesmarkedet skal kon
takte så mange amatører udenfor Fællesmarkedet som muligt 
og omvendt.

Testen afholdes: CW: lordag den 2. april fra 0 6 -24  GMT. 
Phone: søndag den 3. april fra 0 6 -2 4  GMT.

Contestcall: CQ CM på CW og CQ Common Market på 
phone.

Klasser: 1. S ingleoperator alle bånd. 2. S ingleoperator lav 
bånd (80 og 40 m). 3. S ingleoperator høj bånd (20-15-10 m).
4. M u ltioperator single TX, kun alle bånd.

Serienumre: RS(T) +  QSO-numre fra 001.

Points: For Fæ llesmarkeds-stationer: QSO med Fællesmar
kedet =  1 po in t -  QSO med stationer udenfor, I Europa 2 
points, udenfor Europa 5 points. QSO med eget land giver in 
gen point, men tæ ller som multip ller.

M ultip lie r: Hvert land på hvert bånd efter DXCC-landslisten.
Logs: Separate logs for hvert bånd og sammentællingsblad 

sendes senest 30. april til: ON4GO, Michel Le Bon. Chée de 
Wavre 1349, B-1160 Brussels, Belgium. Loggen må checkes 
fo r dublet-Q SO’er, hvis mere end 3 % er dubletter, bliver del
tageren diskvalificeret.

Samlet score: Summen af QSO-points multip liceret med 
summen af m ultip liers på alle bånd.

Diplom er: til vinderen i hvert bånd i hver klasse på CW og 
phone. Et trofæ  kan vindes, hvis man bliver den bedste station 
i fæ llesm arkedet på CW og phone.

SW Lregler: 5 points for hver komplet QSO mellem stationer 
i Fæ llesmarkedet og stationer udenfor.

De 9 Fællesmarkedslande er: Belgien, Vesttyskland. Italien, 
Danmark, S torbritanien. Luxembourg, Irland, Holland og 
Frankrig.

SP-DX contest 1977
C ontestperioder: CW: lørdag den 2. april 15 GMT til søndag 

den 3. april 24 GMT. Phone: lordag den 16. april 15 GMT til 
søndag den 17. april 24 GMT.

Bånd: 10 -8 0  meter.
Kodegrupper: Der udveksles de sædvanlige kodegrupper 

med numre fra 001. Polske stationer sender RS(T) +  deres 
provins fo rkorte t til 2 bogstaver.

Points: Hver QSO giver 3 points.
M ultip lie rs : Hver provins giver 1 m ultip ller uanset bånd, 

max. 49 m ultip liers.
Logs: Separate logs for hvert bånd og sammentællingsblad 

samt m ultip lie r-checkliste  sendes til: SP-DX Contest com m it
tee, P. O. Box 320, 00-950 Warszawa, Poland, med seneste 
poststem plingsdato: CW: 30. april. Phone: 15. maj.

RSGB Low Power CW contest 1977.
Fra RSGB har vi modtaget indbydelse til denne test, der for 

fø rste gang er åben deltagere udenfor Storbritannien.
Den afholdes søndag den 17. april fra 07-17 GMT. Max. 8 t i 

mers operationstid er tillad t i højst 2 perioder. Start og slut på 
disse må klart fremgå af loggen.

Kun QSO med stationer i Storbritannien tæ ller og kun 40 og 
80 meter må benyttes.

Kodegrupper: Består af RST, serie-nr. og inputgruppe (f. 
eks. 569001/2W).

S coring: Inputgruppe 1W=100 points, 2W=50 points, 
5W =25 points. Kontakter mellem 2 QRP-stationer giver point 
fo r egen inputgruppe plus modpartens inputgruppe. Kontakt 
med andre stationer giver points kun for egen inputgruppe.

M ultip lie r: En m ultip lier på 2 gælder for alle QSOer på 40 
meter.

Separate logs: For hvert bånd og sammentællingsblad 
sendes til: RSGB HF Contest Committee, c /o  D. S. Booty, 139 
Petersfield Avenue, Staines, M lddlesex TW18 1DH. England, 
senest 28. maj 1977. Diplom er til vinderen i hvert land.
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Ændringer i reglerne for NRAU og SAC-testerne.
På NRAU-mødet i Stockholm den 29. - 30. jan. blev følgende 

æ ndringer vedtaget:
SAC-testen: For skandinaviske stationer kan man nu også 

deltage som singleoperator på single band. For ikke skandi
naver er der blevet flere m ultip liers, nemlig hvert »Call-area« i 
hvert land OZ1, OZ2, OZ3 osv.

NRAU-testen: I forsøg på at gøre udfaldet af denne test 
mere spændende både hvad angår landskampe og de indiv i
duelle vindere er der åbent for kontakter også med eget lands 
stationer, dog således, at QSO med eget land tæ ller 2 points 
og med de øvrige stationer 6 points. Perioder er ændret til 2 
stk. af hver 3 timers længde på henholdsvis CW og phone, 
nem lig: Phone: lørdag 12-15 GMT og søndag 10,30-13,30 
G MT. CW: lørdag 15,30-18,30 GMT og søndag 07-10 GMT.

Disse tide r skulle give bedre condx fo r QSOer indenfor Skan
dinavien. Disse regler gælder foreløbig for 2 år.

Desuden m indre æ ndringer af begge tester.

Contestkalender.
19.-20. marts: ARRL DX Competition CW - 2. del. (se jan. OZ) 
26.-27. marts: CQWW WPX SSB contest 
2.-3. april: Fællesmarkedes contest CW og Phone
2.-3. april: SP CW-contest
16.-17. april: SP Phone-contest
17. april: RSGB Low Power CW contest
23.-24. april: PACC-contest
23.-24. april: H-22 contest

OZ1LO

Redaktion: OZ1WL. Tage Eilmann, 

Postbox 213, 5100 Odense.

Da vi har fået mange henvendelser angående danske d ip lo 
mer, skal der her bringes en oversigt over de fire vi har kend
skab til.

OZ-CCA.
Reglerne her gæ lder kun for de skandinaviske lande, OZ-LA- 
SM-OH og OY, og alle kontakter efter 1ste april 1970 er gæ l
dende.

D iplom et kan erhverves af alle llcenserede amatører og 
SWL, der fås sæ rskilt CW og fone diplom og reglerne er 
følgende:

Alle kontakter på 80, 40, 20, 15, 10 og 2 m tæ ller 1 point, og 
kontakt på 70 cm tæ ller 2 point.

Man må kun have 3 kontakter på 40 og 80 m, og 4 kontaktre 
på 20, -15 og 10 m, 5 kontakter på 70 cm, i hvert amt.

Du kan få tilsendt et afkrydsningsskema til eget brug, fo r
uden et ansøgningsskema.

Klasse 1: 70 po in t og kontakt med alle 14 amter, foruden 1 
kontakt med Grønland. Kun OX3 kan bruges fra Grønland.

klasse 2: 50 point og kontakt med m indst 10 amter (ikke 
Grønland). Kan Ikke søges som GCR liste, men tilstilles EDR 
med ansøgningsskema og QSL kort. Prisen er 10 d. kroner og 
tilsvarende beløb fo r udlændinge, overskudet fra diplomsal
get går til EDRs .hjælpefond.

Liste over de 14 amter:
1. Københavns Amt - 2. Frederiksborg Amt - 3. Roskilde Amt

- 4. Vest S jæ llands Amt - 5. Storstrøms Amt - 6. Bornholms 
Amt - 7. Fyns Amt - 8. Sønderjyllands Amt - 9. Ribe Amt - 10. 
Vejle Amt - 11. R ingkøbing Amt - 12. Aarhus Amt -13 . Viborg 
Amt - 14. Nordjyllands Amt.

A lle OZ-CCA diplomerne der udstedes i jubilæ umsåret 1977, 
vil få en sæ rskilt påtegning.
The Copenhagen Award.
Dette d ip lom  tildeles alle licenserede amatører fo r forb inde l
ser med København. A lle skandinaviske amatører skal have 15 
kontakter på CW, fone eller mixede. D iplomet kan søges med 
GCR liste indeholdende, dato-QTH-rapport og QRG for de be
arbejdede stationer.

Prisen er 10 IRC eller 1 US-dollar som sendes til: 
OZ3WP, W alter Panitzsch,
Espladen 46, 1263 København K.
OZ-CCA/VHF.
Alle am atørforb indelser efter 1ste april 1970 tæ ller til OZ-CCA/ 
VHF.

D iplom et udstedes enten fo r telefoni eller CW, krydsbånds-

forb inde lser og forb inde lser mellem CW og fone er ikke tilladt.
Forbindelser via repeater tæ ller ikke til dette diplom, og hel

ler ikke til OZ-CCA. Forbindelser I de af EDR arrangerede VHF 
contester tæ ller med til diplomet, såfremt de pågældende fo r
bindelser er godkendt af EDRs VHF manager. Ansøgningen 
skal Indeholde QSL samt en liste over de forskellige forb inde l
ser. D iplom et er delt i to klasser:

Klasse 1: Forbindelser med alle 14 amtskommuner (se 
under OZ-CCA) og opnå et samlet pointtal på 70.

Klasse 2: Forbindelser med m indst 10 amtskommuner og 
sam let 30 point.

En 144 MHz forbindelse giver 1 point.
En 432 MHz forbindelse giver 2 point.

Forbindelser over 432 MHz giver 3 point.
Prisen er 5 danske kroner fo r alle skandinaviske amatører, 

fo r hver klasse. Hvis du har opnået klasse 2 diplomet, kan du 
ved at indsende liste og QSL over de resterende point, få t i l
sendt OZ-CCA klasse 1, dette gælder også fo r OZ-CCA.

Også OZ-CCA/VHF vil i året 1977 få en sæ rskilt påtegning i 
an ledning af EDRs 50 års jubilæ um.

Fairytale Award.
Her er et dip lom  som kun er fo r CW amatører. Betingelserne 
fo r OZ-LA og SM amatører er at man skal have alle prefix fra 
OZ1 til OZ9 bekræftiget, og derudaf skal m indst 7 være fra Fyn 
og deraf m indst 5 fra Odense.

Alle kontakter efter 6 december 1967 er gældende og alle 
bånd fra 3,5 til 1,296 MHz kan bruges, men krydsbånds kon
takter er ikke tilladt, m indste rapporten skal være RST 3-3-8. 
Prisen er 6 IRC, som sendes sammen med de 15 QSL kort og 
ansøgningsskema til: OZ7XG, E. Hansen, Sophus Bauditz Vej
14. 5000 Odense.

Bornholm Island Award (B. I. A.)
Alle kontakter efter 1ste januar 1960 tæ ller til dette diplom, og 
fo r LA-OZ-SM er betingelserne folgende:

Klasse 2: Her skal man have 12 point.
Klasse 1: Her kræves kun 5 point.

Kontakt med en station fra Bornholm  giver 1 point, kontakt 
med klubstationerne OZ4EDR og OZ4HAM giver hver 5 point.

A lle Bornholm ske stationer kan kontaktes 1 gang pr. bånd. 
D iplom et udstedes for CW, fone og mixede kontakter. Prisen 
er 10 kr., og de sendes sammen med liste og QSL til: 
OZ4FF, Karsten Tranbjerg. Drosselvangen 11, 3700 Rønne.

OZ1WL

126 OZ MARTS 1977



FURTHER IM PR O VED  IN  M ORE TH A N  60 DETAILS Æ>

S O L E

6830. Chiasso

OZ MARTS 1977

r o p e  o f  / V U C  R A D I O  A M A T E U R  E Q U I P M E N T

Via Valdam. 1 Telefone (091) 442QS1 Telex 79959 CH



/  Redaktion: OZ6MI, Per M Andersen,

/  Box 73, 5800 Nyborg.

Den engelske ø Rockhall som ligger mellem Skotland og 
Færoerne blev i al stilhed bemandet med en amatørradiosta
tion  fo r CW samt en opr.

Selve oprt. fandt sted 30 og 31 januar. Der blev arbejdet på 
80 meter Opr. udtalte, at han havde haft ca. 1800 QSL. 
Transporten foregik med skib og helikopter. Call var GR2AA 
og den eneste vi kender der havde forbindelse med dx-pedi- 
tionen var OZ7YY, der ¡øvrigt bare mente at det var en rutine 
QSO, det vrim ler jo  med nye Px hver dag.

Igen må vi opfordre til den daglige traver hen over båndene 
samt lige at sige hej til ens DX-nabo.

DJ8LP/YI kom også på listesko til Iraq og loggede 70 QSO, 
derefter QRT. Datoen var 11./12. Ja, vi skal vel bare leve med 
den slags ting , husk da en EA ham var i Sikklm o. s. v.

DL7FT har afsat påsken som 3V8 ham. QSL direkte.
HK0 TU, Malpelo er måske på vej hjem nu. All band 

SSB/CW. Det er vel sent med disse info her, men det har været 
om talt, at en Malpelo DX-pedition ville være en realitet i 1977. 
QSL sendes til Box 584 Bogota, husk IRC - SASE. Malpelo er 
den af de tre HKØ som er mest besværlig at lande på.

Via OZ1LO kommer der fra Japan et nyt DX-blad. Det er 
JA0 CUV, der er redaktør. Bladet dækker tilsyneladende Paci
fic  om rådet ganske godt. Nærmere oplysninger via OZ1LO.

Nu er det tilsyneladende en realitet, et INDXA er igang igen. 
Vi har hørt om en pris på 12 dollar for et år. Det er svært for os 
at bedømme om kostningerne ved at kore INDXA, men efter 
hvad vi erfarer er det K3RLY som er arbejdshesten i foretage
net. Vi ønsker jo netop deres hjælpetjeneste med at få de 
fastboende igang igen, dels ved hjælp af grej og dels ved 
Know-how om DX.

I februar QST kommer der nyt om D6A - FH8. Wkd dem hvis 
du høre dem.

Vi regner ikke dem for 2 separate lande, men holder os kun 
til hvad QST skriver.

se, givet er det, at det kan give en masse point både som 
5BDXCC og de andre DXCC. Vær parat til at foretage tilføjelser 
i EDR's DXCC liste efter nærmere ordre.
AP2TN er på CW 14/21, QSL via 77CB.
6W8DY/TZ6 ?, 14170 - 1800. også 80 meter.
ZS2MI: QSL fo r QSO maj 7 5 -m a j 76 via ZS6BBF.
9V1RF: QSL til W9GHK, hjemme call.
VR6TC: 21350 - 2230, kan det lade sig gore, pse rept. 
VU7ANI, Andaman, 14218. 1300-1500.
ZK2AF var W9MR. Også VK/LH + andre steder vil han besø
ge og hvis transport er mulig ZM7.
KA1IJ er call fo r en gruppe KA6 stn der besøger Iwo - luma 
1 2 - 2 0  marts.

OZ6XT’s antennefarm. TH6 V« 2 meter antenne. IARRL CW test 
var der hæ gtet en 2 elm. 40 meter yagi på. Peters OTH er 
næsten verdenskendt, den ligger 7 km udenfor Nyborg 
på hovedvej A1. Det er derfor der køres mest A1. Foto via 
OZ6MI.

CR3: SM0 AGD’s tur til Guinea-Bissau er forsinket. Det siges 
at CR3 og Saothome har aftale og er medlem af ITU. Et positivt 
trin  fremefter.

FB8WJ, Crozet isl. En ny station vil være QRV fra februar.
S8 er prefix fo r Transkei i Sydafrika. Amatørerne var ikke 

sene til at starte op. Er rpt. 14196 - 1600. Også opr. af VE3FXT.
Vi har skrevet en del om disse nye lande, så lad os vente og

SP9ICA - en dygtig CW oprt. Foto via OZ5DX.

VK9ZM, W illes isl. lytter efter OZ stn. 14208 - 14025, 700 - 
1100 L-P. C21, Nauru, C21FS. 14260 - 0800, Qsl til box 38, 
Nauru.

FW8CO er tilsyneladende på W allis øen igen, 14140 også 40 
meter, QSL til F6AXY.

KC6CS vil prøve 80 meter 0800 - 1230. QRG 3800.
HS-stn menes at være i luften igen. Det kan man kun glæde 

sig over. Der er jo  ikke mange aktiviteter fra Asien undtagen 
JA, der nu er nået til JJ prefix. I Indonesien er der dog også 
mange igang.
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CT1DP i Lisabon er dansk statsborger og kan findes på 15 og 
20 meter næsten hver dag.

VR1 AA er QRT efter 33595 QSO. Hans hjemme call i Wales er 
GW3HCL.

JT, Mongoliet er rapporteret på 3608.
F6BBJ er ved at lægge en tur til rette i det indiske ocean. 

M ulighed fo r FLØ, FHØ, D6A, FRØ, 3BT, S79 og F08C. 
En VR stn har planer om en rundtur i Pacific.
Nu er det med at få efterset antennen, måske her OZ7CH et 

par gode DX-antenner på programmet. Det kan iøvrigt anbe
fales, at læse de andre faste artik ler i OZ, der er ting at hente. 

God fornøjelse.
OZ6MI

Stop press: 1977 Call-bock er på DX-redaktionens hylde.

European radio hams hunt 
for missing Rehovot girl

Jerusalem  Post Reporter
Europe's am ateur radio operators 

are cooperating in a hunt for a m iss
ing 17-year-old girl from  Rehovot 
whose fate was thought to be linked 
with a skeleton in a sleeping bag 
found in a lime pit in Marbella,
Spain, on D ecem ber 29.

Aliza Kahn, who left Israel for 
Europe on August 10, flew  to Athens 
and tra v e lle d  through  G reece ,
Yugoslavia and Italy, sending post
cards from  time to time to her 
mother, who is a com puter operator 
at the Volcani Institute in Rehovot.

She spent Yom  Kippur with the 
fam ily of the honorary Israel consul 
in G ib ra lta r , fr o m  w h e re  she 
t e le p h o n e d  h e r  g r a n d m o t h e r .
Charlotte Holzmann of Newcastle.
England, asking for a plane ticket to 
Efc-itain.

On October 6 Aliza was seen leav
ing G ib ra lta r a boa rd  a private 
yacht, which arrived two days later 
in the Spanish port o f M arbella. Her 
arrival there is recorded in official 
Spanish documents. This is the last 
trace of her alive.

When Aliza's mother learned of 
the d iscovery  o f the skeleton in 
Marbella last Wednesday, she tried 
to contact the Spanish police but was 
unable to get any help from  them.
But amateur radio operator Silvio 
Cherniak, a Bat Yam  dentist, heard 
of her plight and sent out a  call for 
help.

It was picked up in Malaga. Spain, 
by an operator called Henry Alujas, 
thought to be a retired police officer, 
who offered to make personal in
quiries.

The skeleton, which was at first 
described as that of a person who

Aliza Kahn

had been 1.70 m etres tall — the same 
height as Aliza — was then taken to 
Seville for an inquest. From  there it 
was learned that the actual height of 
the deceased  w as thought to be 
nearer 1.50 metres.

The findings of the inquest will be 
m ade pu blic by  S panish p o lice  
tom orrow.

The secretary of the Israel Radio 
Amateurs Association, David Ben- 
Bassat, has organized help in the 
search for Aliza am ong E urope’s 
amateur radio operators.

Aliza has light brown curly hair 
and hazel eyes. Ben-Bassat told The  
P o s t  that anyone having any in for
mation about her should telephone 
M alaga 52-291645 collect.

Generaldirektoratet for Marts 1977 
Post- og telegrafvæ senet Solp letta l. 8 

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

S træ kning: Km: Pe jling : tid /frekvens :

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 7,8 10,0 13,3 15,5 16,2 16,3 15,9 13,1 11,0 10,2 8,3 7,4
New Zealand 17.800 54,1 7,9 10,5 14,3 16,2 14,4 12,1 12,7 12,9 12,0 11,4 8,3 8,3
F ilip inerne 9.700 66,4 8,0 11,3 15,5 17,1 17,6 17,5 17,1 15,0 14,1 11,9 8,6 7,5
Sydl. Austra lien 16.000 85,0 8,4 12,2 17,2 18,2 18,6 15,0 12,3 12,0 14,3 13,1 9,6 8,3
Sum atra 9.300 90,0 8,6 12,4 17,5 18,5 19,0 18,8 18,3 18,6 16,5 13,5 10,0 8,1
Indiske Ocean 10.100 115,9 9,9 12,5 18,3 19,6 20,7 20,9 20,0 20,8 19,2 15,5 12,1 10,8
M adagaskar 8.300 146,0 11,6 11,4 16,9 20,3 21,8 23,2 22,9 23,4 22,2 18,0 13,9 12,6
Syd A frika 10.100 171,3 11,0 8,0 13,8 20,1 21,1 23,3 24,3 24,7 21,7 13,3 11,2 10,3
M iddelhavet 2.200 181,0 8,0 7,5 10,3 13,8 15,1 15,9 15,4 15,1 15,7 15,1 11,0 8,5
A ntarktis 13.600 202,5 11,1 10,3 10,3 10,5 19,1 19,1 22,6 22,8 23,9 17,5 14,6 11,7
Kanariske Øer 3.500 226,9 9,8 9,1 10,3 15,5 18,1 18,1 18,6 18,8 19,9 21,5 15,6 10,7
A rgentina 11.900 232,4 9,9 9,3 10,1 12,5 13,5 18,2 18,9 19,2 20,3 22,2 16,3 11,1
Peru 11.000 264,1 8,6 7,5 8,1 11,2 9,2 15,7 16,5 16,8 17,1 19,2 16,1 10,9
Vestind ien 8.100 289,6 7,9 6,6 7,2 7,4 7,5 12,8 15,4 15,8 15,8 16.8 14,9 10,5
New York 6.100 291,4 7,9 6,6 7,0 6,7 9,8 14,1 15,1 15,8 15,7 16,5 14,8 10,4
Vest Grønland 3.600 313,6 7,3 6,6 7,5 9,5 12,4 13,9 14,7 15,1 14,9 14,8 12,9 9.4
San Francisco 8.800 324,5 7,5 7,0 7,8 7,8 6,7 6,9 9,7 12,3 14,6 14,1 12,4 9,5
Sydl. S tillehav 16.200 328.6 7,5 7,2 8,0 11,5 13,6 14,5 12,2 10,8 14,4 13,8 12,1 9,4
Hawaii 12.000 356,4 7,9 8,3 9,6 12,2 13,4 12,1 12,0 10,8 13,6 12,2 10,4 8,9
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1/4-GP til 2 m
S trå ler og radia ler udført i 
søvandsbestandigt a lum i
nium . -  Isolationshovedet 
udført i trovidur. Topstyk
ket forkrom et. Hovedet er 
e loxere t a lum in ium . An
bringes direkte på 5 /4 ” -rør. 
T ils lu tn ing : SO-239.

Kr. 135,00

5/8-GP til 2 m
Ny forstæ rket m odel med 
stå lp isk og indkapslet ve jr
bestandig spole. Radialer 
ud fø rt i søvandsbestandigt 
a lum in ium . Isolationshove
det udført i trovidur. Top
s tykket fo rkrom et. Hovedet 
er eloxeret alum in ium . An
bringes direkte på 5 /4 ” -rør. 
T ils lu tn ing : SO-239.

Kr. 192,00

W3DZZ multiband dipol, 10-15-20-40-80 m

NU HAVES FØLGENDE AMIDONRINGKERNER:
T68-0 - T68-2 - T68-6 - T68-10 - T50-2 - T50-6
T50-10 - T37-6 -T37-12 - T25-6- T12-0 - T12-12, pr.stk....... 2,50-6,50
MIX 2 =  1 -3 0  MHz MIX 6 =  1 0 -  90 MHz
MIX 10 =  6 0 -1 5 0  MHz MIX 0 =  150-300 MHz
T68 = 17 mm, T50 =  13 mm, T37 = 9,5 mm,
T25 =  6,5 mm, T12 = 2,5 mm udvendig diameter.
OG NYT I FERROMAGNETIC BEADS dusinvis:
FB43-5111 50-200 MHz »GRISETRYNER«, 6 h u lle r ..............  32,00
FB43-101 50-200 MHz, 1 hul .......................................................  20,00
FB73-101 50 MHz and below, 1 hul ............................................  20,00
FB43-2401 50-200 MHz (RØR) ..................................................... 35,00
GITTERDYKMETER NEW LDM-815, forlang datablad 589,95
SWR/POWER METER med 2 store instrumenter ...................... 285,00
SWR METER MED FELTSTYRKEMÅLER, enkelt in s trum ent.. 134,00 
VERDENS BEDSTE EL-BUG: THE SQUEEZE KEY 659,00
HF-TRANSCEIVER ARGONAUT MODEL 509 3059,00

AMIDON ANTENNA BALUN K IT ................................................... 62,00
M INI HYBRID QUAD HQ-1 fo r 10,15 og 20 m ............................  985,00
70 CM TRANSVERTER MMT 432/28 MHz 1550,00
ANTENNEOMSKIFTER - 3 antenner/1 stn ...........................  129,00
ANTENNEOMSKIFTER - 5 antenner/1 stn ...........................  156,00
ANTENNEOMSKIFTER - 2 antenner/2 stn cross co u p le r ... 129,00 
HAM II ROTOR MED STYREBOX 1745,00
11 ELEMENTER BEAM FOR 2 METER, 13,2 dB gain 
CUSH CRAFT 270,25
TV I/BC I NETFILTER type F-7211, 220 V/6 Am p..........................  45,00
BCI HT FILTER TYPE F-7212 (for stereo 2 s tk .) ..........................  45,00
DET STORE TELEGRAFIPROGRAM
THE TEN-TEC LINE PRODUKTERNE OG MODULER
KABLER, COAXSTIK, POWER SUPPLIES
SQUEEZE KEY MANIPULATORER MED OG UDEN BUND
TURNER MIKE, MODEL 454 HC 350,00
LAVPASSFILTRE, HØJPASSFILTRE, BALUNER M. M. M.

IC 22 A VHF TRANSCEIVER med 18 X -ta lle r til sam tlige 9 repeatere +  2 X -ta lle r til 145.500 ................  1850,00

UNIDEN 200 W HF TRANSCEIVER med Power, X -ta l kalibrator, CW -filter, 
Z U Z U  indbygget h ø jtta le r og m ed mik?- .................................................................... 5.900,- kr.

Frekvensområde: 3.5-4 MHz, 7-7,5 MHz, 14-14,5 MHz. 21-21,5 MHz, 28-30 MHz. 
Dessutom mottagning på 15,0 MHz (WWV) och 27-27,5MHz.
Trafiksått: SSB (LSB/USB), CW och AM 
Såndningseffekt: 200 W PEP SSB/CW och 100 W AM.
Rorbestyckning: 2 st 6146 B + 1 st 12BY7 driv 
T ransistorbestyckning: 52 transistorer, 16 FET, 18 IC och 154 dioder. 
S tab ilite t: Drift m indre an 100 Hz.
Selektiv ite t: 2,4 kHz vid - 6  dB, 4 kHz vid -60  dB, vid SSB/AM.

0,6 kHz vid -6  dB. 1.5 kHz vid -6 0  dB vid CW.
CW filter inbyggt.

Kånslighet: 0,3 uV vid -1 0  dB S/N.

Barvågs och sidbandsundertryckning: båttre ån 50 dB
Finesser: Inbyggt 12 V DC och 220 V AC. Noiseblanker och 25 kHz kristallkalibrator inbyggd. 8-poligt 
kris tallfilter och seperata filter for LSB och USB. RF-attenuator inbyggd till -7 0  dB. Dubbel RIT med 
± 5 kHz eller + 1 kHz. Effektiv ALC och mycket goda korsmodulationsegenskaper. Kylflåkt fo r slut- 
roren, tystgående, inmonterad. Uniden special PLL faslåst 100 p med stor noggranhet. Uniden special 
display med LED ner till 100 kHz och trumskala på kHz. Tydlig och latt avlåst skala. VFO område 
100 kHz med tryckomkopplare for varje 100-del gor fantastiskt bra stabilitet och linjåritet. M ikrofon 
medfoljer. Hogtalare finns inbyggd.
Vikt: 18 kg.
Mått: 350x165x333.

SVEND AAGE JENSEN, Frugthaven 37, 2500 Valby, tlf. (01) 46 95 14 ALLE PRISER INCL. MOMS
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Redaktion: OZ9SW, Jorgen Brandi.
Vorgod Østerbyvej 15. 6920 Videbæk, tlf. (07) 16 61 36.

Aktivitetstesten
Februartesten gav folgende placeringer:

1. OZ1RH/A 114 QSO 585 points
2. OZ1ABE 98 QSO 501 points
3. OZ6CE 76 QSO 393 points
4. OZ1ASZ 76 QSO 386 points
5. OZ8GH 70 QSO 385 points
6. OZ9HBO 70 QSO 384 points
7. OZ3UN 75 QSO 372 points
8. OZ1BNZ 73 QSO 357 points
9. OZ8QD 67 QSO 285 points

10. OZ9NN 60 QSO 285 points
11. OZ1BCZ 62 QSO 284 points
12. OZ6ZW 47 QSO 257 points
13. OZ1BBE 60 QSO 254 points
14. OZ1AEY 51 QSO 252 points
15. OZ1AOJ 45 QSO 249 points
16. OZ6IW/A 65 QSO 246 points
17. OZ4EM 45 QSO 246 points
18. OZ9KT 49 QSO 243 points
19. OZ1BEC 57 QSO 236 points
20. OZ9ZJ 47 QSO 236 points
21. OZ1BPJ 41 QSO 208 points
22. OZ4QA 38 QSO 205 points
23. OZ1BQN 50 QSO 183 points
24. OZ1ATQ 41 QSO 182 points
25. OZ1BYL 50 QSO 178 points
26. OZ9SW 35 QSO 176 points
27. OZ1BRJ 46 QSO 175 points
28. OZ1QQ/A 35 QSO 171 points
29. OZ8PI/A 49 QSO 168 points
30. OZ1CTC 40 QSO 167 points
31. OZ6HY 35 QSO 159 points
32. OZ1CJV 30 QSO 148 points
33. OZ1CFO 30 QSO 141 points
34. OZ1BCN 39 QSO 140 points
35. OZ1AMB 31 QSO 129 points
36. OZ1BCP 28 QSO 129 points
37. OZ1AVG 34 QSO 128 points
38. OZ1CUY 30 QSO 128 points
39. OZ1CBD 28 QSO 120 points
40. OZ1CWM 31 QSO 119 points
41. OZ8ZE 35 QSO 118 points
42. OZ4HAM 25 QSO 113 points
43. OZ9HN 21 QSO 106 points
44. OZ4EDR 22 QSO 103 points
45. OZ7RQ/A 24 QSO 96 points
46. OZ8DO 23 QSO 90 points
47. OZ5WF 22 QSO 82 points
48. OZ8RY 22 QSO 59 points
49. OZ6PU 8 QSO 27 points
50. OZ1DCL 8 QSO 22 points
51. OZ1OQ 7 QSO 22 points

FM afdeling.

1. OZ1AXJ 38 QSO 92 points
2. OZ1ALI 37 QSO 37 points
3. OZ6KH 35 QSO 72 points
4. OZ5GI 27 QSO 64 points
5. OZ1ALK 17 QSO 40 points
6. OZ1ASP 24 QSO 27 points
7. OZ1AAY 22 QSO 27 points
8. OZ1UU 19 QSO 26 points

9. OZ4OW 21 QSO 24 points
10. OZ4EDR 19 QSO 21 points
11. OZ4DZ 18 QSO 21 points
12. OZ4HAM 17 QSO 19 points
13. OZ1CSX 18 QSO 18 points
14. OZ1CSI 17 QSO 17 points
15. OZ7RQ/A 7 QSO 17 points
16. OZ1VZ 13 QSO 15 points
17. OZ1BKD 9 QSO 9 points
18. OZ4DQ 7 QSO 7 points

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

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

Juletesten 1976
1.    OZ6O L 71 QSO 14.455 points
2. OZ1O F 65 QSO 11.002 points
3. OZ5QF 57 QSO 10.948 points
4. OZ3WU 50 QSO 10.070 points
5. OZ1ALF 46 QSO 8.634 points
6. OZ4GI 42 QSO 6.546 points
7. OZ5VO 45 QSO 5.451 points
8. OZ1EME 43 QSO 5.158 points
9. SM7FMX 40 QSO 5.140 points

10. SM5EJN 24 QSO 4.970 points
11. OZ1ASZ 51 QSO 4.454 points
12. OZ3UN 46 QSO 4.355 points
13. OZ1BPJ 31 QSO 3.908 points
14. OZ5WF 43 QSO 3.763 points
15. OZ6HY 30 QSO 3.619 points
16. OZ9ZJ 36 QSO 3.321 points
17. OZ8RY/A 30 QSO 3.290 points
18. OZ4QA 31 QSO 3.132 points
19. OZ1QQ/A 22 QSO 2.473 points
20. OZ8QD 34 QSO 2.429 points
21. OZ1RH 31 QSO 2.421 points
22. OZ1AYK 23 QSO 2.396 points
23. OZ9HBO 21 QSO 2.065 points
24. OZ9NN 26 QSO 2.048 points
25. OZ1AOJ 17 QSO 1.895 points
26. OZ1ATQ 19 QSO 1.766 points
27. OZ1BRJ 22 QSO 1.708 points
28. OZ1BEC 25 QSO 1.615 points
29. OZ6IW 30 QSO 1.612 points
30. SK7JC 17 QSO 1.441 points
31. OZ1CFO 14 QSO 1.197 points
32. OZ9HN 9 QSO 940 points
33. OZ1AEE 11 QSO 896 points
34. OZ8UX 9 QSO 814 points
35. SM7GUY 14 QSO 760 points
36. OZ6KH 14 QSO 688 points
37. OZ9QV 22 QSO 666 points
38. OZ4NE 15 QSO 593 points
39. OZ5GI 10 QSO 232 points
40. OZ1BMA 8 QSO 206 points

Checklogs: OZ8PG - LA60U.

EDR onsker vinderne til lykke, og de 5 bedst placerede vil 
modtage EDR's contestdiplom.
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Oscar 7 parametre
Fra 16. marts til 15. april 1977.

Mode: Orbit: Dato: Tid GMT: Long W:
X 10666 16. marts 0143 78,5
B 10678 17. marts 0043 63,4
A 10691 18. marts 0137 76,9
B 10703 19. marts 0036 61,8
A 10716 20. marts 0130 75,4
B 10728 21. marts 0030 60,2
A 10741 22. marts 0124 73,8
X 10753 23. marts 0023 58,6
A 10766 24. marts 0118 72,2
B 10778 25. marts 0017 57,1
A 10791 26. marts 0111 70,6
B 10803 27. marts 0011 55,5
A 10816 28. marts 0105 69,1
B 10828 29. marts 0004 53,9
X 10841 30. marts 0059 67,5
B 10854 31. marts 0153 81,1
A 10866 1. april 0052 65,9
B 10879 2. april 0147 79,5
A 10891 3. april 0046 64,3
B 10904 4. april 0140 77,9
A 10916 5. april 0040 62,8
X 10929 6. april 0134 76,3
A 10941 7. april 0033 61,2
B 10954 8. april 0127 74,8
A 10966 9. april 0027 59,6
B 10979 10. april 0121 73,2
A 10991 11. april 0020 58,0
B 11004 12. april 0115 71,6
X 11016 13. april 0014 56,5
B 11029 14. april 0108 70,0
A 11041 15. april 0008 54,9

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

VHF beacons ii Region 1

DK0 RWA 145.956 GJ12d
DK0 WB 144.970 DL09h
DL0 ER 145.983 DL45d
DL0 PR 144.910 E054d
DL0 SG 144.975 GI03d
DL0 UB 144.807 GM48j
DL0 UH 144.940 EL68f
DM2ACM 144.935 GL53g
DM2AKD 145.078 GM59f
EA3URE 144.042 BB13f
F3THF 144.905 YI13d
F5THF 144.955
F7THF 144.985 DH15g
GB3ANG 144.975 YQ36f
GB3CTC 144.915 XK64a
GB3DM 144.935 Z012a
GB3GI 144.137 X022c
GB3GM 145.995 YS31 j
GB3LER 144.955
GB3SGW 144.925
GB3VHF 144.150 AL52j
LA1VHF 144.860 ET13C
LA2VHF 144.870 FX42e
LA3VHF 144.880 IC48d

LA4VHF 144.890 CU47C
LX0 LX 144.139 DJ31b
LZ2F 145.980 ND40f
OE3XXA 144.126 1171 d
OH2NUA 144.300 MU52j
OH2VHF 144.800 MZ79h
OH6VHF 144.900 KW59f
OH9VHF 144.850
OK1KVR/1 145.960 HK28C
ON4VHF 145.990 CK23e
OY3VHF 145.260
OY7VHF 145.990
OZ3VHF 144.149
OZ7IGY 144.930 GP23c
PA0 PKN 145.950
SK1VHF 144.950 JR41d
SK2VHF 144.875 JY69h
SK4MPI 144.960 HU46d
SK7VHF 144.920 GP27f
SP2VHF 144.980 J033e
SP3VHF 144.945
SP6VHF 144.966 HK29b
SP8VHF 144.430 LL53d
UK5UBZ 145.002 PK52c
YO3KAA 145.900 NE42j
YU1VHF 145.990 JD29g
YU2VHF 146.000 IF47d
YU3VHF 145.449 IF47f
ZB2VHF 144.145
ZE1JZA 144.016
5B4CY 144.139 QU14g

OZ9SW

OZ9REA
Efter den vellykkede opstart af repeateren på Yding Skovhøj, 
OZ9REG, vil vi gerne have lov til at give nogle oplysninger om 
repeateren, samt bringe en tak til dem, der har hjulpet os i 
gang.

Repeaterens data:
Opkaldstone: 1750 HZ. 
S enderantenner: 2 x  ½  b ø lg e  g a m m a  m a tc h e d  d ip o le r . 
M o d ta ge ra n te nn e : 4 x  ½  b ø lg e fo lde d e  d ip o le r.
A n te n n e rn e  er p lace re t på den østlige  s ide af m asten med 
se nd e ra n te n n e rn e  6 m eter over m odtagerantennerne .
K o te  fo r  sende ranrennerne : 172 +  49 m.
K o te fo r modtagerantennerne: 172 + 43 m.
Antennekabel: RG213/U (Tab mellem station og ant. ca. 3 dB). 
Sendeefekt: 35 W (målt efter senderfilter.)
Sendertype: S torno CQF 311, med nedreguleret frekvens

sving.
Modtagertype: HF, blander og injektion er AP 700 fabrikat. 

MF, LF og squelch er S torno CQL 612 fabrikat, 
dertil kommer en hjemmelavet ant. forstæ rker med 20 dB 
gain og støjtal på 2,5 dB.

M odtagerfø lsom hed: Squelchåbning for 1,15 uV EMF 
20 db Q uieting fo r 0,3 uF EMF 

Naboselektivitet: over 90 dB.
A ntennefiltrene er 1/4 bølge Cavitetskredse, 3 på modtageren 
og 2 på senderen.
Repeaterens åbningstid er indtil videre, mandag-torsdag kl.
07.00-24,00, fredag 07,00-02,00, lørdag 08,00-02,00 og søndag
08.00-24,00.

På genhør via OZ9REG, Yding rep.
OZ8CY og OZ1AEF.
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Redaktion: OZ9SW, Jorgen Brandi,
Vorgod Østerbyvej 15, 6920 Videbæk, tlf. (07) 16 61 36.

Aktivitetstesten
Februartesten gav følgende placeringer: F6UHF 432.870

1. OZ3TZ 31 QSO 120 points F9UP 432.000 CH56g
2. OZ7IS 26 QSO 118 points GB3ALD 10120.000 YJ30h
3. OZ7LX 22 QSO 98 points GB3AND 1296.870
4. OZ3SW 20 QSO 67 points GB3CTC 432.970 XK64a
5. OZ6PU 15 QSO 41 points GB3DD 1296.050 ZL18b
6. OZ1AXL 6 QSO 35 points GB3EM 432.910 ZN33b
7. OZ4QA 10 QSO 21 points GB3GEC 432.850
8. OZ8DO 5 QSQ 18 points GB3IØW 10100.000
9. OZ1QX 2 QSO 6 points GB3LBH 10100.000

10. OZ1BYL 4 QSO 4 points GB3LDN 2304.000
UHF-SHF aktivitetstesten den 1. torsdag i måneden kl. 19,00 - GB3SC 432.890 ZM31d
23,59 DNT. GB3UDS 3456.000
Logs sendes til undertegnede inden 15. i respektive måned. GB3WR 1296.910

LA1UHF 432.860 FT05gUHF - SHF beacon s i Region I LX0 LX 432.417 DJ31b
DB0 AA 432.001 DL64c LX0 LX 1297.252 DJ31 b
DB0 AC 432.040 DJ 55 OE3XXA 432.378 1171 d
DB0 AH 1296.042 FN65j OH7UHF 432.900
DB0 AS 2304.820 GH22h OZ1ALS 432.982 EF79C
DB0 FT 1296.010 EK63h OZ2UHF 432.450 EP03h
DB0 FT 2304.016 EK63h OZ7IGY 432.018 GP23c
DB0 IZ 1296.001 EN08a SK6UHF 432.925 GR61a
DB0 KI 432.666 FK70d SP6VHF 431.998 HK29b
DB0 KI 1298.000 FK70d YU3VHF 432.050 IF47d
DB0 KP 432.010 FN04g
DB0 KP 1296.030 FN04g

IC211E PLL 2 m transceiver med digitalskala og 2 
VFO’er. FM/CW/SSB, 10 W out. Indbygget, ja faktisk 
a lt hvad den kræsne amatør har brug for... kr. 5.750,00

Nyt fra ICOM
IC 215 Bærebar 2 m FM transceiver. 15 kanaler, 3 W 
out. Udseende og størrelse som IC 202. Leveres med 
12 kanaler, m ikro fon, bærerem, 
ba tterier m .m .................................................. kr. 1.985,00

IC 240 Programerbar FM transceiver (ingen x-taller) 
med 22 kanaler. Leveres med 1750 Hz toneopkald og 
program eret til RØ-R9 samt 145.250/500/525/550/575, 
incl. m ikro fon og øvrigt tilb e h ø r.................kr. 2.185,00

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

Alle priser er incl. moms. Ring efter nærmere op lysn in
ger. Vi sælger gerne på afbetaling.

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

ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave  
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70

TILBUD

IC 202 Bærebar 2 m SSB transceiver. VFO fra 144,0 til 
144,4 i to  områder. Mulighed for 3 ekstra områder. 3 W 
out. Komplet med m ikrofon, bærerem og 
b a tte r ie r...........................................................kr. 2.285,00
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Nu er det ellers så gode OZ fra februar blevet tilsendt, og dette 
få r mig til at komme med et par kommentarer.

OZ indeholder, som vl jo  alle ved en masse gode DX 
op lysn inger, contest fortegnelser (med visse mangler) med 
meget mere.

Men hvor finder jeg nogle oplysninger om YL to YL 
contesten. som afvikledes I efteråret? Desværre fik  jeg det selv 
fo r sent at vide, så jeg ikke var blandt deltagerne. Men jeg er 
s ikker på, at nogle kunne have repræsenteret OZ call sign., 
hvis vi havde haft mulighed fo r diverse oplysninger.

Når dette læses, har contesten mellem YL - OM fundet sted, 
men dette har man åbenbart heller ikke fundet var nødvendig 
at inform ere om, da jeg forgæves har kikket efter i denne nye 
udgave af OZ.

Så har man ikke mulighed for at tiltuske sig disse 
op lysn inger via aktivitet på båndene (som vel nok fo r nogle 
Y L ’s vedkommende kan være vanskelig, da man jo også har 
andre ting at tage vare på) er det jo  heller ikke så nemt at være 
med, hvor gerne man så end vil.

Disse op lysn inger kan jo  også bruges af OM’s, som evt. 
m angler nogle få prefixer til sit YL-DXCC.

Ganske vist ved jeg godt, de danske YL's ikke er for aktive 
på HF båndene, jeg tro r kun, der er tale om 6 stk., som er QRV 
jæ vnligt. Dette har da også gjort sig gældende overfor 
udlandet, hvor en dansk YL station virkelig er en DX, ja selv i 
Italien, og dette faktum siger vel ikke så lidt.

Grunden til denne inaktivite t blandt de danske YL er, kender 
jeg Ikke, men måske den kan skyldes alt fo r få oplysninger om 
og fo r Y L ’er. Af denne grund kan jeg kun anbefale de danske 
p iger at blive medlem af det amerikanske YLRL. Fra meget 
på lidelig k ilde ved jeg, at der kun er 1 YL fra Danmark, som er 
medlem, men dette, synes jeg ikke skal være tilfæ ldet, så jeg 
har indsendt min ansøgning om medlemsskab.

YLRL er, som det vel siger sig selv, en forening for 
kvinde lige amatører, som fo r øjeblikket har 120 medlemmer 
udenfor USA. Der udgives et medlemsblad 6 gange årligt, som 
hedder YL HARMONICS. Prisen fo r dette medlemskab syntes 
mig meget rim eligt, da prisen er 4,50 do llar om året, og man vil 
da modtage HARMONICS med alm. post. Ønsker man via 
A ir-m ail, må man betale 7,50 dollar. Men man kan også helt 
slippe fo r at betale, da man har et adoptions program, hvor 
den YL eller klub, som adopterer dig, betaler d it medlemskab. 
Dette punkt fo rd re r bare, at du holder dig i jævnlig kontakt 
med den person eller klub, som har adopteret dig. Dette er 
kun til at fostre venskab, og ideen syntes mig vældig 
spændende, bl.a. har man jo så mulighed fo r at genopfriske sit 
sprogskab til engelsk, ikke b lot ved tale. Dette medlemskab 
kan vel også være til nytte fo r den D licencerede YL, så også 
de får lid t kendskab til, hvad der foregår på alle andre bånd, 
og derigennem måske få lyst til at erhverve sig en B licens, og 
så måske være med til at repræsentere danmarks piger lidt 
bedre, end det tid ligere har været tilfæ ldet.

Samtidig undrer jeg mig også, hvorfor der ikke findes en YL 
spalte i OZ. Dette er da tilfæ ldet i de andre skandinaviske 
lande, så hvorfor Ikke her? Jeg selv sidder da inde med en hel 
del stof, som jeg syntes er brugbart til en sådan spalte, og jeg 
er da også gerne med til at redigere den, så godt som det nu 
lader sig gøre. Men selvfølgelig, hvis det kun er fra mig, der 
kom mer oplysninger, så kan emnerne jo hurtig t blive brugt. 
Men det er nok det samme evige problem, at få fo lk ud af 
busken.

Det, som jeg kunne tænke mig i en sådan spalte, var 
op lysn inger af enhver art så som contester YL net, samt ikke 
m indst artik le r om forskellige YL’er både indenlandske og 
udenlandske. Bl.a. tro r jeg også en sådan spalte vil blive læst 
med stor interesse fra OM'nes side, da de vel mange gange 
prøver at fo restille  sig hvordan den pågældende ser ud. Så jeg 
er overbevist om, at en sådan spalte kun vil kunne få succes.

Men fo r at begynde ved en begyndelse, kunne man jo starte 
med de danske YL’er, med en artikkel, som fortæ ller om 
interesser o.s.v. samt foto af hende og riggen, så alle kan se, 
hvorledes netop HUN ser ud.

Hvis nogen syntes om min ide, hører jeg da gerne fra jer, så 
vi kan få startet op i OZ. Jeg håber da, man fra redaktionens 
side vil spendere en halv side på denne ide, og derved måske 
gore OZ til et blad, som også har lid t fo r og om os piger. 
A ls id ighed er jo  aldrig til skade.

Men een ting  må man jo gøre sig klart, en sådan spalte kan 
ikke køre uden inform ationer udefra.

Skulle denne skrivelse have nogens interesse, er man da 
velkom men til at skrive til mig - min adresse er:

OZ1AVV
Karin Smedegaard Jensen 
Langvadhoj 10 - Bruunshåb - 8800 Viborg 
Tlf. (06) 61 01 69.

En sådan op ford ring  kan jeg ikke lade ligge. Som man kan se, 
er »hovedet« til spalten parat til Indføjelse af redaktørens navn 
og adresse, ligesom et billede af samme ville pynte i øverste 
højre hjørne!

OZ6PN

HUSK:
Forslag til formand, 
HB og Repræsentantskab 
inden d. 20. april.

D årlige  ledere b live r ofte va lg t a f fo lk, som ikke  
stem m er!
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Redaktion: OZ3WP, W alther Panitzsch, 
Esplanaden 46, 1263 København K.

Om »Vejrhøjforsøgene« kan der meddeles, at tiderne 22-23 
ikke er de bedste men 23-24 er ufb. Det kan kun være et »tids- 
fænomen«.

OZ1AT har skænket os 11 afbøjningsspoler. De er hos 
OZ3WP og kan rekvireres der.

Der fo re ligger et diagram og komponentplaceringsplan 
over en 100 % ufb m onitor. De sidste æ ndringer er med. Dia
grammet kan fås ved at indsende en frankeret A4 kuvert til 
OZ3WP. Måske kommer der også en plan over kamera. Samp
leren har jo  OZ2LW beskrevet i »OZ«.

Denne v in te r har der atter været »SSTV-kurser« i Aarhus og 
København. Denne oplysning fo r de om ’s, der ikke kunne få 
deres m onitor køreklar eller på anden måde er »kørt fast«. 
»Vejrhøj« og andre »SSTV-QRG’s« er også til fo r tekninsk 
spørgsmål.

Der er stadig megen tra fik på 20 meter. Monaco og Aleppo 
er også med. Der er mange italienere. Samtlige socialistiske 
lande er med, dog er UA og DM kun QRV med monitor og må 
ikke sende.

DL2RZ gav mig forleden ret i, at man burde benytte 40 me
terbåndet mere end man gør. Hvis vi hører om monitorrør vil 
det blive meddelt omg. via vore QRG's.
YU1PKW oplyser mig følgende: »I am qrv sstv via »Oscar« 
»satellte«. Det må være noget fo r OZ8GH. der også benytter 
»Oscar«. OZ3US er flink  til, at opgive tiderne fo r »Oscar«.

OZ6WB har lavet mange sstv-dxer. Det er jo  skægt, at se 
B illy  via en DX-stn, der sender ham billedet tilbage, da det er 
m u lig t fo r mig, at se ham fra Næstved via jordbølgen.

Forleden lavede jeg et helt program fo r en italiener via 20 
meter. CQ-K-nam e-qth-stn-ant-b illeder af dyr, piger m.m. Han 
havde kun m onitor og er nu flitt ig  gæst på SSTV-båndene.

Interessen fo r SSTV er stor! Snart kan vi forvente OZ1CHK i 
vore rækker. Else vil så være den første »SSTV-XYL« i verden!

OZ3WP

Interesserede i SSTV gøres opmærksom på, at der nu 
igennem længere tid  med god tils lu tn ing og megen fornøjelse

'i

Den berømte DL2RZ fra Kiel. Det er en af de »store« kapaci
teter i DL.

har foregået kursusvirksomhed i EDR’s Hvidovre-afdeling.
Hver fredag startes der kl. 19,00 til ca. kl. 22,00 med pro

blem løsning, gennengang af diagrammer og indvielse i SSTV- 
tekn ikken. Aktive amatører er parat til at hjælpe med deres 
viden og erfaring. Ligeledes er byggeaktiviteten stor, der 
bygges fo rske llige  monitorer, fly lng-spot udstyr og kameraer.

I, der har lyst til at deltage, skal b lot komme, vi er her allige 
vel.

OZ1AZW

Redaktion: OZ9XM, Karsten Meyer, Slotsvej S 
2920 Charlottenlund.

Forsendelse af QSL-kort.
Et af de spørgsmål, som ofte går igen i posten fra lytterama
tører, er spørgsm ålet om benyttelse af QSL-centralen. Selv om 
der så sent som i januar-num meret på side 19 var givet en kort 
om tale af, hvorledes man tilm elder sig centralen, er strømmen 
af spørgsmål ikke blevet mindre. Så lad os derfor straks gå 
igang med »ti spørgsmål og svar om QSL-centralen«.

Hvad er en QSL-central?
En QSLcentral modtager, sorteret og forsender QSL-kort til 
og fra sine medlemmer. Et QSL-kort benyttestil bekræftelse af 
en radioforb indelse mellem to radioamatører (- eller til 
bekræftelse af en korrekt lytterrapport). Kortet indeholder op
lysninger om dato, frekvens og tekniske detaljer om udstyret, 
der benyttedes under transm issionen/aflytningen. (For nær
mere op lysn inger om selve QSL-kortets udformning, se »OZ«, 
marts '74, s. 104).
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Hvordan v irker centralen?
Da det jo  ville  være alt fo r dyrt, om hver eneste radioamatør 
selv skulle sende sine kort til amatørkolleger i Kenya, USSR, 
anada og hvor man nu ellers har haft forbindelse med, er der i 
de fleste lande oprettet en QSL-central (også t it  kaldet et QSL- 
bureau), som samler kortene fra det pågældende lands ama
tø rer og sender dem videre til den enkelte amatør. På denne 
måde sparer amatøren en mindre formue, idet han nu blot skal 
sende sine kort til et bureau beliggende indenfor landets 
grænser.

På tegningen er vist princippet i »forretningsgangen«. De 
danske radioam atører sender deres kort til det danske 
QSL-bureau. Når der på bureauet er samlet en vis mængde 
kort til et bestemt land, sendes disse kort afsted. I det pågæd- 
dende land sorteres kortene ud og sendes videre til de enkelte 
amatører, som kortene er bestemt for. Og omvendt skulle der 
til de danske amatører gerne ankomme kort fra det meste af 
verden. Fra QSL-bureauer over hele verden sendes de frem til 
den danske central, hvor de sorteres ud i små skuffer, idet 
hver enkelt amatør har sin egen skuffe. En gang om måneden 
tømmes skuffen, og den danske amatør får sine kort tilsendt.

A lt dette er naturligvis et kæmpearbejde fo r »QSL-mana- 
geren«, og i Danmark er der foretaget en arbejdsdeling, såle
des at kortene til de danske amatører sorteres hos OZ6HZ i 
Løkken, mens kortene til udlandet sorteres hos OZ5GF i 
Nykøbing Falster. Men mere om dette senere.

H vad nu, hvis jeg  ikke kan vente så længe?
Så må du sende d it kort direkte til amatøren. Kender du ikke 
hans/hendes adresse, så har OZ6MI (se adressen under ru 
brikken »OZ-DX«) en fortegnelse over de fleste radioamatører 
i verden og kan derfor hjælpe med oplysninger.

Ønsker du at få radioamatørens kort tilbage med posten, så 
bør du vedlæ gge en adresseret svarkuvert samt en eller flere 
internationale svarkuponer (købes på posthuset).

Kan jeg  få tryk t m ine ko rt på centralen?
Nej. Du skal selv sørge fo r at få trykt dine QSL-kort. (Dette 
g iver d ig jo  også lejlighed til selv at bestemme, hvordan kortet 
skal se ud). Du skal naturligvis også selv udfylde kortet med de 
relevante oplysninger, fø r du sender det afsted til centralen.

Hvorledes b live r man »medlem< af OSL-centralen?
Det gøres lettest ved at indsende kr. 20,00 på g iro 1 02 39 34, 
EDR's QSL-central, Borgmestervej 58, 8700 Horsens. Husk at 
anføre medlemsnummer, kaldesignal, navn og adresse. 
Beløbet dæ kker over portoudgifte r til syv forsendelser af kort 
fra centralen. I en af de sidste kuverter er der indlagt et nyt 
g irokort, som skal Indløses, såfremt man stadig vil modtage 
ko rt fra centralen.

Ønsker du at modtage kortene gennem din lokalafdeling, 
sker dette ved at du henvender dig til afdelingen og snakker 
med den lokale QSL-manager.

Hvem kan man sende sine ko rt til?
I teorien kan man sende sine kort til alle licenserede amatører 
og indregistrerede modtageramatører. Men man kan ikke 
sende kort til kom mercielle radiofonistationer (BC-stationer) 
gennem bureauet. I praksis opstår til tider vanskeligheder, 
idet der findes amatører, som Ikke er medlem af et 
QSL-bureau og derfor ikke vil kunne modtage kort. Ligeledes 
sam arbejder EDR’s QSL-bureau kun med bureauer, som 
hører under am atørradioorganisationer, der er tils lutte t IARU 
(den internationale union af radioamatører). Findes der flere 
»alternative« QSL-bureauer i et land, udveksles kortene kun 
med det »offic ie lle« bureau.

Hvordan får man sine kort retur?
Det gøres nemmest ved at oplyse I QSO’erne, at du ønsker at 
udveksle Q SL-kort gennem bureau. I øvrigt kan du på dit kort 
skrive beskeden: »PSE QSL VIA BUREAU« - så skulle det vist 
være tyde lig t fo r enhver.

(For modtageramatører er dette den eneste udvej).

H vornår får jeg  mine kort?
Sæ dvanligvis er det nødvendigt at væbne sig med en næsten 
um enneskelig tålmodighed. En ting kan du im idlertid være 
sikker på: Det er ikke lederen af QSL-bureauet e ller postbudet, 
der er skyld i forsinkelsen. Selve bureau-systemet er ikke altid 
lige hurtig. Dels skal kortene sorteres og samles, før de sen
des afsted, og dels skal de efter (måske flere ugers) transport 
til modtageren igen sorteres og videresendes. Og det er ikke 
sile steder i verden, at postvæsenet er så præcise, som i 
Damark.

For modtageramatører bliver situationen endnu værre, idet 
den radioamatør, man rapporterer til, jo først skal modtage 
korte t med rapporten, fø r han kan besvare den. Derfor går der 
endnu længere tid  end der sæ dvanligvis gør fo r senderama
tørerne, da begge parter jo  kan afsende kortet t il de respektive 
bureauer i samme øjeblik de har sluppet telegrafnøglen eller 
m ikro fonen.

Derfor: Regn med mellem 6 måneder og op til et par år, før 
du får svar på d it kort.

Hvordan skal kortene sorteres?
Når du sender dine kort afsted til centralen, skal du huske to 
ting : Kortene skal være sorteret alfabetisk efter prefixet (de 
to -tre  første bogstaver og /e lle r tal i kaldesignalet) og mod
tagerens kaldesignal skal stå i øverste venstre hjørne på kor
tets bagside (- med blokbogstaver - og så det kan læses! Hvem 
bryder sig i øvrigt om at modtage et ulæseligt QSL-kort?)

Kortene sorteres alfabetisk efter landenes prefix (f. eks. CO
- DL - DM - EA - El - F o.s.v.) og fo r Canadas og Australiens 
vedkommende yderligere efter tallet (Eksempelvis: VE1 til VE8 
samt V01 & V02 og VK1 til VK8). Til USA sorteres efter følgende 
préfixés: W1 & K1, W2 & K2. W3 & K3, W4 & K4, WA4, WB4 & 
WN4, W5 & K5, W6 & K6, W7 6 K7, W8 & K8, W9 & K9. W0  & K0 . 
W A0 , W B0  & WN0 .

H vortil skal jeg sende kortene?
Kortene sendes til:
EDR's QSL-bureau, Postbox 20, 4800 Nykøbing Falster.

Hertil - og kun hertil - sendes alle kort, bade til danske og 
udenlandske amatører.

Skulle du have et eller flere spørgsmål, som ikke*var I bladet 
de ovennævnte ti, er du velkommen til at skrive. Det samme 
gæ lder, hvis du har andre spørgsmål om operationsteknik, 
s tationsbetjening og lign. Min adresse står øverst i »hovedet«.

PS: Der er stadig mange af EDR's aktivitetsdipæomer 
tilbage. Har du fået dit?

OZ9XM
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Redaktion: 021QF, Helmuth Christensen, Violvej 2, 
6270 Tønder, tlf. (04) 72 21 51.

Hermed vil jeg gerne byde alle, såvel gamle kendte som nye 
ræ vejægere,velkommen til sæson 1977 med håb om mange 
gode og spændende jagter.

Følgende storjagter tæ ller til DM 77:
19. maj, Sønderjydske mesterskaber.
4-5 jun i, Fynske mesterskaber.
18-19 jun i, Østjysk mesterskab.
6.-7. august, M idtjysk mesterskab.

20.-21. august, Nordjysk mesterskab.
DM-jagtens tidspunkt bliver først annonceret efter ræve

udvalgets møde den 26. marts.
God ja g t - Helmuth

Rævejagt -  how to do.
Efter i mange år at have anvendt mund til øre metoden om 
hvordan en rævejagt »køres«, er det lykkedes at få ræveudval
gets tid lige re formand OZ5WK, Kalle, til at forfatte og redigere 
en fo ld e r om emnet. Af besparelsesårsager er denne folder 
ud ført som et tillæ g til dette nummer af OZ, men kan dog rek
vireres hos Grethe i et særtryk til fordeling blandt ikke-med- 
lemm er af EDR.

Vi takker OZ5WK fo r hans arbejde, og ønsker rævejægerne 
fortsat held og lykke med deres arrangementer.

HB

NB. Rævefolderen indgår i en frem tidig samling af forskellig t 
instruktionssto f -  derfor den mystiske nummerering.

Red.

DET FYNSKE RÆVEJAGTPROGRAM 
Træningsjagter: Onsdag den 16. marts 
KØRE: Onsdag den 23. marts 
KØRE: Onsdag den 30. marts

Konkurrencejagter: Onsdag den 6 april
GÅ: Onsdag den 13. april
KØRE: Onsdag den 20. april
GÅ: Onsdag den 27. april
KØRE: Onsdag den 4. maj
GÅ: Onsdag den 11. maj
KØRE: Onsdag den 18. maj
GÅ: Onsdag den 25. maj
KØRE: Onsdag den 1. juni
GÅ: Onsdag den 8. maj
KØRE: Onsdag den 15. maj

SOMMERFERIE

KORT. Odense 3816, vil også i år blive brugt!!
A lle  jagter bliver syd fo r hovedvejen, og starter kl. 19,30, der 
b liver anvendt to ræve, og udsendelser hver tiende minut, s id
ste udsendelse kl. 21,01.

Mødested. Efter rævejagterne modes vi i grusgraven ved 
Rolighedskroen. Evt. interesserede begyndere kan ved hen
vendelse til OZ1LD, Leon, tlf. 31 31 18, eller OZ3QQ, Svend, tlf. 
10 35 45, låne modtager, i lighed med tid ligere i begrænset an
tal. Taksten fo r hele sæsonen bliver kr. 30,00 pr. hold.

OZ3QQ

ELEKTRONIKTÆNGER
Pr. stk. 50,- incl. moms 
Pr. sæ t 260,- incl. moms
Denne serie  tæ nger e r spec ie lt fre m s tille t til brug 
i ra d io - og e lek tron ik ind us trie n . De er sm å, men 
m eget robuste  og fre m stille t af specia l stål.
En e ffek tiv  p ro d u k tio n sko n tro l s ik re r dem  m aks i
m al ho ldbarhed .
Tæ ngerne e r fo rsyn e t m ed fjede r og g lideg reb  af 
plast.

Klipper kobbertråd t /1 ,2 mm -  jern tråd t/m ax. 0,6 mm.

EN-5
Spidstang 
4 ' / 2"  bøjet

EN-6

u  j  ? u r 9

Få en spec, brochure

MODEL X25

X 25 -  25 W 220 V 
INCL. HOLDER 
kr. 69,- incl. moms 
Lækstrøm 3 uA

MODEL CCN
■ *

CCN 15 W 220 V 
INCL. HOLDER 
kr. 82,- incl. moms 
Lækstrøm 1 uA

ANTEX LODDEKOLBER 
FÅS OGSÅ I 12 og 24 V, FÅ EN BROCHURE

SAARHUS RADIO LAGER A/S
RADIOLØSDELE OG ELEKTRONISKE ARTIKLER 

JÆ G ERG AARDSGADE 36 . DK 8000 AARHUS C . TLF. (06) 12 62 44
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Nyt fra ICOM

Nyhederne 
ser man 
på AMAGER . . .

IC 211 E. Stationen enhver kræsen amatør bor prøve. Den har 7 c iffe r d ig ita l udlæ sning, 2 
separate VFO’er, frekvensm em ory og en masse andre finesser. P ris ...................  kr. 5.750,00

IC 245. M obil-base station fo r FM, SSB og CW. Den er na turligv is  også med d ig ita l-ud læ s- 
n ing  af frekvensen. Meget stabil VFO. P r is ..................................................................  kr. 3.995,00

IC 240. Afløseren fo r IC 22A er nu igen på lager. Det er blevet en meget populæ r station, der 
jo  kan kodes til de frekvenser som du ønsker, ved hjæ lp af dioder. Der er indbygget 1750 Hz 
tone  call. P ris .........................................................................................................................  kr. 2.185,00

IC 215. Bæ rbar FM station, 12 + 3 kanaler, 0,5 e ller 3 watt output. Meget fin fø lsomhed -  
P ris ............................................................................................................................................ kr. 1.985,00

GLEM NU IKKE IC 201. Det er jo stadigvæk en fo rtræ ffe lig  station. 
FM, SSB, CW, 10 W. Den har vi da stad igvæ k................ kr. 5.150,00

Nu er den her . . .
SCANNEREN, som mange lytteramatører 
har savnet. Den har plads til 27 kanaler og 
scanner på 8 ad gangen.
Frekvensom råde 144 -146  MHz.

Pris kun (excl. k ry s ta l) ............. kr. 1246,00

Elbagade 40 • 2300 København S 

Tlf. (01) 58 91 09 • Giro 9 22 80 20
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand. 
Tlf. (02) 73 29 97

KREDSARRANGEMENT
O rdinæ rt kredsmøde i kreds 1 afholdes den 5. april 
1977 kl. 20,00 i Hvidovreafdellngens klubhus 

Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Der forefindes busforbindelse fra både Hvidovre og 

Friheden S-stationer.

Det er fra bestyrelsens side i Hvidovre blevet mig 
lovet, at man vil holde ekstra stole i beredskab, såfremt 
de par hundrede, man allerede råder over, viser sig at 
være fo r lidt. Derfor kan også du godt komme, du tager 
ikke pladsen fra en anden. Og et par hundrede stykker 
kan vi vist sagtens blive i en kreds med 1100 
medlemmer. Reserver allerede nu dagen. Husk des
uden på. at deltager man ikke i kredsmodet eller i 
opstillingen af kandidater til HB og repræsentantska
bet, kan man heller ikke tillade sig bagefter at brokke 
sig over at HB eller repræsentantskabet har gjort 
sådan e ller sådan. Hvem vil på forhånd fraskrive sig 
retten til at brokke sig? Vist ingen københavnere.

Jorgen Badstue, OZ9JB.

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

Vi har stadig mange aktivite ter i afdelingen. Nu er vi fæ rdige 
med sæsonens sidste byggeprojekt, en dummy load. Hvis 
ejermæ ndene blot vil bruge den, skulle æ terforureningen for 
Amager være mindsket. Dette nævnt som et eksempel på, at vi 
prøver konstruktivt at bedre forholdene både for vore 
medlemmer og fo r andre radioamatører. Derfor skulle også 
DU blive aktiv i vor lokalafdeling. Det kan være meget godt at 
være radioam atør derhjemme, men det er trods alt i lokalaf
delingerne, at man henter inspiration til arbejdet derhjemme. 
Amager afdelingen prøver at påvirke radioamatørernes rent 
radiomæ ssige udvikling, og jo flere vi er, jo  bedre kan vi gøre 
det, og jo  mere kommer vor indstilling  til at være på linie med, 
hvad de fleste venter sig af deres afdeling.

I er alle velkom ne om torsdagen i Amager afdeling. Prøv at 
kigge ind, det kunne jo være at det fangede interessenn.

11 element 2 m DX antenne

Her er Danmarks nationalantenne, flere hundrede er so lgt over hele 
landet. Gain 13 dB. Front/back 30 dB. Boom 3,45 m. Vægt 3,1 kg. Åb- 
n ingsvinkel 38°. Kabeltils lutning 5 0 -  60 Ohm eller 240 Ohm. Balun og 
vandtæ t kabelhus medfølger. Solid dobbeltboom  der kan adskilles, 
d e rfo r let transport og forsendelse med postvæsenet. Hele antennen 
er e loxeret og derfor særlig vejrbestandig. Vesttysk kvalitet.
Pris kun 175,- kr. incl. moms frag tfrit ved forudbetaling på giro 
2 19 23 49 ellers efterkrav +  gebyr. 4 stk. 600,- kr.
Lageret er igen fy ld t t il forårets antenneopsætninger!

B elcom  Liner 2 ,1 0  W SSB på 2 m , p r is .................................  2.695,- kr.
Se OZ juni 1974, side 206. -  Et demoapparat kun .............  1.995,- kr.
500 W  lineæ rt P A -trin  til 2 m med 8874, pris .......................  4.600,- kr.

ELECTRONICS IMPORT
v / OZ1RH. P. Preben-Hansen

Marievej 21, 2740 Skovlunde. Tlf. (02) 94 99 32 aften

Program:
24. marts: Klubaften.
31. marts: Vor højt skattede formand OZ9BD vil indvie os i 
problem erne om kring BCI og TVI samt redegøre for metoder 
til løsning af disse problemer.

7. april: Intet møde (Skærtorsdag).
14. april: Klubmøde.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

G LA D S A X E
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.

E N E F O R H A N D L E R  A F

E L E C T R O N I C S
P R O D U K T E R

BEIAFON
ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V • TELEFON 01-31 02 73
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H V ID O V R E
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkeve] 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. g irokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Den 25. januar havde vi et velbesøgt kredsarrangement, hvor 2 
ingeniører fra DEMKO i malende beskrivelser fortalte om de 
metoder, der anvendes ved undersøgelsen af elektronisk 
materiel fo r godkendelse. Vi fik  demonstreret nogle af de 
»toturinstrum enter«, der anvendes ved den mekaniske del af 
afprøvningen. Det er godt, at hjemmebyggede amatørstatio
ner ikke skal godkendes hos DEMKO, for så var der vist ikke 
mange, der kørte »home-brewed«.

Den 5. april vil vi igen lægge hus til et kredsarrangement - 
nem lig kredsmedlemsmøde, der afholdes i henhold til 
vedtægternes § 19. (Se under kredsarrangement).

Program:
22. marts: Byggeaften. Denne gang er det rævemodtageren, 
der står fo r tur.
29. marts: Auktionsaften. Forårsrengøring i grejet - find frem, 
hvad du ikke selv har brug for, måske er der en anden, der 
med glæde overtager det.

5. april: Kredsmedlemsmøde. (Se under kredsarrangement). 
12. april: Foredrag om RTTY.
19. april: Der afholdes ordinæ r generalforsamling med 
dagsorden i henhold til vedtægterne.
26. april: Klubaften.

Vy 73 de OZ6PK.

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

Se under kredsarrangement!

Kassereren meddeler!
Husk at indbetale det udsendte g irokort fo r 1 ./4 .-1 ./10 . 1977. 
Er du ikke blevet medlem af afdelingen endnu? Kontingentet 
er kr. 60,- pr. halvår. Personer under 17 år betaler kun halvt 
kontingent, og det samme gæ lder pensionister. Indbetaling på 
ovenstående g iro  eller til kassereren på en mødeaften.

Program:
21. marts: OZ5IH viser film.
28. marts: Klubaften.
4. april: Vi søger at skaffe en foredragsholder til denne aften. 
Meddelelse via Amatørnyt.

73 - p.b .v. OZ1SZ, sekr.

KREDSARRANGEMENT
AMATØRSTÆVNE

med UDSTILLING af amatørradiogrej m.m. samt STOR 
AUKTION over amatørgrej m.m. afholdes i week-enden 
lørdag den 30. april og søndag den 1. maj i 
Københavns afdelings lokaler »Radioamatørernes 
Hus«, Theklavej 26, 2400 København NV.

UDSTILLINGEN åbnes lørdag kl. 10,00 og slutter kl. 
18,00.
Fortsæ ttes søndag kl. 10,00 og lukkes kl. 18,00.

Vi har igen i år indbudt samtlige OZ-annoncører og 
flere andre firm aer der har forbindelse med amatørra
d io. Her vil du få lejlighed til at se det sidste nye og få 
en god forbrugerve jledning. Der vil blive demonstre
ret, hvordan du meget let kan fremstille dit eget print 
på køkkenbordet og meget andet.

AUKTIONEN begynder søndag kl. 11,00 og fortsætter 
til der ikke er mere.

Der er an ledning til et kort eftersyn søndag kl. 
10,00- 11,00.

Vi stræ ber efter, at der bliver grej af virkelig kvalitet 
og nye ting, vi har allerede nu fået mange virkelig gode 
ting , og vi har også anmodet udstillerne om grej til 
auktionen i stedet for standleje.

Overskudet ved salget går til afdelingens videre 
opbygning.

Har du grej, som du ønsker med på auktionen, bedes 
dette anm eldt til OZ4AO på en klubaften eller på 
te le fon (01) go 1902 v, og det må ske senest mandag 
den 24. april.

Effekterne må være indleveret senest søndag kl.
9,00, mærket med sælgerens navn eller call, samt en 
liste over materialet.

Salgsbetingelserne er afdelingens sædvanlige. 
KLUBLOKALERNE er åben fo r alle.
Der vil blive anledning til at få øl og vand til de 

sæ dvanlige afdelingspriser, samt masser af kaffe og 
brød til de som måtte ønske dette.

Københavns afdeling ønsker alle velkommen og 
håber, at der vil blive lige så god tils lu tn ing som sidste 
år.

Vel mødt alle.
Bestyrelsen.

Repeaterklubben
Repeaterklubben i København afholdt ordinæ r generalfor
sam ling i Københavnsafdelingen den 26. januar. Som dirigent 
valgtes OZ9SN. Formanden OZ2JC aflagde beretning og 
redegjorde fo r de standsninger, der havde været i repeaterens 
d rift. De skyldtes dels overgang til nye filtre , som skulle 
fæ rdiggøres inden de kunne indsættes, dels break down i 
senderens PA-trin. Modtageren er endnu ikke oppe på fuld 
fø lsomhed, da der mangler en fin trim ning af filtrene. Efter 
beretn ingen drøftedes alternative QTH muligheder. OZ6IE 
lovede at undersøge en mulig placering nord fo r København. 
Et forslag om frekvensæ ndring på grund af det nære 
naboskab med Hvidovrerepeateren blev forkastet med hen
visn ing til, at man skulle rette sig efter EDR's frekvensanvis
ninger.
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Herefter blev regnskabet forelagt. Det viste et underskud på 
1,40 kr., som dirigenten generøst på stedet betalte af sin egen 
lomme. Der har været ret store udgifter i det forløbne år i 
forb inde lse med anskaffelse af de nye filtre . Regnskabet 
godkendtes og kontingentet fastsattes uforandret til 20 kr. for 
det kommende år. Forsamlingen opfordrede til, at medlem
merne agiterede for, at brugerne af repeateren også bliver 
medlemmer. Klubben tæ ller pr. 6./1. 1977 150 medlemmer.

Til s lu t afholdtes valg. Bestyrelsen - OZ2JC, OZ4KS og 
OZ5ZQ - genvalgtes. Som suppleanter valgtes OZ6IE, - 
OZ1CCR, OZ1CDD og OZ1SO. Til revisorer genvalgtes OZ1SZ 
og OZ2LF.

Vy 73 de OZ5ZQ. Ever.

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

KREDSARRANGEMENT
Kreds 2 (Nordsjælland)
Ordinæ rt kredsmedlemsmøde afholdes tirsdag den 5. 
april kl. 20,00 i Hillerød afdelings lokaler kl. 20,00.

Kreds 4 (Sydsjælland og øerne)
Ordinæ rt kredsmedlemsmøde afholdes tirsdag den 29. 
marts kl. 20,00 i Næstved afdelings lokaler på Fodby 
gl. skole.

K A LU N D B O R G
Lokale: Kordlldgade 4, kælderen v/Hobbyhuset.
Møde: 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19,30.
Fmd.: OZ7NI, Nils Overgaard, Lerchenborgvej 85,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 37 73.
Sekr.: OZ1WI, Åge Hougaard, Set. Olaigade 9,
4400 Kalundborg.

På den ord inæ re generalforsamling den 2. februar blev valgt 
fø lgende bestyrelse: Fmd. OZ7NI, 2 bestyrelsesmedlemmer 
OZ1BCY og OZ4IE, kasserer og sekretær blev OZ1WI. Til 
revisor valgtes OZ8MJ, Carsten, der h idtil har virket som 
kasserer i Å rhus afdeling.

A fdelingens vedtægter blev efter nogen debat vedtaget med 
ganske få æ ndringer - ligesom kontingentet for såvel aktive 
som passive, XYL's og harmoniske blev vedtaget.

A fdelingen er blevet optaget under Kalundborgs Kulturelle 
Forvaltn ing, så nu mangler vi b lot et lokale af en anden 
størrelse, fo r at få plads til vore frem tidige aktiviteter. Hold 
øjne og ører åbne efter tomme lokaler.

Vore faste møder er ændret til 2. og 4. tirsdag I måneden. 
Vi skylder OZ2UD, Ernst en hjertelig tak fo r en uhyre hurtig 

udrykn ing til et ellers dødsdømt arrangement. Alle i afdelin
gen fik  her vist og demonstreret alt, hvad en radioamatør 
kunne tæ nke sig af måleudstyr. Tak fo r den festlige og 
kam meratlige måde, du holdt d it foredrag på Ernst, og 
forhåbentlig  kan vi sige på gensyn engang i foråret med 
»solpletter«.

Program:
22. marts: Filmaften.
12. april: OZ7JS fortæ ller om frem stilling af fotoprint. 
26. april: Klubaften.

H E L S IN G Ø R
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. *

H ILLE R Ø D
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 fo r afdelingsnyt: OZ5JR.
G irokonto: 2 26 78 96, EDR, Hillerød.

H O LB Æ K
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1GA, Gerhardt Augustesen, Jorgen Rodsvej 4, 
4300 Holbæk.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen, Østerhavnevej 52 tv., 
4300 Holbæk.

I forb inde lse med Kalundborgs byfest vil vi arrangere en 
fle ld  week-end så hele Nordsjæ lland bliver opmærksom på, 
hvad licenserede radioamatører er.

Husk at tilm elde dig til afdelingens QSL-central.
Vy 73 de OZ7NI, Nils.

K O R SØ R
Møde: Månedelig i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ3Y, Hans Rossen, Halsevyvel 1, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Fasanhaven 332-tv - 
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.

L Q L L A N D -FA L S T E R
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl. 
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave, 
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ2QF, Jørgen Petersen, 4734 Allerslev. 
Kass.: OZ1BVU, Mogens Henriksen, Fanøvej 4, 
4800 Nykøbing Fl.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

Klubaften mandag den 21. kl. 19,30.
Emne: DX-peditioner.

Aftenens foredrag drejer sig om HF-arbejde, idet Leif 
Ottosen, OZ1LO, fortæ ller om contester og DX-peditioner, og
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hvad dertil hører. Leif har jo  selv deltaget i et stort antal 
contester og indtil flere DX-pedltioner, bl.a. til Gambia og 
Madeira, så han ved, hvad han taler om, og foredraget 
suppleres med lysbilleder fra ovennævnte DX-peditioner. - Vel 
mødt.

Vy 73 de OZ2QF, Jørgen.

N A K S K O V
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rodbyvej, Nakskov.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CUN, Knud Nielsen, Avneavej 3, 4900 Nakskov, 
tlf. (03) 92 33 67 efter 18.00. ★

N Æ STVED
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.

Program:
15. marts: Foredrag ved OZ9OR.
22. marts: Klubaften.
29. marts: Kredsmedlemsmøde.
5. april: Foredrag ved OZ2UD.

Der afholdes ordinæ r generalforsamling i afdelingens 
lokaler den 12. april. Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. 
forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde 
senest den 1. april.

Vy 73 de OZ8NU, Preben.

R O S K ILD E
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.

Program:
17. marts: Klubaften og ombygning.
24. marts: OZ2UD fortæ ller om sin DX-pedition til W 7 land, og 
viser lysbilleder. Fortæl at du kommer sent hjem den aften. 
31. marts: Månedens foredrag. OZ8PV, som er ekspert i fje rn
skrivem askiner, har lovet at aflægge os et besøg fo r at omtale 
de forske llige maskiner, som kører hos amatørerne.
14. april: Månedens foredrag. OZ9JB - og emnet er denne 
gang konvertere til fjernskrivere.
21. april: Mødet vil denne aften blive afholdt på Danmarks 
tekniske Højskole, emnet er:
1. Kort beskrivelse af institu ttet og dets aktiviteter.
2. Indlæg om m ikrostrip tekn ik og dennes anvendelse.
3. Indlæg om inst.'s 60 MHz og 300 MHz is radar-systemer.

4. Besøg i det radiodøde rum.
Nærmere om transport i næste nr. af OZ.

28. april: INDVIELSE af de Istandsatte lokaler. Lands
form anden OZ5RO og vor repræsentant i hovedbestyrelsen 
OZ5GF er indbudt som afdelingens gæst.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

SO RØ
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.

KREDS

KREDSARRANGEMENT
O rdinæ rt kredsmedlemsmøde afholdes mandag den
28. marts kl. 20,00 i Odense afdelings lokaler, 
Vesterbro 90, med Indgang fra Roersvej.

Bemærk: Kreds 3 benævnes I denne forbindelse og 
fra  og med RM 77 som kreds 5.

N YB O R G
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.

Svendborg/Nyborg afdelinger har foredragsaften onsdag den
30. marts kl. 19,30 i Svendborg.

OZ7CH ho lder foredrag om antenner. Transportm uligheder 
kan aftales i afdelingen.

Torsdag den 31. marts er der intet møde.
Vy 73 de Inge.

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

Program:
21. marts: Besøg på Teknologisk Institut, Thulevej, Odense. 
E fter en alm indelig  gennemgang af institu ttets undervisnings
område, er der rundvisning, hvor vi ser på automatik,
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elektron ik  og tryklu ftstyring, og der bliver mulighed for at 
s tille  spørgsmål. Det bliver en interessant aften, som du ikke 
bør miste.
28. marts: Medlemsmøde ved formanden fo r Landsforeningen 
EDR, OZ5RO.
4. april: Foredrag med lysbilleder om fe jlfind ing I farve-TV, af 
OZ3IC.
11. april: Lukket (p.g.a. 2. påskedag).
18. april: Foreningsåret i billeder, OZ3QY viser os de billeder, 
der er blevet optaget i årets løb.
25. april: Generalforsam ling. Gyldigt medlemskort bedes 
forevist ved indgangen.

Vy 73 de OZ8GA, Preben.

S V E N D B O R G
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.

Onsdag den 26. januar havde afdelingen arrangeret en 
film aften, hvor OZ1LD, Leon fra Nyborg, viste en række 
interessante billeder, bl.a. fra de seneste års sommerlejre. Der 
var s tort fremmøde, og afdelingen fik  også lejlighed til at hilse 
på amatørkammerater fra Nyborg.

Onsdag den 30. marts kl. 19,30 vil der blive holdt en 
foredragsaften om antenner ved OZ7CH. VI håber på stort 
fremmøde og evt. interesserede fra andre afdelinger er 
velkomne.

Vy 73 de OZ9EG, EU.

Hovedbestyrelsesmedl.:

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

KREDS

KREDSARRANGEMENT
O rdinæ rt kredsmedlemsmøde afholdes onsdag den
30. marts kl. 20,00 i Ålborg afdelings lokaler, Forch- 
hammersvej 11.

Bemærk: Kreds 4 benævnes i denne forbindelse og 
fra  og med RM 77 som kreds 9.

F R E D E R IK S H A V N
Call: OZ6EVA.
Lokale: Elling gl. kommunekontor.
Møde: 2. og 4. mandag i hver måned.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1 MC, Morris Christiansen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

Program:
Onsdag den 20. april kl. 20,00 er der foredrag på Mosbjerg 
Kro. OZ5HF fortæ ller om VHF og UHF antenner.

Husk den 16. marts også på Mosbjerg Kro, foredrag af 
OZ9SW.

Vy 73 de OZ9NT, Bjarne.

H A D S U N D
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m otorkontor, Tinggade 2, Hadsund. 
Møde: Mandag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9.

H JØ R R IN G
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.

I henhold til afdelingens love afholdes der ordinæ r general
forsam ling den 26. april 1977 kl. 20,00 i afdelingens lokaler. 
Dagsorden i henhold til lovene, herunder valg af bestyrelse. 
Reserver allerede nu denne aften, således at du kan enten 
væ lge e ller blive valgt til bestyrelsen.

Det er g læ delig t at se den store tils lu tn ing, der har været til 
fæ llesarrangementerne på Mosbjerg Kro. Det giver lyst til at 
fortsæ tte disse arrangementer til efteråret.

A fslutn ingen på teknisk kursus og CW-kursus nærmer sig 
nu hastigt. Bestyrelsen ønsker alle kursusdeltagerne held og 
lykke ved de kommende prøver. Vi håber, jeres flid  vil blive 
belønnet.

VENDSYSSEL-ARRANGEMENT
Interesserede amatører indbydes herved til foredrag 
om VHF - UHF og space kommunikation ved OZ9SW, 
Jørgen Brandl. Arrangementet afholdes på Mosbjerg 
Kro onsdag den 16. marts 1977. Tidspunkt kl. 20,00. 
Forfriskn inger i form af kaffe, brød, øl og vand vil 
kunne købes.

Vy 73 OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

Program fo r m arts/april ser iøvrigt således ud:
15. marts: Ingen klubaften, men
16. marts: Foredrag på Mosbjerg Kro (se Vendsyssel-ar- 
rangement).
22. marts: A lm indelig  klubaften.
29. marts: A lm indelig  klubaften.
5. april: Film på Codanhus.
12. april: A lm inde lig  klubaften.
19. april: Ingen klubaften, men
20. april: Foredrag på Mosbjerg Kro (se Vendsyssel-ar- 
rangement).
26. april: O rdinæ r generalforsamling (se ovenfor).

Vy 73 de OZ8NR, Poul.
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VENDSYSSEL-ARRANGEMENT
Interesserede amatører Indbydes herved til foredrag 
om antenner (fortrinsvis VHF og UHF) ved OZ5HF, 
Børge Frederiksen. Arrangementet afholdes på Mos
bjerg Kro onsdag den 20. april 1977. Tidspunkt kl.
20,00. Forfriskn inger i form af kaffe, brod, ol og vand 
v il kunne købes.

Vy 73, OZ3EVA - OZ6EVA - OZ9EVA.

H O LS TE B R O
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.

Interesserede i telegrafikursus bedes give besked til OZ4PY, 
tlf. 42 46 73 e lle r møde op i afdelingen den første torsdag i 
april.

Program fo r sommerhalvåret kommer i næste OZ.
OZ4PY, R. L. Pennerup.

KREDSARRANGEMENT
(i den frem tid ige kreds 7).

Der afholdes kredsmedlemsmøde i Holstebro afdeling 
tirsdag den 12. april kl. 20,00. Medlemmerne fra Struer 
og Hurup afd. og alle andre, som har interesse i dette 
kredsmedlemsmøde, bedes venligst henvende sig på 
tlf. (07) 42 03 51 mellem kl. 17,00-20,00, p.g.a. lokale
plads m.m., senest den 1. april.

Til dette kredsmedlemsmøde kommer OZ4EV, Orla, 
fo r at orientere de 3 afdelinger om den nye kredsind
deling, dens regler og dens betydning fremover.

I forb inde lse med mødet kan der købes drikkevarer, 
kaffe med brød m.m.

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

K lubben afholder ordinæ r generalforsamling torsdag den 21. 
april 1977. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag til 
vedtæ gtsæ ndringer eller andet skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Alle klubbens medlemmer opfordres til at møde op denne 
aften.

Vy 73 de OZ6ZW, Poul.

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

Program:
15. marts: Vi ho lder klubaften med hygge . . .
16. marts: Husk fæ llesmødet på Mosbjerg Kro. VHF og UHF 
tekn ik, OZ9SW, Jørgen.
22. marts: Vi bygger rævemodtager.
29. marts: Filmaften.
5. april: Generalforsam ling. Dagsorden efter lovene.
Forslag må være formanden i hænde senest 8 dage før. Husk 
medlemskort.
12. april: Vi bygger og fæ rdiggør rævemodtager.
20. april: Fællesmøde på Mosbjerg Kro. Antenner UHF og VHF 
ved OZ5HF, Børge.

Vy 73 de OZ9O W, Karl Erik.

STR U ER
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 Tldemann, Ydunsvej 5, 7620 Lemvig, 
tlf. (07) 82 16 92.
Kass.: OZ5EX, Børge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive, 
tlf. (07) 52 41 96.

★

V IB O R G
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.

Medlemsmøde
Onsdag den 23. marts på Centralhotellet i Vestergade kl.
20,00. Der vil bl.a. blive drøftet, hvor mange lokale rævejagter, 
vi skal køre, og hvordan interessen iøvrigt er til rævejagter.

Generalforsamling
onsdag den 27. april på Centralhotellet i Vestergade kl. 20,00. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før dennes afholdelse.

Der vil fra bestyrelsens side blive frem lagt forslag til nye 
vedtæ gter fo r V iborg afdelingen.

Vy 73 de OZ5LD, Leo.

Å LB O R G
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 900 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lindenborgvej 75, 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.
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Program:
Onadag den 16. marts kl. 20,00: Hyggeaften med XYL/YL. 
Vært: OZ4X.
Onsdag den 23. marts kl. 20,00: Foredrag ved OZ7OU om 
moderne lin. IC.
Onsdag den 30. marts kl. 20,00: Kredsmedlemsmøde. Se 
under kredsarrangementer.
Onsdag den 6. april kl. 20,00: Besøg på »Printca«, som bl.a. 
frem stille r avancerede trykte kredsløb. Da deltagerantallet er 
begrænset, er tilm eld ing til OZ3MV nødvendig.
Onsdag den 13. april: Klubaften.
Onsdag den 20. april: Foredrag. Ombygning og trim ning af 
TAXI-radioer.

Da betalingsfristen fo r kontingentet nu er overskredet, vil et 
tillæ g til medlemslisten snarest foreligge.

Vy 73 de OZ3MV, Oion.

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

KREDSARRANGEMENT
O rdinæ rt kredsmedlemsmøde afholdes tirsdag den 5. 
april kl. 20,00 I Fredericia afdelings lokaler. H. C. 
Andersensvej 24, samt torsdag den 14. april kl. 20,00 i 
Århus afdelings klubhus, Frederiks Alle 164.

Bemærk: Kreds 5 benævnes i denne forbindelse og 
fra  og med RM 77 som kreds 8, dog med nogle 
æ ndringer af grænserne.

Endvidere afholdes kredsmedlemsmøde tirsdag den 
19. april kl. 20,00 på Hotel Ølgod. Dette mode 
vedkom m er medlemmer i den sydlige del af den 
frem tid ige  kreds 7. For så vidt angår den nordlige del 
af den frem tid ige kreds 7 afholdes modet tirsdag den
12. april I Holstebro (se under kreds 4).

F R E D E R IC IA
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) 35*30 14. 
Ungdomsleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6, 
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Program:
15. marts: Kursus VTS) kl. 19,30.
17. marts: K lubaften kl. 19,30.
22. marts (VTS) kl. 19,30.
28. marts: Ungdomsgruppen kl. 19,30.
29. marts: Kursus (VTS) kl. 19,30.
31. marts: Klubaften kl. 19,30.
Tirsdag den 5. april kl. 20,00. Reserver denne aften til 
opstillingsm øde. (Se kredsarrangement).
14. april: Klubaften kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

G IV E  OG O M E G N
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. *

G R E N Å
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.

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

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

Program:
23. marts: Møde.
30. marts: Opstillingsmøde vedr. HB og repræsentantskab. 
Medbring selv kandidater!
6. april: Møde.
13. april: D igitalkredsløb ved OZ1JN - alle spørgsmål 
besvares.

Vy 73 de OZ5OH, Ole.

H O R SE N S
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. marts kl. 20,00 afholdes der auktion i 
klubhuset.

Indlevering af varer til auktionen kan ske fra kl. 19,00 til
20,00. Varerne skal være mærket med navn. Auktlonssalær er 
som sæ dvanlig 5 %.

Husk tegnedrengen!
Vy 73 bestyrelsen v/O Z1BME.
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25 års jubilæum i Vejle afd.
Alle amatører indbydes til at deltage i festen fredag 
den 13. maj kl. 19,00 og holdes i Skyttehuset (Vejle) 
med det store kolde bord.

Prisen bliver kr. 26,50 pr. person.

Kom alle, som har lyst til at gøre denne dag til en 
festdag fo r afdelingen.

T ilm e ld ing til OZ8XW, Flemming Hessel, Knud 
Rasmussensvej 4, 7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89, senest 
den 29. april.

NB! Mere i næste nr. af OZ.

Velkomm en alle, og på gensyn den 13. maj i Vejle.

Vy 73 de bestyrelsen, OZ1BJT.

K O LD IN G
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:
24. marts: Vi får besøg af OZ5VM, som holder foredrag om 
frekvenstæ llere.

A lle interesserede er velkomne.
Vy 73 de OZ8ZW, Gunner.

R A N D E R S
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AGJ, Leo J. Vendler, Sohousgade 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 indkaldes hermed til afdelingens generalforsamling i 
Tårnet den 30. marts med start kl. 19,30. Forslag, som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før. Husk også lige, at alle lånte effekter 
(blade etc.) skal være afleveret til afdelingen senest den 30. 
marts. Vi håber på et talstæ rkt fremmøde.

Vore rævemodtagere er nu ved at være færdigbyggede, men 
der er stadig prin t til alle interesserede. Hvis nogen er 
interesseret i X-tal til modtageren, så snak med OZ4WS eller 
OZ1ALS - vi forsøger at få lavet en samlet bestilling.

Nu er alle QSL skrevet til deltagerne ved vort kulturuge-ar- 
rangem ent den 28. august til 3. september 1976, og vi har 
ud trukke t vinderne. Det blev: SM5ABW, LA5LM og OZ5PG. 
Disse vil med tak for QSO’en modtage en lille erkendtlighed 
fra  OZ7RD.

Vore standard QSL-kort er ved at slippe op, så hvis du har et 
god t forslag til nye, så er du hjertelig velkommen til at 
forelæ gge dem fo r os.

Det var alt fo r denne gang, husk nu den 30. marts.
Vy 73 de OZ1AGS.

R IB E
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.

Generalforsam ling onsdag den 30. marts kl. 21,30. Dagsorden 
Ifø lge vedtægterne.

Vy 73 de OZ6OC.

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

Program:
22. marts: OZ4EV orienterer om EDR's organisation og de nye 
kredsinddelinger.
29. marts: O rientering om logik m.v. V/OZ8YO Aksel.
5. april: Måleaften.
12. april: Klubaften.

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:
22. marts: OZ1FE. Foredrag om fjernstyring af modelfly. 
24. marts: Foredrag i Kolding, OZ5VM, frekvenstællere.
29. marts: Klubaften.

5. april: Klubaften.
12. april: Klubaften.
19. april: Klubaften.

Den 24. marts skal vi til Kolding og høre et foredrag om 
frekvenstæ llere. Vi kører fra Volmars plads kl. 19,15.

Som bekendt skal afdelingen have 25 års jubilæ um i maj 
måned. Den holdes på Skyttehuset fredag den 13. maj. 
T ilm e ld ing til OZ8XW senest den 29. april, men mere herom i 
det næste OZ.

Vy 73 de OZ1BJT.

Ø LG O D
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. *
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Å R H U S H A D E R S LE V
Call: OZ2 EDR.
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. marts kl. 20,00: Foredrag om frem stilling af 
p rin t ad fotogra fisk vej.
Mandag den 21. marts kl. 19,00: Byggeaften.
T irsdag den 22. marts kl. 20,00: Rævejagt.
Onsdag den 23. marts kl. 19,00: Begynderkursus.
Torsdag den 24. marts kl. 20,00: S tort andespil med masser 
af gevinster.
Mandag den 28. marts kl. 19,00: Byggeaften.
T irsdag den 29. marts kl. 20.00: Rævejagt.
Onsdag den 30. marts kl. 18,00: Udflugt. Vi besøger SP Radio i 
Å lborg . Busafgang fra Fr. A lle kl. 18,00. Pris 12 kr.
Torsdag den 31. marts kl. 20,00: Foredrag om et ophold I 
A frika.
Mandag den 4. april kl. 19,00: Byggeaften.
T irsdag den 5. april kl. 20,00: Rævejagt.
Onsdag den 6. april kl. 19,00: Begynderkursus.
T irsdag den 12. april kl. 20,00: Rævejagt.
Onsdag den 13. april kl. 19,00: Begynderkursus.
Torsdag den 14. april kl. 20,00: Kredsmøde I kreds 5. Se under 
kredsarrangementer.
Mandag den 18. april kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 19. april kl. 20,00: Rævemøde.
Onsdag den 20. april kl. 19,00: Begynderkursus.
Torsdag den 21. april kl. Generalforsamling.

Opmærksomheden henledes på, at vi holder ordinæ r 
genera lforsam ling torsdag den 21. april kl. 20,00.

Mere detaljerede oplysninger om vore rævejagter kan fås 
ved henvendelse til OZ4VW.

Vel mødt. OZ7VP, Hans P.

KREPS

6

Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden kl. 20.00.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 66 89 04.
Kass.: OZ1AJW, Carl Henning Hansen, Galsted Mark,
6541 Bevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf. (04) 57 13 17.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

Program:

23. marts: Byggeaften. »Fet«-dykmeter, rævemodtagere samt 
en rævesender.
24. marts: Husk opstillingsm ødet (se sted og tid under 
kredsarrangementet).
30. marts: Foredrag om m ikro-com putere ved OZ6BS, der 
fo rtæ lle r os om en hel ny teknik - m ikrocomputere, der er ved 
at vinde indpas, også i amatørstationer. Så mød op så du kan 
få et lille  indb lik  i den nyeste teknik.
13. april: Byggeaften. Vi fortsæ tter med Fet-dykmeteret, og så 
er det sidste chance til at få rævemodtageren gjort færdig, 
inden jagterne starter.
20. april: Fælles sønderjysk rævejagt, nærmere herom i næste 
OZ.
27. april: Filmaften.
M orsekursus afholdes hver onsdag.

Vy 73 de OZ1ALI, Uffe.

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

Der fortsæ ttes med CW-kursus hver tirsdag kl. 19,30 I 
k lub loka le t med OZ6LH, Laurits som instruktør. OZ1CCE, Erik 
står fo r frem stillicgen af morsenøgler, som kan erhverves 
b illig t.

Program:
24. marts: Kredsmedlemsmøde (se under kredsarrangement).
21. april: Generalforsam ling med følgende dagsorden:
1. Valg af d irigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af formand.
5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Efter generalforsam lingen vil der blive afholdt auktion over 
en del surpulsgrej.

Vy 73 de OZ9NS, Nis.

KREDSARRANGEMENT
O rdinæ rt kredsmedlemsmøde afholdes torsdag den
24. marts kl. 20,00 på Finn’s Cafeteria, Diernæs Strand, 
Hoptrup.
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S Ø N D E R B O R G B O R N H O L M
Lokale: Ingeniørskolen, Sønderborg Teknikum.
Indgang: Blegen 9, 3. sal, vær. 362.
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Frederik Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ6BS, B. Strandtoft, Møllebakken 27,
Guderup, 6430 Nordborg.
Kass.: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparken 70,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 60 14.

Program:
22. marts: Generalforsamling.

Valg qf dirigent.
Formandens beretning.
K lubbens regnskab.
Valg af bestyrelse.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
A fs lutn ing.
Kaffe o.s.v.

Det er naturligvis bestyrelsens håb, at klubbens medlemmer 
er tilfredse med arbejdet i det forlobne år. Noget kunne tyde 
på det; i a lt fald har modeprocenten været stor. Og det skulle 
den også gerne være til denne generalforsamling. Mod op!

Som det s ikkert bemærkes, er der ikke vist noget program 
fo r de kommende moder. Hvad der skal stå. er nu op til den 
nye bestyrelse - og dig!

Vy 73 de OZ6BS, Benny.

Å B E N R Å
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.

Program:
Den 24. marts holdes klubhuset lukket (se under kredsarran
gement).

V i takker OZ6MU fo r hans store arbejde i Åbenrå afd. som 
sekretær, og håber, du finder dig vel ved dit nye job. Kommer 
du i det sydlige, så kig indenfor.

Ellers er det tiden, hvor vi skal til at planlægge lidt ræveløb, 
så vi håber, at vi kan få den fornødne arbejdskraft. 
Prøvejagten vil blive slået op i klubhuset.

Vy 73 de OZ1VW.

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

KREDSARRANGEMENT
O rdinæ rt kredsmedlemsmøde afholdes søndag den 3. 
april kl. 10,00 i klubhuset OZ4EDR på Norrekås, 
Rønne.

Bemærk: Kreds 7 benævnes i denne forbindelse og 
fra og med RM 77 som kreds 3.

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

Program:
22. marts: Klubaften.
29. marts: Kegleaften på Rådhuskroen.
3. april: Kredsmøde. Kreds 3, kl. 10,00.
5. april: VHF-test.
12. april: Klubaften.
19. april: Dart 2.
26. april: Der afholdes ordinæ r generalforsamling kl. 19,30 I 
klubhuset på Nørrekås. Dagsorden iflg. vedtægter.

NB. Sommerturen til Christians 0  bliver den 13 -14  august 
1977.

Vy 73 de OZ2DZ, Alex.

Ø S T B O R N H O L M
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.

Den 12. januar afholdtes afdelingens ordinæ re generalfor
sam ling. Det blev en vellykket aften. Efter formandens 
beretn ing, hvori han omtalte de aktiviteter, der var foregået i 
det forløbne år, og uddelte ros og tak til alle, der havde givet 
en hjæ lpende hånd med oliefyr, have og i det hele taget huset, 
kiggede man lid t på årets regnskab, som kassereren med god 
sam vittighed fremlagde, da det viste en kassebeholdning på 
543,79 kr.

På generalforsam lingen var der også indkommet forslag om 
kontingentforhø je lse fra 6 0 -80  kr. helårlig, da det efter en 
beregning af de daglige udgifter til driften er på 67,- kr. 
he lå rlig t i 1975 priser, alle stemte fo r forslaget.

Så g ik  man over til valget, hvorefter bestyrelsen ser således 
ud:
Formand: OZ4EM, Niels Dalbæk Nielsen (genvalg). 
Næstformand: OZ3BX, Flemming Westergård (genvalg). 
Kasserer: OZ8TV, Frede Larsen (genvalg).
Sekretær: OZ2QZ Carsten Hansen (nyvalg).
Best.-medlem: OZ4RA, Henning Rasmussen (genvalg).

Program fo r den kommende tid i klubhuset:
Onsdag den 16. marts: Repeatermøde.

De efterfø lgende onsdagsprogrammer vil blive udsendt til 
medlemmerne, da snevejret var årsag til udsættelse af et 
bestyrelsesmøde, så programmet desværre Ikke kan nå at 
kom me i OZ denne gang.

Endvidere er der hver tirsdag teknisk kursus til licensprø
ven. Hver torsdag byggeaften.

Vel mødt i »CQ« allesammen.
Vy 73 de bestyrelsen. OZ2QZ, Carsten.
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LÆSERNES M E N IN G
Sælges: 2 meter SSB transverter, Europa B, 2 meter/10 meter, 
et halvt år gammel, fast pris kr. 1.300,00.

Mogens Henriksen, Fanøvej 4, 4800 Nykøbing Fl.
Det var så den juletest. Jeg var også hjemme 2. juledag, og 
stod tid lig t op fo r at varme senderen godt op, så jeg kunne få 
alle »watterne«, 5 stykker, ud i antennen.

Først vil jeg sige, at det varen af de bedste danske tester, jeg 
har været med i. Nu er jeg muligvis ikke så erfaren som de 
fleste, men det g ik da fin t. Så læste jeg OZ1SC's brev, og blev 
en lille  smule forbavset. Jeg synes nok, det er rigtig t, at der er 
mange »High Power« stationer med 100-500 W, men de fleste 
er nu flinke  nok fo r det. De tager mere hensyn til »de små«, 
end de fleste udenlandske stationer gør under en test. Ideen 
med de 3 grupper syntes jeg ikke er særlig heldig, for så er der 
jo  ingen tilbage i de forskellige grupper (der er ikke for mange 
i forvejen, hi). Det ville være bedre med et »Watt-loft«, f.eks. 
100 Watt, som skulle være nok til at nå hele OZ-land (5W 
nåede da det meste).

Men summa sumarum, syntes jeg, testen kører udmærket, 
som den kører nu.

OZ1BII.

AMATØRANNONCER
Taksten fo r 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. 

Købes: OZ fra nr. 6/73 til d.d.
Johny Olsen, Lindevangshusene 14^ th ', 2630 Tåstrup.

Købes: Radiorør DL93 (3A4), 2E22, 6K8, 6N7, 6SJ7, 12AD6, 
12AE6A. 12AL8. 12BL6. 12EG6. Krystaller til 455 kHz filter, 
f.eks. FT-241 kanal 41 -5 2  eller kanal 321-337. God dreje- 
kondensator til eethulsmontering, maksimalkapacitet ca. 
3 -1 0  pF. Jackprop fra amerikansk m ilitæ r kulkornsm ikrofon, 
3-polet, 5,2 mm0 (0.206” ). Bøger om fjernsynsteknik og 
fjernsyns- og radioreparation.

Sælges: Nyt slowscan-rør 7BP7, 100 kr. Nye transistorer 10 
stk. BSY86 (NPN TO-5. 64 v, 1 A, 5 W) med datablad + 20 stk. 
TO-18 transistorer, ialt 10 kr. Nye S i-dioder (40 V, 25 OmA): 30 
stk. fo r 5 kr., 300 stk. fo r 30 kr. Dobbeltsidet glasepoxy 
prin tp lade 1,0 mm, 10 dm^ fo r 10 kr. 1,5 mm etronaxplade (til 
m ultikabel, prin tkonnektorer o.s.v.), 0,1 mm incl. kobber, 10 
dm ^ fo r 10 kr. Komponentdatabøger, Philips, Motorola, ITT 
m.fl., 2 -1 0  kr. pr. stk. eller bytte. V iew ertil 9,5 mm smalfilm 30 
kr. P rin tkonnektor til 1.5 mm enkeltsidet printplade, 35 
fo rgy ld te  term inaler, 0.2 spacing 3 kr. pr. stk. Rabat: 10 % 
ved 50 kr., 30 % ved 100 kr.

OZ9IC, tlf. (02) 65 51 47.

Sælges: Kun fo r A-licens. Galaxie model 2000 Linear 
am plifier. 10, 15, 20, 40 og 80 m med strømforsyning kr.
1 .200 ,0 0 .

OZ4AZ, tlf. (03) 66 94 08.

Sælges: Kenwood Linear TL 911 uden rør kr. 1.500. 
OZ4ZO, tlf. (08) 52 31 16.

Sælges: AP 640, køreklar 2 meter station til mobilbrug, i 
særdeles god stand, komplet med betjeningsbox, krystaller 
m.m. indgang ombygget med glasoxidmodstande og AF 239 S 
og er særdeles følsom, stationen er opbygget med transisto
rer, undtagen driver og udgangs-rør, output 25 W, pris kr.
600,00.

OZ6IP, Jan Erik Kjær, tlf. (02) 73 67 04.

Købes: The Radioamateurs Handbook, helst nyere udgave, 
samt et rør EF50.

OZ4PT, tlf. (02) 85 04 28 efter kl. 18,00.

Sælges: AP 616 2 meter RX/TX og PA-trin til 2 meter med QQE 
06/40.

OZ7UO, tlf. (03)69 12 26.

Sælges: Standard Electric m obilstation, ombygget til 2 meter 
med kontro lbox, diverse kabler og manual, nødvendig 
spæ nding 6 V AC ca. 15 A. Pris incl. transformer kr. 350,00 
kontant, evt. bytte med modtager til HF-båndene.

OZ9KR, Bent, tlf. (03) 61 06 84.

Sælges: IC22A, 1 år g l„  som ny med mobilbeslag, indbygget 
1750 Hz tonecall, bestykket med samtlige repeaterkanaler 
samt 145,500 og 144,600 simplex, kr. 1.800,00 kontant. 

OZ9KR, Bent, tlf. (03) 61 06 84.

Købes: 2 meter station, pris max. kr. 1.000,00.
OZ1CTU. N. A. Refslund, GI. Bovlundvej 10, 6535 Branderup

Sælges: 2 meter, 20 meter, AM, FM, SSB transceiver med 
d ig ita l udlæ sning og udvendig power, Sony stereoradio, 
B laupunkt stereoradio, defekt pladespiller med B&O arm og 
indbygget forstæ rker, 2 stk. Beovox 2700 højttalere, 2 stk. 
hjem mebyggede 50 W, 160 I højttalere, 2 stk. højttalerkabinet
ter, kraftig top og bundbeslag for tagmontage af f.eks. 12 AVQ.

OZ1CYS, T. Nikolajsen, Tranevej 1, Grindsted, 9310Vodskov

Sælges: AP 565 til 220 V, kr. 400,00, begrænser og 
d iskrim inatorm eter indbygget i forplade, 4 kanaler, 2 isat: 
145,800 og lysnet, højttaler og m ikrofon medfølger.

OZ3TN, tlf. (05) 61 24 19 efter kl. 19,00.

Sælges: Gamle radioer og stumper: Sonora radio, 4 bens type, 
B&O-master årgang 38, spiller. B&O-master, spiller. Philips 
radio type 2533, meget gammel. Philips radio type 104 U 
årgang ?. L&K radio, meget gammel, ukomplet. Meget 
gammel skabsgrammofon, ukomplet. Anodespændingsappa- 
rat type 508. L&K højttaler, mangler pap. Hejmdal højttaler, 
m angler pap. Anodetransformator Veilo. Braveur transfor
m ator 1000 V. Ormsound højttalersystem, fin, Bem ich m ikro
fon. 4 bens rør på sokkel. En del forskellige rør f.eks. CK3, 
CL4, CCH1, UBL1. Variokobler. 130 stk. Radio Ekko blade ca. 
38 til 50. 92 stk. Rateksa ca. 41 til 48. 50 stk. Farad blade ca. 41 
til ? - Populæ r Radio årgang 1933. Alt sælges eller byttes med 
god m odtager med alle bånd.

Erik Hansen, Gravej 6, 5350 Fruens Bøge.

Sælges: 2 meter transceiver 2 W out, KP 202, 7 kanaler, heraf 4 
repeater, kr. 900,00.

OZ8SC.

Sælges: AP 616 hjemmestation, fin  stand. 4 bestykkede 
kanaler, Vejrhøj, Østervold (Ramløse), Helsingborg (Ringsted) 
+ 145,900 simplex, m ikrofon, strømforsyning og højttaler. 

OZ9RR, tlf. (02) 42 47 92 efter kl. 18,00.

Sælges: Trio 510 med CW filter, kallbrator 100 kHz, ekstra udv. 
VFO, m ikrofon, org. power med højttaler, nye PA-rør m.v. 
F o rnu ftig t kontant bud - grund: umulige antenneforhold. 

OZ9RR, tlf. (02) 42 47 92 efter kl. 18,00.
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