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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

Troldtøjet
En blæsende og kold efterårsdag, det var i november måned, 
stod en dreng frysende udenfor en radioforhandlers dør.

Det var tid lig t om morgenen, og det var på udsalgets aller
sidste dag, hvor de sidste radioapparater blev solgt for fem 
kroner.

Sent aftenen før havde drengen været henne for at se på 
udstillingsvinduerne og havde set, at der kun var få radioer 
tilbage, og nu stod han, som den første i køen, frysende og 
krammende en femkroneseddel i lommen.

Han havde tid ligere stiftet lidt bekendtskab med elektro
nikkens fantastiske verden og havde med et batteri og en ho
vedtelefon frembragt forunderlige skrattende lyde, men nu 
var det indenfor rækkevidde, det selv at eje en radio, og han 
mærkede derfor ikke kulden og den stride blæst, men kunne 
lykkelig cykle hjem med en TO-R BCL-spille under armen.

Således erindrer jeg det første egentlige forspil til det, som 
siden skulle blive min hobby, og ved et sammenspil af tilfæ l
digheder blev radioteknik ikke mit arbejde, og måske netop 
derfor blev jeg endnu mere betaget af troldtøjet, som OZ6 PA 
kaldte vor hobby for år tilbage.

På et meget tid lig t tidspunkt blev jeg klar over, at det var 
um ulig t at stå alene, og jeg meldte mig derfor ind i EDR.

I første omgang var det lidt af en skuffelse, for det eneste 
frem skridt medlemskabet gav mig var OZ og 99 % af artikler
ne forstod jeg ikke et klap af -  nå efterhånden gik der en prås 
op fo r mig, og de første famlende konstruktionsforsøg blev 
efterhånden til egentlig efterbygning af OZ’s konstruktioner.

En licens fik  jeg også, og var med til at stifte EDR’s Vend- 
sysselafdeling, som siden er blevet til 3 afdelinger.

Min aktivitet dels på båndene, dels som aktiv i lokalafdelin
gen og siden som HB-medlem har medført, at jeg som OZ’s 
redaktør kan ønske vor gamle forening til lykke med 50 fan
tastiske år i amatørradioens tjeneste, og jeg vil samtidig 
takke mine forgængere i redaktørstolen, nuværende og tid 
ligere HB-medlemmer, funktionæ rer i EDR, afdelingsbesty
relser og alle andre, der på en eller anden måde gennem ti
derne har bidraget til at gøre EDR til bindeledet mellem Eks
perimenterende Danske Radioamatører. OZ6PN
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NEA-LINDBERG
søger

ELEKTRONIKTEKNIKKER
Er du initiativrig, grundig og samarbejdsvillig, kan vi tilbyde dig interessante opgaver 
på laboratoriet med gode fremtidsmuligheder.

Vi udvikler og producerer avancerede digital- og analogsystemer, herunder micro- 
datamatsystemer til anvendelse i procesindustrien.

Skriv eller ring til OZ3SM 
Stephan Muller.

neaAlindbeiu NEA-LINDBERG A/S
Industriparken 39-43 
2750 Ballerup 
Tlf. (02) 97 22 00

NEA-LINDBERG er medlem af F. L. Smidth-gruppen og beskæftiger ca. 350 med
arbejdere.

DATDNG ELECTRONICS LIMITED

FL 1
FL-1 AUDIOFiLTER
med variabel frekvens og båndbredde, enten som peak- e l
ler no tch-fllte r, sikrer perfekt og forstyrrelsesfrl modta
gelse af SSB og CW signaler under vanskelige forhold. 
Rekvirer den omfattende brochure og læs mere om FL-1. 
Pris incl. moms .........................................................  kr. 725.-

HF-SPEECH PROCESSOR -
op til 10 dB forbedring af signalrapporter, et virkelig godt 
hjæ lpem iddel under vanskelige forhold, f. eks. i en »pile- 
up«. Rekvirer udforlige data om RFC processoren.
Model RFC speech-processor ...............................  kr. 645.-
Model RFC/A m. 4-pol m ikrofonstik for Yaesu ... kr. 675,-
Model RFC/M los modul uden kabinet ...............  kr. 395,-
Alle priser er incl. moms.

MODTAGERCONVERTER 90 kHz-30 MHz, 1 4 4 - 1 4 6  V ~lz .
Nyudviklet syntesestyret forsats, der udvider en H F-:-= '- 
sceiver eller modtager (28-29 MHz) til at dække m cxra ;- 
n ing af alle kortbolgebånd samt 2 meter båndet.
Med en 2 meter transceiver e ller -modtager (144-145 MHzi 
opnås m odtagning af alle kortbolgebånd.
Folsomhed: 0,3 uV (0,8-30 MHz), 0,6 uV (300-800 kHz 
1,2 uV (90-300 kHz), 0,3 uV (144-146 MHz) for 10 dB S N 
Spurious bedre end 60 dB. strømforsyning 9-15 V. 120 mA. 
Input og ou tput Impedans 50 ohm.
Pris incl. moms ....................................................  kr. 1 .4 9 5 .0 0

My 73, OZ4SX. Svend

NORAD Lonstrup

9800 Hjørring 0 8 -9 6  01 88
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2-meter repeater-transceiver.
Af OZ6IO, John Larsen, Kollegievej 4, vær. 46, 9000 Aalborg.

I det følgende vil jeg beskrive en relativt lille og 
simpel transceiver med mange anvendelses
muligheder. Den kan f. eks. anvendes som mo
bilstation, transportabel station, reservestation, 
e ller den kan bruges som fast station på den 
lokale repeaterfrekvens. Jeg har forsøgt at gøre 
transceiveren så billig  som mulig, derfor har jeg 
bl. a. ikke indbygget squelch. Desuden kan et 
krystal dække ca. fem repeaterkanaler, uden at 
stabiliteten forringes nævneværdigt. Dette gør 
jo  også transceiveren billigere, når det gælder 
anskaffelse af kanaler.

Som det fremgår af fig. 1, er modtageren en 
ganske alm indelig enkelt super, som får sit in- 
jektionssignal fra sendermultiplikatorkæden. 
Mellemfrekvensen er 600 kHz af den simple

grund, at repeaterspacingen normalt er 600 kHz, 
og derved bliver senderfrekvensen og modtage
rens injektionsfrekvens den samme, men vel at 
mærke kun ved repeaterdrift.

Den lave mellemfrekvens i forhold til modta
gerfrekvensen medfører dog, at spejlselektivite
ten er yderst ringe. Det vil sige, at samtidig med 
at modtageren modtager en af repeaterfrekven- 
serne, som ligger i frekvensområdet 145,600- 
145,825 MHz, vil den også, og faktisk lige så 
godt, kunne modtage spejlfrekvensen til den 
givne repeaterfrekvens, der ligger 1,2 MHz 
lavere, altså i området fra 144,400.144,625 MHz, 
men da der kun meget sjældent er aktivitet på 
disse frekvenser, er muligheden for forstyrrelser 
herfra meget små. Skulle det endelig ske, at en

FIG. 1
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amatør benyttede en af en af de omtalte frekven
ser, vil det normalt være vandret polariseret og 
SSB, og da FM-kanaldrift foregår lodret polari
seret, vil kun en meget nærtliggende station 
kunne give anledning til forstyrrelser. I det 
tidsrum  jeg har haft tranceiveren i drift, er det i 
alle tilfæ lde ikke sket.

Hvad angår senderen er der kun at sige, at det 
er en ganske alm indelig fasemoduleret, kry
stalstyret sender, startende på 8  MHz med efter
følgende trip le r til henholdsvis 24 og 72 MHz og 
en dobler til 144 MHz. Herefter følger en driver 
og et PA-trin, således at udgangseffekten bliver 
ca. 1 W.

Beskrivelse.
Af praktiske grunde vil det nok være bedst at 
starte med en beskrivelse af multiplikatorkæ 

den. Oscillatoren (se fig. 2) er en ganske alm in
delig oscillator, der bringes til at svinge ved 
hjæ lp af tilbagekobling mellem emitter og basis 
på T8 - Oscillatoren kører som før nævnt på ca. 8  

MHz.
Det viste sig efter opbygningen, at det faktisk 

var m uligt at trække krystallerne mere end 7 kHz 
opad på deres grundfrekvens ved hjælp af de 
viste seriekapaciteter, uden at stabiliteten blev 
nævneværdigt forringet. -  Det vil medføre, at 
krystallerne kan dække over 100 kHz på 2 meter. 
Krystalkoblingen, som er vist på diagrammet fig.
2 , er den kobling, jeg har anvendt, idet jeg havde 
de tre pågældende krystaller liggende, og derfor 
lige så godt kunne bruge dem. Disse krystallers 
frekvenser var: x i = 8,06806 MHz. X2  = 8.063889 
MHz. og X3  = 8,05833 MHz.

Det skulle dog være tilstræ kkeligt med 2 kry
sta ller fo r at dække alle repeaterfrekvenserne, 
nemlig:

RX - frekvens, MHz TX - frekvens, MHz

145,825 145,225
X i = 8,0625 MHz 145,800 145,200

145,775 145,175
145,750 145,150
145,725 145,125

145,700 145,100
145,675 145,075

X2  = 8,05556 MHz 145,650 145,050
145,625 145,025
145,000 145,000
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Hvis man kun ønsker at anvende 2 krystaller, 
er det nødvendigt at lave følgende opstilling: 

(Til x-tal oscillatoren).

0 - ^ - 1

-HDh

'H D H

OSCILLATOREN

Jeg har i min transceiver monteret trimmere 
og krystaller direkte på omskifteren, og derefter 
har jeg anbragt printpladen med oscillatoren og 
m ultiplikatorkæ den så nærved omskifteren som 
muligt, da lange ledninger på dette sted ville 
være meget uhensigtsmæssige. Som afstem
ning i oscillatoren er brugt en 10,7 MHz-dåse (Tr 
4), hvorfra den indbyggede kondensator er fjer
net. I stedet er der anbragt en 65 pF kondensator 
til stel, og parallelt hermed sidder en 47 pF kon
densator i serie med en variokapdioden til stel. 
Denne diode er forspændt ved hjælp af to mod
stande på 180 kohm, således at spændingen på

dioden bliver ca. 6  V. Ved nu at overlejre dioden 
med en LF-spænding, vil man opnå. at HF’en 
b liver fasemoduleret. Nu er vi altså i besiddelse 
af et 8  MHz PM-moduleret signal, dette bliver 
først trip le t til 24 MHz ved at afstemme sving- 
ningskredsen, bestående af L-|i og de to faste 
serieforbundne kondensatorer på hendholdsvis 
33 pF og 100 pF. Mellem disse kondensatorer 
kan vi nu udtage signalet til anden tripler, der 
tr ip le r signalet til 72 MHz. Dette signal ledes 
gennem båndpasfiltret, bestående af L1 2  og L1 3  

og kondensatorerne på 10 pF og 10 pF i serie 
med 47 pF. Herved fås en kraftig dæmpning af 
uønskede signaler. Mellem afstemningskonden- 
satorerne til L 13 udtages de 72 MHz, som 
tilføres dobleren, hvorved signalfrekvensen b li
ver 144 MHz. Dette signal bliver også ledet 
gennem et båndpasfilter af L1 4 -L 1 5  samt de to 
trimmekondensatorer. Fra båndpasfiltret udta
ges signalet ved hjælp af et udtag på L1 5  og 
dette signal kan så påtrykkes modtagerblande
ren eller senderdriveren.

Hvis senderen nu er tastet, vil signalet fra 
m ultiplikatorkæ den blive forstærket i driveren, 
som er bestykket med en 2N918. Fra den afstem
te driver tilføres signalet PA-trinet, der består af 
en 2N3866 eller evt. en 2N4427. Herfra udtages 
signalet over en parallel-svingningskreds, og 
med trimmeren i serie med udgangen opnås den 
rig tige antennetilpasning.

For at få senderen moduleret er det nødven
d ig t med en mikrofon-forstærker. Denne skal 
helst være frekvenskorrigeret, således at høje 
toner dæmpes, da disse ellers giver anledning til
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et storre sving end de lavere frekvenser, og ens 
stemme vil lyde alt for lys eller skinger. Den her 
beskrevne m ik-forstæ rker er frekvenskorrigeret, 
og mikrofonimpedansen er ca. 200 ohm. Spæn
dingen til mik-forstærkeren skal være afbrudt i 
modtagerstillingen, da injektionssignalet til 
modtageren ikke skal være fasemoduleret.

I modtageren komTrrer først et HF-trin, der er 
temmelig trad itionelt i sin opbygning. Det er be- 
stykket med en dobbeltgate mosfet transistor 
(T1) af typen 40673, hvori signalet forstærkes 
15-18 dB, hvorefter det passerer et båndpasfil- 
ter, der er afstemt til ca. 145,7 MHz. Heri samt i 
indgangskredsen dæmpes signaler udenfor 2 - 
meter båndet, således at de ikke generer blan
deren.

Blanderen er også bestykket med en 40673, 
hvor det modtagne signal tilføres gate 1 , og in
jektionssignalet tilføres gate 2 , gennem en 
svingningskreds, der udover at dæmpe evt. 
overtoner fra multiplikatorkæden også foretager 
den nødvendige impedansomsætning. Kredsen 
er afstemt til ca. 145,2 MHz. I drain på T2 udta
ges blandingsfrekvensen på 600 kHz ved hjælp 
af TR1, som er en forhenværende 455 kHz MF- 
dåse, hvorfra den indbyggede kondensator er 
fjernet og erstattet af en 100 pF (sidder på prin
tet), således at resonansfrekvensen bliver 600 
kHz.

Fra blanderen kommer signalet nu til filterde
len, hvori det først bliver forstærket i en mosfet- 
transistor type MPF 122, hvorefter det passerer 
et 6 -spolers spolefilter. Herved opnås en rimelig 
båndbredde, det vil selvfølgelig ikke stå mål med 
et krystalfilter, men da det er meget vanskeligt at 
anskaffe et 600 kHz krystalfilter med en bånd
bredde på 25 kHz, og da det heller ikke er særlig 
nemt selv at lave et sådant, har jeg valgt at be
nytte omtalte spolefilter. Det er jo iøvrigt også 
nemmere at konstruere et spolefilter med en t il

pas lille  båndbredde på den relativt lave mellem
frekvens, der anvendes i denne modtager. Det 
ville  have været næsten umuligt på f. eks. 10,7 
MHz.

Efter filtre t bliver signalet forstærket og be
grænset i 1. MF-forstærker, der er bestykket 
med en CA3053 eller evt. CA3028, der har sam
me benstilling. Fra udgangen på IC1 tilføres sig
nalet via en MF-dåse, hvorfra den indbyggede 
kapacitet er fjernet og erstattet af en 100 pF på 
printpladen.

IC2 er af typen TBA120S. Denne kreds foreta
ger den sidste forstærkning og begrænsning, 
hvorefter den detekterer FM-signalet i den ind
byggede produktdetektor, og LF-signalet kan 
udtages på ben 8 . Desuden kan der på ben 8  t i l
sluttes et diskrim inatormeter, som vist på fig. 4. 
Ved at indskyde et potentiometer på 5 kohm fra 
ben 5 til stel, er det muligt at regulere LF-signa- 
lets styrke (volumenkontrol). Reguleringen sker 
ved hjælp af en DC-spænding, så det er altså 
m ulig t at bruge denne terminal til fjernkontrol af 
volumen. Det skal dog nævnes at den omtalte 
volumenkontrol ikke kan anvendes, hvis man 
mellem detektor og LF-forstærker indfører et 
squelchkredsløb.

Hvis der skulle være nogen, der har lyst til at 
bygge S-meter og squelch på modtageren, kan 
man evt. benytte S-meter spændingen til at styre 
et squelchkredsløb med, derved kan DC-styrke- 
reguleringen stadig benyttes. Et kredsløb til en 
S-meter forstæ rker med squelchkredsløbet kan 
f.eks. se ud, som vist næste side.

Kredsløbet virker således: De 600 kHz forstær
kes i BF173’eren og detekteres ved hjælp af de 
to dioder (AA119). Det ensrettede signal tilføres 
basis på T15, heri forstærkes DC-spændingen 
og får S-meteret, der er indskudt i emitteren, til 
at give udslag. De to trimmepotentiometre på 4,7 
kohm bruges til at tilpasse det pågældende in
strument til opstillingen.
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S q u e lch kred s lø b .

Når der ikke modtages noget signal, vil emit- 
terspændingen på T15 være 0 V, d.v.s. basis
spændingen på T16 er uafhængig af, hvordan 
squelchpotentiometret står. Hvis spændingen er 
størst mulig, vil T16 være »åben«, d.v.s. basis
spændingen på T17 vil være 0 V, hvilket »lukker« 
T17, og den har ingen indflydelse på volumen
kontrollen, der sker med det viste potentiome
ter. Hvis squelchpotentiometret stilles til stelsi
den, vil T16 »lukke«, og derved vil T17 »åbne«, 
således at ben 5 på IC2 bliver stellet, derved blo
keres LF'en og suset forsvindet. Nu indstilles 
squelchpotentiom etret således at suset netop 
forsvinder. Når der nu modtages et signal, vil 
spændingen på T15’s emitter vokse en smule, 
dette vil bevirke, at basisspændingen på T16 når 
over grænseværdien (ca. 0,6 V), hvorved den 
»åbner« og derved »lukker« T17, d.v.s. at LF’en 
vil slippe igennem til udgangsforstærkeren. Ved 
det her beskrevne kredsløb får man altså både 
S-meter- og squelchfunktion. Kredsløbet er 
endnu ikke udført i praksis i forbindelse med 
denne transceiver, men jeg har anvendt et tilsva
rende system i min allerførste transceiver til 2  

meter, og det virkede upåklageligt.
Fra udgangen på IC2 føres signalet til LF-ud- 

gangsforstærkeren (IC3), hvor LF-signalet fo r
stærkes til max. 1 W ved 8  ohms belastning 
(højttaler). IC3 må ikke køre med højere spæn
ding end 9 V, så, derfor er der indført en spæn
d ingsregulator i 1 2  volts-ledningen, der reduce
rer spændingen til ca. 8 , 6  V.

Opbygningen.
Jeg har opbygget transceiveren i 7 moduler. 
Dette bevirker, at det er nemmere at foretage 
eksperimenter og forbedringer af modtageren 
og senderen. Det gør også monteringen i kabi
net mere fleksibel. Alle printplader, undtagen 
LF-forstærkeren og mik.-forstærkeren, er frem

stille t på dobbeltsidet printplade, herved opnås 
en ganske god afskærmning, så mulighederne 
fo r selvsving og andre ubehagelige ting fo r
mindskes væsentligt. Fremstillingen sker efter 
min mening lettest sådan: Først opmærkes alle 
huller i det pågældende print med en spids gen
stand, herefter tegnes alle forbindelserne med 
en tusch på spritbasis, f. eks. Penol 700. Oversi
den af printet males enten helt med tusch eller 
lakeres. Herefter ætses pladen i en jernklorid- 
opløsning eller evt. i en brintoverilte-og-saltsyre 
opløsning. Når det ikke malede kobber er fo r
svundet, skylles pladen, og tusch og eventuel 
lak fjernes. Nu bores alle hullerne op med et 1 
mm bor, og når det er gjort, vendes pladen og 
ved hjælp af et 5-6 mm bor bortfræses kobberla
get omkring alle hullerne, undtagen stelhuller
ne, i en omkreds på 3-4 mm, og pladen er færdig 
til komponent-montering.

I forbindelse med montering af komponenter
ne skal det lige nævnes, at alle komponenter, 
der går til stel, skal loddes på både over og un
dersiden. På fig. 3 er vist, hvorledes spolerne 
skal monteres i de forskellige spoledåser, og alle 
spoledata er givet i tabel 1 .

Når alle print er færdigmonterede, afprøves 
LF-udgangsforstærkeren først. Dette kan f. eks. 
gøres ved at anbringe en finger på indgangen. 
Hvis pappet i højttaler så på det nærmeste blæ
ser ud, er forstærkeren i orden. Så sammenslut
tes LF-forstærkeren, MF- og detektorkredsløbet, 
og et 5 kohm potentiometer tilsluttes fra punkt 
28 til stel. Ved nu at berøre indgangen pkt. 26 og 
skrue op fo r volumen, skulle man gerne kunne 
høre nogle af de kommercielle stationer, der lig 
ger omkring 600 kHz. Hvis dette er i orden, t il
sluttes filterdelen og converteren.

Før vi kan komme videre, er det nødvendigt at 
få m ultip likatoren trimmet op. Dette gøres nem
mest, hvis man er i besiddelse af eller kan låne 
en frekvenstæ ller og en diodeprobe. Hvis man
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ikke har en probe, kan en sådan laves som vist 
på fig. 5.

lOOp AA119 R

H l  T W T c=y-o
A A l l l Z  - L “ " / ^ U N I V E R S A L -

> --------1 ------ 1 ------- - I  FIG. 5

R tilpasses det udvendige meter.

Optrimningen foregår ved, at tæ ller og probe 
kobles parallelt. Herefter optrimmes alle spoler 
til maximum på de angivne frekvenser. Når man 
er nået til udgangen pkt. 5, fintrimmes alle spo
lerne igen til maximum output. Når dette er 
gjort, indlægges krystallet på den lokale repea- 
ters indgangsfrekvens, og multiplikatorkæden 
tils luttes converteren.

Nu skulle resten af modtageren kunne trim 
mes op efter repeateren.

For at MF'en skal komme til at ligge på den 
rigtige frekvens, vil det være en god idé at koble 
et universalmeter fra pkt. 27 til stel og herefter 
dreje kernen i Tr3, så spændingen på dette 
punkt er den samme uden signal, som når re
peateren er inde. Resten af optrimningen sker 
simpelthen ved at trimme hele modtageren op til 
bedste signalstyrke ved mindst støj. Da der intet 
S-meter er, må dette gøres på gehør, hvilket hel
ler ikke er særlig vanskeligt.

Efter at modtageren er optrimmet, er der kun 
tilbage at optrimme driveren og PA-trinet. Dette 
kan gøres ved at tils lutte  en 50 ohm, 1 W mod
stand fra pkt. 9 til stel og parallelt hermed tilkob

le proben. Driver og PA-trin trimmes til max. 
spænding. For at sikre sig, at der ikke er selv
sving et eller andet sted, fjernes krystallet under 
sendingen, og outputtet skal forsvinde fu ld
stændigt. Til allersidst skal modulationsforstær- 
keren tilsluttes. Det er muligt, at det er nødven
d ig t at eftertrimme Tr4 for at opnå bedst mulig 
modulation.

Nu skulle transceiveren være klar til at komme
i luften. Hvis man ønsker lidt mere effekt, vil jeg 
anbefale at man bygger et af de PA-trin, som 
OZ4HZ har beskrevet i OZ nr. 4 1973.

I tabel 2  har jeg anført de spændinger, der er 
målt på de forskellige transistorer og IC'er i 
transceiveren, da jeg mener, at disse værdier vil 
være relevante i forbindelse med fejlfinding. De 
bør dog kun betragtes som retningsgivende.

Transceiveren er primært baseret på repeater- 
drift; men det er dog også muligt at bringe den 
til at køre simplex. Dette kræver blot to ekstra 
krystaller og et relæ, idet udgangsfrekvensen fra 
m ultiplikatorkæ den i senderstillingen skal ligge 
600 kHz højere end under modtagning. Koblin
gen af krystaller, relæ og trimmere er vist på fig. 
6 . For at transceiveren skal kunne køre simplex 
på 145,500 MHz, 145,525 MHz og 145,550 MHz, 
skal krystallet X1 (TX) være på 8,0833 MHz, og 
X2 (RX) være på 8,050 MHz.

Beregningen af krystalfrekvenserne sker, når 
det gælder repeaterdrift, ved at vælge den af de 
repeatere, der ligger lavest i frekvens, som det 
pågældende krystal skal kunne køre, idet kry
stalfrekvensen i den anvendte opstilling trækkes 
opad i frekvens. De kan dog kun trækkes ca. 100 
kHz på udgangsfrekvensen. Når der er tale om
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sim plexdrift, sker beregningen af modtagerkry
stallet ved fra den laveste kanalfrekvens, idet på
gældende krystal skal kunne dække, at trække 
600 kHz og dividere resultatet med 18. Sender
frekvensen beregnes ved at dividere før omtalte 
kanalfrekvens med 18. Herudfra skulle det være 
m uligt at beregne krystalfrekvensen for de kana
ler, der ikke er nævnt i artiklen.

Strømforsyning.
For at transceiveren skal kunne bruges i fo rb in 
delse med lysnettet, har jeg bygget en lille sepa
rat netdel, som kan levere 12 V og max. 300 mA. 
Når de 18 V veksel ensrettes, opnås en DC-

spænding, der ubelastet er på ca. 25 V (18 ■ \/2). 
Det er væsentligt at den transformator, man an
vender, ikke kan give mere end max. 28 V /\/2  ef
fektivværdi, da spændingsregulatoren brænder 
af, hvis spændingen overstiger 28 V DC. Spæn
dingsregulatoren er af typen L036, der har ind
bygget strømbegrænser, hvilket gør den kort- 
slutningssikker. Diagrammet er vist på fig. 7.

Jeg håber, at det her beskrevne vil kunne friste 
en og anden til at give sig i kast med at bygge 
denne relativt b illige og enkle, men alligevel ret 
effektive transceiver, så tilbage står kun at ønske 
god fornøjelse!

L1 = 5  vind. 0,5 mm forsølvet kobbertråd, 5 
mm spolediameter luftviklet, udtag 1,5 
vind. fra den kolde ende.

L2 = 5 vind. 0,5 mm forsølvet kobbertråd,på 5 
mm form med kerne.

L3 = 6  vind. 0,5 mm forsølvet kobbertråd, på 5 
mm form med kerne, udtag Vz vind. fra 
den kolde ende.

L4 =  L2.
L5-L9 = 200 vind. 0,1 mm kobbertråd, på Neo- 

sidform med rød kerne og klokke.
L10 = 200 vind. 0,1 mm kobbertråd, på Neosid- 

form med rød kerne og klokke, linken er 
på 50 vind.

L11 = 2 0  vind. 0,35 mm kobbertråd, på 5 mm 
form med kerne og skærmdåse.

L12-L13 = 12 vind. 0,35 mm kobbertråd, på

dobbelt Neosidform, med hvid kerne 
(uden klokker).

L14 = 6  vind. 1 mm forsølvet kobbertråd, 5 mm 
spolediameter, luftviklet.

L15 =  6  vind. 1 mm forsølvet kobbertråd, 5 mm 
spolediameter, luftviklet med udtag Vz 
vind. fra den kolde ende.

L16 = 2  vind. 1 mm forsølvet kobbertråd, 4 mm 
spolediameter, luftviklet.

L17 = 4  vind. 1 mm forsølvet kobbertråd, 5 mm 
spolediameter, luftviklet.

Dr1-Dr2 = 15 vind. 0,4 mm kobbertråd på en 100 
kohm Va W modstand.

Tr1, Tr2, Tr3 = 455 kHz MF-dåser type 
1A 025 022K, fra Århus Radiolager, hvor 
den indbyggede kapacitet er fjernet 
(kernefarve: gul).
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Nr. G1 G2 S D Nr. B E C
T 1 0 1,5 0,7 11,5 T7 1 0 , 0 9,2 1 2

T2 0 0,9 1 ,6 11,3 T8 5,5 5,0 1 2

T3 0 1,5 0,9 1 2 , 0 T9 2 ,6 2 ,0 1 2

- B E C T10 2 ,8 2,3 1 2

T4 9,1 8,5 1 2 T11 1 ,8 1,1 1 2

T5 0 , 8 0 , 2 1 ,6 T12 1 ,0 0,5 1 2

T6 1 ,6 1 ,2 1 0 , 0 T13 0,5 0 ,1 1 2

Tabel 1.

Nr. 1 ' 2 ' 3' 4 ’ 5' 6 ' 7' 8 ’ 9' 1 0 ' 1 1 ' 1 2 ' 13’ 14’

IC1
IC2

IC3

0,4
0 , 0

0 , 0

3,6
2 , 0

4,5

0 , 0

0 , 0

0 , 0

2,9
0 , 0

8 , 6

8.5
3.5
8.5

11,3
2,1

7,1

11,3
3,1
4,5

0,4
7,0
4,7

3,1
5,5

2 ,2

0 ,0

11,5 0 , 0 2 , 0 2 , 0

Tabel 2.

Litteraturnyt

Pedantiske bemærkninger til redegørelsen i OZ 
nr. 6 , juni 1977 side 279-280 om spolers selvin
duktion:

I sin iver efter at forklare glemmer forfatteren 
at informere læserne om, hvad de i formlerne 
anvendte små og store bogstaver står for -  de 
står vist til dels fo r det samme -  og værre endnu, 
bogstavet store L står både for selvinduktion og 
spolelængde! Nu vil forfatteren netop undgå 
form ler, men når de bringes, bør det efter min 
mening ske på en måde, der giver læserne mu
lighed fo r at anvende dem.

På fig. 1 kunne dimensionerne have været an
ført, og et par karakteristiske eksempler på 
form lernes anvendelse ville i nogen grad have 
afbødet manglerne.

Med venlig hilsen, Kj. Prytz

Udvidede tekniske prøver.
Ahrent Flensborgs forlag i Ringsted har udgivet 
et hæfte, der indeholder samtlige opgavesæt, 
som er stillet til de skriftlige prøver for opnåelse 
af A-licens fra den første prøve i 1954 til og med 
prøven i maj 1977.

Opgaverne er samlet af Jens Barnholdt, 
OZ7JB, som gennemgik alle de opgavesæt, der 
var gengivet i OZ, for at være velforberedt til A- 
prøven. Da opsøgningen i OZ var et større arbej
de fik  han den idé at samle disse opgaver i et 
hæfte og at supplere med de to første opgave
sæt, idet disse ikke har været gengivet i OZ. Her
ved har alle mulighed fo r at tilegne sig opgave
samlingen fo r det beskedne beløb af 28,75 kr. + 
porto, hvilket svarer til 64 øre pr. sæt.

Der er ikke opgaveløsninger i hæftet for at 
gøre opgaveløsningen mere realistisk, dog er 
der anfort i hvilket OZ løsningen kan findes, dog 
ikke for 1954-prøverne.

Et udmærket supplement til vinterens kurser 
og til selvstudiet.

OZ3PO
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9 MHz-enhed for kortbølgetransceiver med LM373.
Af Bjarne Gerdstrøm, OZ8BG, Junovej 30, Århus, 8270 Højbjerg.

Motiveringen for denne artikel er dels teknisk re
daktørs notits side 487 i dec. OZ og dels min 
trang til at videregive oplysninger om en særde
les anvendelig dabs, som jeg første gang så be
skrevet i Ham Radio november 1973 og som ikke 
tid ligere  har været beskrevet i OZ.

Min 7 år gamle transceiver med rør og lavet af 
rodekassedele, trænger efterhånden til en aflø
ser, og da jeg ikke er vild med at vikle spoler til 
masser af svingningskredse til forstærkerkreds
løb opbygget af diskrete komponenter, har jeg 
fundet, at dabsen, LM373 må være noget for 
mig.

Hvis jeg skulle vente med artiklen, til min nye 
transceiver er færdig, ville der gå lang tid. Den 
her i artiklen nævnte hovedenhed virker im idler
tid efter hensigten, og den vil måske kunne give 
andre amatører blod på tanden. Blokdiagram
met fo r m it projekt er vist fig. 1 .

Beskrivelse af LM 373.
Mit første problem var at få fat i dabsen, for min 
sædvanlige leverandør kendte den ikke, ej heller 
andre af OZ’s annoncører, som forhandler IC’s, 
men et tip førte mig til »Multikomponent« i 
A lbertslund, som gav mig valget mellem en 
10-benet metalhusudførelse og en 14-benet 
Dual-ln-Line. Jeg valgte den sidste for at kunne 
opnå den mest hensigtsmæssige ledningsfø
ring. Fig. 2 viser forbindelsesdiagrammet taget 
lige fra det særdeles fyldige 8 -siders datablad.

Som det ses, er der to adskilte kredsløb. Det 
første, der har en forstærkning på 32 dB, er en 
AGC-regulerbar operatorforstærker for frekven
ser mellem audio og 30 MHz. Der opgives data 
ved forskellige frekvenser bl. a. 10,7 MHz, men 
data ved 9 MHz kan ikke være meget forskellige 
herfra.

Indgangsimpedancen er 1,2 kohm/2,5 pF og 
udgangsimpedansen 60 ohm/1,5 pF. Det andet

FIG. 1

LM 373

AGC c o n tro l/  1 
Quad C a p a c ito r 

Sw itch

1. S ection  in p u t

DC fe e d b a ck  
bypass

2 Section input

h»L|M.---  ----

— 1. Section o u tpu t

Peak d e te c to r o u tp u t

Output from  Quad detector 
(a m p iif ie r /p ro d . d e te c to r)

FM Q u a d ra tu re  
SSB BFO/AM  
u n b a la n c e  in p u t
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forstæ rkerkredsløb har en forstærkning på 37 
dB og har indgangsimpedansen 5 kohm/5pF. 
Udgangsimpedansen ved ben 9 er 1 kohm /6 pF. 
Indgangen til blanderen er på 3 kohm/7,7pF. 
Mine forto lkninger af databladet med hensyn til 
output fra ben 10, der benyttes til AGC-regule- 
ringen, må tages med forbehold, men det skulle 
være m uligt at nedsætte en signalændring på 
indgangen på 60 dB til en udgangsændring på 
10 dB,

Diagrammet til 9 MHz-enheden (fig. 3).
På ben 2 kan der skiftes mellem tilkobling af et 9 
MHz-signal fra en modtagerblander og et DSB- 
signal fra en balanceret modulator. Udgangen af 
første forstærkerkredsløb kobles til indgangen 
på andet forstærkerkredsløb via et krystalfilter af 
KVG-typen. Blandingskredsløbet forsynes i 
m odtagestilling med et 9 MHz beatsignal og i 
sendestilling med et VFO-signal. Fra ben 9 kan 
nu udtages enten et LF-signal eller HF-blan- 
d ingsprodukter, som sorteres i båndfiltret. Alle 
om skiftn inger foretages såvel i hovedkredsløbet 
som i de tilkoblede kredsløb med dioder. De to 
potentometre P-| og P2  er tilkoblet således at de 
dels styrer forstærkningen og dels den korrekte 
indstilling af den balancerede blander. Hvis man 
kun har planer om at benytte apparatet som 
modtager, stiller man ganske enkelt til største 
lydstyrke. Ved sending er det mere kompliceret, 
idet den kondensator og switch, der er vist i 
IC’ens principdiagram, i virkeligheden er en ka-

pacitetsdiode, og den skal have en helt korrekt 
forspæ nding for at give et kvalificeret signal fra 
sig. Her vil jeg tillade mig at henvise til den før
nævnte artikel fra Ham Radio nov. 1973, som 
kan rekvireres fra kopitjenesten ved OZ7EM (Jeg 
har selv fået min derfra). Et kredslob mellem ben 
10 og 1 sørger for AGC-reguleringen.

Print og montering.
M it modul er lavet på et stykke enkeltsidet plade, 
der er 6  cm. x  8  cm. Monteringsplanen er vist på 
fig. 4 og er næsten diagramret. Modstandene er 
af 1/8 W-typen. Kondensatorerne er af den type, 
der har 8  mm benafstand, bortset fra de to 
elektrolytter, hvor jeg har brugt tantal, samt de 
to ved krystalfilteret,som er rulleblokke. P-| og 
P2  er lodretstillede trimmepots. Et fuldstændigt 
printudlæ g er ikke vist, da jeg ikke har lavet 
noget, der egner sig til fotokopiering, men på 
fig. 5 ses printbanernes beliggenhed. Jeg har t i l
stræbt at lade så meget sammenhængende kob
berbelægning på nulpotentiale blive bevaret 
efter ætsning af stabilitetshensyn. Af samme 
grund har jeg ikke villet lægge baner for de to 
kondensatorer og modstanden på 1 0 0  ohm ved 
filteret, da disse baner ellers ville have brudt den 
store kobberflade for meget. Kondensatorerne 
er monteret direkte mellem printsoklens ben og 
filterterm inalerne. Desuden er modstanden på 1 
kohm i AGC-komplekset menteret direkte mel
lem de respektive ben på printsoklen.

De alm indelige komponenthuller er boret med
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0,8 mm bor. Tre huller ved IC-soklen er boret op 
med 2  mm. løvrigt er de overflødige ben rykket 
ud af printsoklen. Hullerne til printspyddene 
langs kanten er 1 mm. Hullerne ved krystalfilte
ret og fatsgøringshullerne er 3,5 mm. Alle prin t
spyddene med mærkerne henholdsvis T,R og 
+ 1 2  er forbundet med monteringstråd, der går 
langs printets kant.

Videre eksperimenter.
Ifølge databladet er anvendelsesmulighederne 
fo r LM373 mangfoldige. Jeg har forsøgt mig 
med en modtagerindgangsdel, hvor IC'en benyt
tes som HF + Bl., men uden det helt store resul
tat, jeg får mere ud af noget med et par 40673. 
Derimod virker LM373 udmærket i en opstil
ling, hvor den fungerer som mikrofonforstærker 
og balanceret modulator og afgiver et DSB- 
signal på9 M Hztil videre behandling i hovedmo
dulet.

9 MHz DSB O

D ette  e r ikke  n o g e t e g e n t
l ig t  p r in tu d læ g , id e t de t i 
te ks te n  o m ta lte  jo rd p la n  
m a ng le r. En end n u  bedre  
lo s n in g  er a t b ru g e  d o b 
b e lts id e t p r in tp la d e  og  la 
de bag s id en  stå som  jo r d 
p la n .
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

Skrivning af disse sider til OZ har til dato fort un
dertegnede i skriftlig  korrespondance med nu 
over 76 »antennespørgere« på godt et år. T il
syneladende med det held. at have bragt en del 
m isforståelser ud af verden og erstattet disse 
med lidt »håndgribelige« facts om hvordan en 
antenne egentlig »virker«, udover at det for un
dertegnede har været særdeles inspirerende en 
to -tre  gange om ugen at sætte sig til skrivema
skinen, og ud fra gamle og nye »klassikere« in
denfor diverse antenneboger og do. artikler i 
tidskrifter, at finde netop det, pågældende har 
brug fo r og »omsætte« det i brevform.

Nu, hvor dette skal aftrykkes i 50 års-jubilæ- 
umsnummeret, vil det vel også være på sin 
plads, at nævne, at det er ca. 32 år siden de 
første lin ier blev skrevet fra min hånd -  dengang 
som leder af DR-afdelingen (hvilket OZ9XM, 
Karsten, jo så udmærket tager sig af nu ) -  og 
dengang drejede det sig også om antenner.

Men som bekendt er det ikke altid let at ryste 
de virkelig indprægede radio-baciller ud af 
kroppen, når de først har sat sig fast i barnealde
ren. Kort sagt, man bliver da heldigvis aldrig helt 
fæ rdig med at være den eksperimenterende ra
dioamatør.

Også ved de mange foredrag rundt i landet 
har jeg mødt en særdeles stor spørgelyst, som 
har glædet mig meget, og jeg vil her benytte lej
ligheden til at sige tak til de mange, som på den 
ene eller anden måde derved er med til at holde 
disse sider igang.

Denne Månedens antenne er da også blevet til 
ved en inspiration after et antenneforedrag i Hu
rup og et derefter følgende kort besøg (skulle 
kun have været der een dag, men blev der tre!) i 
Å lborg afdelings sommerlejr ved Tranum i be
gyndelsen af juli måned.

En »One Lambda Loop«.
Denne -  en een-bølgelængde lang »løkke« -  har 
nu været kendt gennem årtier som det fodende 
element i en Cubical Quad. og er faktisk to Vz- 
lam bda-dipoler over hinanden, hvor den neder- 
ste og den øverste dipol er bukket henholdvis 
opad og nedad og derved dannende en kvadra
tisk form. Feederen er tilsluttet den nederste d i
pol, som via de spændingsbærende endepunk
ter spæ ndingsfoder den øverste. Feederen er t il
sluttet i strømmaksimumspunktet, hvorfor alm.

coax-feeder kan benyttes. Sidelængden er 1A- 
lambda, hvilket er afstanden mellem et strøm
maksimum og et spændingsmaksimum på en
hver antenne. Som bekendt stråler en dipol 
vandret ophængt lige meget ud i alle retninger 
vinkelret på tråden -  altså spild af energi (det er 
jo  ikke med kollegaer lige op over vore hoveder 
e ller lige under vore fødder, at vi ønsker en ra
diokorrespondance!) Men stables to dipoler, 
hvori strømmene er i fase, da bliver udstrålingen 
hovedsageligt kun vinkelret på disse dipolers 
plan, når dipolerne befinder sig ca. 1 lambda fra 
hinanden, idet faseforholdene af de udstrålede 
signaler fra dipolerne i deres plan vil søge at op
hæve hinanden (er lige store og modsat rettede). 
Fordelene ved at lade den ene fode den anden er 
bl. a., at der kun behøves een feeder, og at 
antennen -  idet den danner en sløjfe -  ikke har 
strittende ender, som er sårbare for corona-ef- 
fekten. En ulempe er der dog, idet spacingen 
(afstanden) mellem dem kun er ca. 3/8 lampda i 
stedet fo r en 1/1, hvorved gain ikke er de ca. 4,5 
dB over en enkelt vandret dipol, der er teoretisk 
mulig, men ca. 3 dB. Selve »loopens« impedans 
er omkring 120-130 ohm, og kan derfor ikke t i l
sluttes direkte til et coaxkabel. I en Cubical 
Quad med direktor og reflektor f. eks., vil disses 
tilstedeværelse nedsætte impedansen til ca. 50 
ohm. Men dette er ikke tilfæ ldet her, hvorfor en 
kvartbølge-coaxtransformer skal benyttes.

Justeringsprocedure.
Som bekendt er den første betingelse for en an
tenne, den er i resonnans ved den frekvens der 
ønskes benyttet. Dette skal og må konstateres 
ved en kontrolm åling inden man går videre. Så
vel resonnans som impedans -  der er det næste 
punkt -  er afhængig af omgivelserne, højde over 
jord og tage, og mere eller mindre ledende ma
terialers tilstedeværelse indenfor ca. V2 bølge
længdes afstand fra antennen. Dertil kan f. eks. 
med fordel benyttes et batteridrevet dykmeter, 
hvis frekvensskala inden brug kontrolleres over
fo r en kalibreret modtager.

I vores tilfæ lde var der brug for en loop til 14 
MHz-båndet, hvilket betyder ca. 21 meter tråd i 
antennen, der blev lavet af elektrikerledning i 
Tranum, men bedre er ca. 1,0-1,5 mm° lakeret 
transformerkobbertråd. Diagonalen i loopen, 
der her danner et kvadrat stående på et hjørne er
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ca. 7,5 meter, hvilket vil, sige, at bare en 8,5-10 
meter hoj flagstang er brugbar. Kvadratet holdes 
udstrakt med f. eks. nylonsnore til siderne. Her 
er der spændingsmaksimum, så en lille isolator 
vil være en god idé (en våd nylonsnor er ikke en 
isolator), mens det ikke er påkrævet i toppen, 
hvor der er strommaksimum. I strømmaksl- 
mums-fødepunktet i bunden sættes midlertidigt 
en kronemuffe med en 2  vindingsspole, med 
samme diameter som dykmeterets spole, og kro- 
nemuffen fastskrues på masten. Kobl dykmete- 
ret løst til spolen og find dykket. For hård kob
ling medfører, at antennen søger at frekvenslåse 
dykmeterets oscillator, hvorved unøjagtig aflæs
ning af frekvensen forekommer (»Goyder-lås- 
fænomenet«). Sørg naturligvis for at starte med 
lid t mere end de 21 meter tråd, og klip 15-10-5 
cm af efterhånden, som du nærmer dig 14,1- 
14,2 MHz (det er i hvertfald ikke muligt, at læse 
frekvensen mere nøjagtigt). Da antennen ikke er 
så frekvensskarp som en antenne med forkort- 
n ingsspoler eller spærrekredse vil være, er det 
rim elig t at sigte efter båndets midte, og den vil 
være i orden både til CW-enden som til SSB- 
delen.

Først når frekvensen er konstateret ved dyk
metoden og antennens resonnans derved er be
stemt indenfor amatørbåndet, kommer turen til 
impedans-tilpasningen. Som nævnt kan der i 
dette tilfæ lde med fordel benyttes en kvart 
bolge-coaxtransformer. Ganske vist forudsatte 
vi at loopens impedans er omkring 125 ohm, 
men meget ofte går vi ud fra noget ganske fo r
kert, når vi prøver på at skønne en antennes im
pedans: Vi tror den er f. eks. 50 ohm eller lig 
nende for en dipol, men det er den sjældent, 
grundet omgivelsernes indflydelse. Derfor må 
impedanstilpasningen udføres på stedet, bedst 
og mest enkelt med f. eks. gamma-match når det 
gæ lder antenner til de højere frekvenser, hvor 
coaxtab kommer ind i billedet. Nu kan man ved
14 MHz accepterer et SWR på 2:1 og det er kun 
tidsspilde at prøve at få det bedre. Derfor kan en 
kvartbølgetransformer benyttes, idet den med et 
stykke 70 ohms kabel omsætter de ca. 120 ohm i 
antennen til ca. 50 ohm i kablet, når det er en 1A - 
lambda gange kablets hastighedsfaktor langt. 
Formlen for en 'A-bølge transformer lyder:

Zo =  V za ■ Zb,

hvor Za her er 50 ohm (sættets og det dertil slut
tede coaximp.), og hvor er ant.impedans. 
( 1 2 0  ohm).

Z 0  =  ] /  50 -120 = 77 ohm.

Et stykke 70/72 ohms kabel vil derfor ikke helt 
nøjagtigt omsætte de ca. 120 ohm til 50 ohm, 
men til en lidt højere impedans, hvilket kun gør 
SWR en smule dårligere end 1:1. Hvis antennens 
impedans var nærmere de 1 0 0  ohm (hvad den 
som sagt ofte er), bliver tilpasningen med nævn
te stykke 70 ohm endnu bedre. Så der er ingen 
grund til at gøre mere ud af det.

Men længden af denne transformer er jo af
hængig af isolationsmaterialet i coaxkablet, og 
hvis dette er ukendt -  hvad vi et øjeblik fo rud
sætter er tilfæ ldet -  så kan vi igen ved hjælp af 
det uundværlige dykmeter tilklippe den rigtige 
længde:

Her ved 14 MHz tages et stykke ca. 4 meter 
langt 70 ohms coax, den ene ende skrues på 
kronemuffen med 2  vindingspolen -  og dette 
kan udføres på arbejdsbordet i shacket -  den 
anden ende må ikke være kortsluttet; og kablet 
ligger frit ud på gulvet. Dykket på dykmeterets 
instrument vil da ske ved en frekvensindstilling, 
omregnet i bølgelængder i meter, når kabel
længden er lig med: en 1/4 -bolgelængde gange 
med hastighedsfaktoren.

Også her klipper man sig gradvist ind på den 
ønskede frekvens 14,1-14,2 MHz. Har man et t il
stræ kkeligt langt stykke 70 ohm. kan man spare 
på sit 50 ohm, ved at gøre denne transformer 
ikke en '/*, men 3U eller 5/4 o.s.v. bølger langt. 
Den samme transformation vil forekomme for 
hvert ulige  antal kvarte bølger kablet er langt. 
Det vil dog være tilrådeligt at slutte med en v il
kårlig længde 50 ohm mod senderen, idet bl.a. 
indskydelse af det andet uundværlige instru
ment -  et SWR-meter -  arbejder mest nøjagtigt i 
et 50 ohms-kabel. Og så er antennen og tilpas
ningen færdig, og SWR vil være under 1,5:1 hvis 
du har en baiun (type 1:1) mellem antenne og 70 
ohms-kablet og benytter en mast af ikke ledende 
materiale.

Faconen på denne »loop«-antenne er stort set 
underordnet. Den kan være helt cirkelformet, 
den kan som her stå på det ene hjørne, den kan 
være et kvadrat med nederste side parallelt med 
jorden eller den kan være trekant-formet. Sidst
nævnte betegnes i dag som en Delta-Loop-an- 
tenne. Resultatet bliver det samme: Ca. 3 dB 
gain i to retninger, vinkelret ud fra antennens 
plan og i en relativ flad vifte: ca. + / h- 45 grader i 
både vertikal som i horisontal plan for ca. 3 dB- 
punkterne.
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En O ne Lam bda Loop  i a l s in  enkelhed. Traden er a f 1-1,5 
m m °  lake re t tra n s fo rm e rtra d . Da den d anne r en lukke t s lø jfe  
s k a l læ ngden  ikke  fo rko rte s  g run d e t den a lm in de lige  ende 
e ffe k t, m en er en h e l b ø lge læ ngde  lang. N ø jag tig  læ ngde fin 
des m ed d ykm e te r t i l ønske t frekvens. Ba lun  (1:1) e r nødven 
d ig . n a r d e r b ruges  coaxfeeder.

En k v a rt-b ø lg e -tra n s fo rm e r a f 70 ohm s coax er nødvend ig  
fo r  a t om sæ tte  ca. 125 ohm  til ca. 50 ohm . Læ ngde a f 70 ohm s  
co ax . h v is  v f e r 0.66, e r 3,5 m eter. U dstrå ling  er m ed vandre t 
p o la r is a tio n  (n a r fo d e t som  vist), og gain  er ca. 3 dB  v inke lre t 
u d  o g  in d  a f p a p ire ts  p la n  (b i-d ire c tio n a l). D æ m pn ing  t i l  s id e r
ne m in d s t ca. 15 dB  og  lo d re t p o la risa tio n  i d isse to re tn inger.

Resultater.
Ved OZ2RR, Kurt, syd for Ålborg blev »Loopen« 
fra Tranum opsat i en 8  meter telefonstolpe kun
4 meter fra hus og sammenlignet med en dipol i 
1 2  meters højde, sidstnævnte ophængt efter det 
een-mastede princip: »The drooping dipol«. 
Både dipol og loop ophængt NordSyd, d.v.s. 
bedste og fladeste udstråling øst-vest. Dipolen

betydeligt mere frithængende, men alligevel gav 
loopen op til 4 S-grader (sandsynligvis å 5 dB -  
og ikke 6  som »normalt«), altså op til ca. 20 dB 
mere end dipolen ved DX-er, Malaysia og Nord- 
og Sydamerika. Andre forhold må have spillet 
ind, fo r så meget bedre skulle den ikke være 
over en dipol. Men OZ2RR havde simpelthen a l
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drig haft en eneste DX før loopen kom op! Såvel 
den een-mastede dipol som loopen udviser lod
ret polarisation i antennernes plan, og fra 
Sydeuropa opnåedes 2 S-grader (ca. 10 dB) 
bedre rapporter end med dipolen. Overfor en 
nærboende amatør, der har en vandret antenne, 
og dermed samme polarisations-plan som 
loopen, konstateredes ved drejning af loopen en 
dæmpning af side-stråling på ca. 15 dB. Dette 
skulle teoretisk være betydeligt mere, men gen
udstråling fra alle mulige objekter i loopens 
nærmeste omgivelser er med til at odelægge en 
sådan måling.

Et andet eksempel: I en øst-vest-gående ådal 
blev antennen opsat i en 1 2  meter granrafte mel
lem ligeså høje træer, terrænkote 6  m med 20-30 
meter høje skrænter fra 1 til 5 bølgelængders af
stand i nord-vest og i syd. Antennen blev opsat 
med bedste udstråling øst-vest, og en af de før
ste kontakter med ca. 50 W output var med 
Tomsk, hvorefter 4 W'ere bl. a. danskamerika
nerne W2CCS og W1YS (ex. OZ9O), blev kontak
tet acceptabelt, skønt bakker og terræn i vest 
(»beamretningen«) ca. 200 meter væk gik fra 25 
meter til ca. 75 meter få kilometer væk: altså 
nede i et hul. Forøvrigt fra et sted hvor dansk TV 
næsten ikke kan nå ned! Årsag til det forbavsen
de resultat fra denne særdeles dårlige position 
skyldes ikke så meget antennen, men et åløbs 
»HF-løftende« virkning. Vand eller et åbent pla-

Tranumlejren 1977.
Så er Tranumlejren 1977 afsluttet. Der har på lej
ren været besøg af ialt 99 enheder med max. den 
sidste week-end på 92 enheder. Der blev ialt 
solgt 320 call-mærkater. Vi havde besøg af OZ, 
SM, LA. HB9 og DL, så hvad besøgstallet angår, 
var det mere end det sommerlejrudvalget havde 
regnet med.

En af de negative ting ved lejren var den kata
strofale mangel på vand, et problem der blev talt 
meget om, men ingen kunne gøre noget ved. 
Men alle tog dette problem med et strålende hu
mør, tak for det.

Lejrens aktiviteter bestod af 4 rævejagter, mo
biltest 2  meter og mobiljagt på 2  meter, endvide
re blev der vist modelflyvning med bl. a. en heli
kopter. Igen i år blev der vist et frisk initiativ af en 
af deltagerne idet OZ7SG, Erik, arrangerede et 
fam ilierally fredag eftermiddag, tak Erik!

Lørdag aften var der den traditionelle fest. 
Som pladevender havde vi en meget oplagt

teau er som bekendt at foretrække til en god 
senderposition.

Selv blev jeg klar over denne simple »een- 
elementede quad«s gode egenskaber og enkle 
opsætning fra min tidligere QTH ved Jyllinge på 
kote ca. 25 ved Roskilde fjord med visuel hori
sont på ca. 15 km. Herfra kørtes den ene DX efter 
den anden med de ca. 50 watt ud. og jeg blev tit 
spurgt om et »diagram af min beamantenne«, 
som modparten, taget min beskedne effekt i be
tragtning, ikke kunne forstå var så enkel. Men 
det var jo som oftest også grundet en udnyttelse 
af de forhåndenværende forhold -  også på 14 
MHz -  for nogen gennemskærende DX-antenne 
er det naturligvis ikke. Antennen er nu opsat her 
ved Silkeborg mellem træerne på østskråningen 
af Funder bakke i en 10 meter granmast, og v ir
ker også her ca. 20 dB bedre end min sammen- 
ligningsantenne: en tre-elementet (fejlagtig) fo r
kortet Yagi-antenne ca. 3,5 meter lavere. Det 
er heller ikke for ingenting, at den for nogle år 
siden blev vist i en 15-20 meter udførelse i OZ, 
som en »Scout-antenna«, d.v.s. velegnet til 
Fieldday-arbejde.

I Tranum-lejren tog det ikke over to timer før 
den var køreklar inklusiv »skovning« af granraf
te, hulgravning, »masterejsning«, frekvensind
lægning og impedanstilpasning. Tusind tak til 
jer alle kendte og ukendte hjælpere. Lejrugens 
antenne er hermed blevet til Månedens antenne.

OZ7CH

OZ1CHP, han var til sidst helt væk i støv fra de 
dansende mennesker. Os der så ham til sidst, da 
støvet lagde sig, forvekslede ham med en fyr
bøder, men der var også kul på!!!

Ved festen blev også overrakt præmier til 
vinderne af de forskellige konkurrencer.

Samlede rævejagter:
Arrangør af rævejagterne: OZ5XD.
15 hold deltog i alle 4 jagter, ialt deltog 28 hold i
ugens løb.
1. OZ1AEB/OZ1CNS .....................  377 points
2. OZ4VW/OZ1AEF .......................  376 points
3. OZ6UD/OZ3PS ........................... 364 points

Tranumjagten:
2 0  hold deltog.
1. OZ5LD/? ....................................  100 points
2. OZ1AEB/OZ1CNS .....................  96 points
3. OZ1YX/OZ3MV ........................... 93 points
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Mobiltest:
Arrangør: OZ8 PV.
5 hold deltog.
1. OZ5UO/OZ3MV/OZ5XD ...........  630 points
2. OZ8 KF ..........................................  480 points
3. O Z3M C/OZ1PD........................... 415 points

Mobiljagt:
Arrangør: OZ7OU.
1 0  hold deltog.
1. OZ1DVH/OZ1DVG .....................  300 points
2. OZ6SB/OZ3NG ........................... 290 points
3. OZ6 DW ........................................  280 points
Det var også de eneste 3 hold der fandt ræven!

Familierally:
Arrangør: OZ7SG.
1 2  hold deltog.
1. OZ1AGO ......................................  91 points
2. OZ3PS ..........................................  82 points
3. OZ2RR ........................................  77 points
Resultatet af 2 meter aktivitetstesten kendes 
endnu ikke, men der henvises til VHF-spalten. 
der kan I se resultatet.

På lodsedlerne blev udtrukket følgende numre:
1. præmie nr. 093 transistorradio
2. præmie nr. 432 universalinstrument US 105
3. præmie nr. 425 campingstol

Ved kaffebordet søndag eftermiddag blev fø l
gende numre på call-mærkaterne udtrukket:
1 . præmie nr. 1 2 0  universalinstrument

US 110 A (er afhentet).
2. præmie nr. 289 drømmeseng
3. præmie nr. 025 gavekort (er afhentet).

De uafhentede præmier kan afhentes i Ålborg- 
afdelingen inden den 1. oktober 1977. Ikke af
hentede præmier tilfalder EDR Ålborg afdeling.

Sommerlejrudvalget takker følgende firmaer for 
deres støtte tillejren:

Norad
Radiocentralen
Lautronic
Instrutek
Århus Radio Lager 
OZ2ZJ
Herman Møller 
OZ5ID
Werners Radio
Ahrent Flensborgs Boghandel

Lejrudvalget takker for i år, på gensyn til næste 
år.

Pladshundene 
Bjarne, OZ1BQU Erik, OZ2VE

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

Valgresultater 1977.
Indkomne stemmesedler ...................  1320 stk.
-i-fo r sent indkomne stemmesedler .. 15 stk.
-=- ugyldige stemmesedler .................  79 stk.
Gyldige stemmesedler ....................... 1226 stk.

Valgdeltagelse 23 %.

De gyldige stemmesedler fordeler sig således: 
Kr. 1 283 stk. valgdeltagelse 23,8 % 

valgdeltagelse 21,7 % 
valgdeltagelse 46,8 % 
valgdeltagelse 17,9 % 
valgdeltagelse 2 1 , 2  % 
valgdeltagelse 30,1 % 
valgdeltagelse 2 1 , 2  % 
valgdeltagelse 22,4 % 
valgdeltagelse 24,5 %

Kr. 1 283 stk.
Kr. 2 91 stk.
Kr. 3 44 stk.
Kr. 4 145 stk.
Kr. 5 76 stk.
Kr. 6 93 stk.
Kr. 7 128 stk.
Kr. 8 223 stk.
Kr. 9 127 stk.
OX 16 stk.
Ialt 1226 stk.

Formandsvalg

Kandidat ° P "å e t antal % af gyldige 
stemmer stemmer

O Z 5 R O 6 7 5 55 ,1 valgt for 1 år

HB-valg.
Kreds kandidat opnået antal % af gyldige

stemmor stemmer

1 O Z 3 S H 160 5 6 ,5 valgt for 2 år
2 O Z 6 B L 6 5 7 1 ,4 valgt for 1 år
3 O Z 8 T V 3 5 7 9 ,6 valgt for 2 år
4 intet valg
5 O Z 6 M I 5 7 7 5 ,0 valgt for 2 år
6 O Z 9 Q Q 5 3 5 7 ,0 valgt for 1 år
6 O Z 1 A L I 2 5 2 6 ,9 suppleant
7 0 Z 1 0 Q 102 7 9 ,7 valgt for 2 år
8 O Z 4 E V 1 2 3 5 5 ,2 valgt for 1 år
8 O Z 4 G S 7 5 3 3 ,6 suppleant
9 O Z 1 A T 1 05 8 2 ,7 valgt for 2  år
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Repræ sentantskabsvalg.

Kandidat opnået antal % af gyldige plac. ef.
stemmer stemmer stemmetal valgt ikke valgt

Kreds 1:
OZ6 IA 113 39,9 5 valgt for 2  år
OZ6 PK 104 36,8 6 valgt for 2  år
OZ9SN 1 0 2 36,0 7 valgt for 1 år
OZ4AO 130 45,9 4 valgt for 2  år
OZ5RO 148 52,3 1 valgt for 2  år
OZ2LF 94 33,2 8 valgt for 1 år
OZ9WW 72 25,4 13 suppleant
OZ8 HE 38 13,4 19 suppleant
OZ9NP 79 27,9 1 0 valgt for 1 år
OZ9JB 142 50,2 2 valgt for 2  år
OZ4KS 64 2 2 , 6 14 suppleant
OZ5IH 133 47,0 3 valgt for 2  år
OZ1SZ 77 27,2 12 valgt for 1 år
OZ6 MK 81 28,6 9 valgt for 1 år
OZ9BD 56 19,8 16 suppleant
OZ1ZK 36 12,7 2 0 suppleant
OZ1XO 39 13,8 18 suppleant
OZ1AGX 52 18,4 17 suppleant
OZ3BC 79 27,9 1 0 valgt for 1 år
OZ1DAF 63 22,3 15 suppleant

Kreds 2:
OZ6 BL 40 44,0 3 valgt for 2  år
OZ6OP 44 48,4 2 valgt for 2  år
OZ3SW 32 35,2 4 valgt for 1 år
OZ9RT 49 53,9 1 valgt for 2  år
OZ6 VP 28 30,8 5
OZ1AAA 28 30,8 5
I henhold til vedtægternes § 8  stk. 6  skal der ved stemmelighed foretages lodtrækning. Lodtrækninc
skal derfor finde sted mellem OZ6 VP og OZ1AAA om sæde i repræsentantskabet for 1 år. Lodtræknin-
gen bor foretages ved ordinært repræsentantskabsmøde.

Kreds 3:
OZ4GF 2 2 50,0 1 valgt for 2  år
OZ4LK 8 18,2 2 suppleant
OZ4DZ 5 11,4 3 suppleant
OZ4YP 5 11,4 3 suppleant
OZ1AYH 3 6 ,8 5 suppleant

Kreds 4:
OZ3PO 99 68,3 1 valgt for 2  år
OZ7LX 84 57,9 2 valgt for 2  år
OZ5DX 69 47,6 4 valgt for 2  år
OZ5LI 44 30,3 7 valgt for 1 år
OZ5GF 72 49,7 3 valgt for 2  år
OZ2QF 39 26,9 8 valgt for 1 år
OZ3FC 48 33,1 6 valgt for 1 år
OZ6 RT 56 38,6 5 valgt for 2  år
OZ8 NZ 31 21,4 9 valgt for 1 år
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Kreds 5:
O Z 1 W 4 7 6 1 ,8
O Z 1 W L 4 8 63 ,1
O Z 6 M I 3 9 5 1 ,3
O Z 9 H X 3 6 4 7 ,4
O Z 1 A M B 3 5 46 ,1

Kreds 6:
O Z 3 E R 3 7 3 9 .8
O Z 6 U H 2 9 3 1 ,2
O Z 1 Y X 5 2 5 5 ,9
O Z 1 V W 4 0 4 3 ,0
O Z 1 A B F 14 15,1
O Z 1 A J W 21 2 2 ,6

O Z 1 A L K 2 0 2 1 ,5

O Z 8 J W 4 5 4 8 ,4

Kreds 7:
O Z 6 S B 6 6 5 1 ,6

O Z 1 L N 7 9 6 1 ,7

O Z 4 P Y 4 0 3 1 ,3

0 Z 1 0 Q 6 2 4 8 ,4

O Z 7 U D 5 4 4 2 ,2

O Z 6 S V 3 4 2 6 ,6

O Z 4 C R 5 2 4 0 ,6

O Z 1 B U O 2 7 21,1

Kreds 8: 
O Z 3 B S 4 8 2 1 ,5
O Z 3 V B 7 4 3 3 ,2
O Z 8 B G 9 8 4 4 ,0

O Z 4 G S 1 2 4 5 5 ,6

O Z 3 E H 71 3 1 ,8
O Z 5 W T 5 5 2 4 ,7

O Z 9 W N 6 7 3 0 ,0

O Z 8 V V 5 8 2 6 ,0
O Z 4 W S 5 9 2 6 ,5
O Z 1 A G N 8 3 3 7 ,2

O Z 1 A T Q 4 6 2 0 ,6
O Z 1 B S T 3 6 16,1
O Z 1 C L V 2 4 10 ,8

Kreds 9:
O Z 9 J E 6 6 5 2 ,0
0 Z 7 0 U 71 5 5 ,9

O Z 4 X 3 5 2 7 ,6

O Z 3 M V 6 0 4 7 ,2
O Z 2 V E 4 6 3 6 ,2

O Z 9 N T 75 59,1

O Z 5 U O 4 9 3 8 ,6
O Z 5 L Y 6 2 4 8 ,8

OX:
O Z 5 W Q 10 6 2 ,5
O Z 7 Y Y 6 3 7 ,5

2  valgt for 2  år 
1 valgt for 2  år
3 valgt for 1 år
4 valgt for 1 år
5 suppleant

4 valgt for 1 år
5 suppleant
1 valgt for 2  år 
3 valgt for 1 år
8  suppleant
6  suppleant
7 suppleant
2  valgt for 2  år

2  valgt for 2  år
1 valgt for 2  år
6  valgt for 1 år
3 valgt for 2 år
4 valgt for 2 år
7 valgt for 1 år
5 valgt for 1 år
8  suppleant

1 0  valgt for 1 år
4 valgt for 2 år
2  valgt for 2  år
1 valgt for 2  år
5 valgt for 2 år
9 valgt for 1 år
6  valgt for 1 år 
8  valgt for 1 år
7 valgt for 1 år
3 valgt for 2 år

11 suppleant
1 2  suppleant
13 suppleant

3 valgt for 2 år
2  valgt for 2  år
8  suppleant
5 valgt for 1 år
7 suppleant
1 valgt for 2  år
6  valgt for 1 år
4 valgt for 1 år

1 valgt for 2 år
2  suppleant

OZ2WK OZ5NN
K. Wennich Hansen Niels Radion
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Referat fra HB-mødet i Nyborg d. 21. maj 1977.
Den samlede HB samt Grethe var mødt.

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

A. FU/OZ5RO.
B. P&T/OZ5RO.
C. OZ/OZ6 PN.
D. Regnskab/Grethe.
E. Diverse udvalg.

4. Sager til behandling.
A. EDR s jubilæum.
B. Antennemaster.
C. Betalingsbetingelser for annoncer i OZ/ 

OZ9JB.
D. Betaling for QSL-reol/OZ5RO.
E. Udvidelse af F1/OZ9JB.
F. HF-bulletin/OZ5RO.
G. Breve fra OZ7CH/OZ9JB.
H. UHF-repeatere (breve fra OZ6MK)/OZ4EV.
I. Yding Skovhøj-relæet/OZ4EV.
J. Skemaer om forstyrrelser/OZ5RO.
K. QSL-ekspeditionen/OZ5RO.
L. Vedtægter fra Julianehåb.
M. Ansøgning om frikontingent/OZ9JB.
N. Brev fra OZ1ZK, RM/OZ9JB.
O. Referat fra NRAU-mødet/OZ9JB.
P. Antenneskemaer.
Q. Vejen til sendetilladelsen.
R. Ny håndbog.

5. Eventuelt.

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

punkterne 4P, 4Q, 4R.
ad 3 A: OZ5RO orienterede om et brev fra 

OZ9ZY til Beboerforeningen Viborghus, om
handlende forstyrrelser, forårsaget af OZ9ZY. 
OZ9ZY kunne ikke få oplyst navnene på de der 
blev forstyrret, og kunne som sådan ikke afhjæ l
pe genen. HB vil blive underrettet, når der fore
ligger nyt i sagen.

Fra flere sider, er vi blevet forespurgt om, 
hvordan det går med OZ7IGY, det er jo OZ9AC 
der ind til nu kører det løb, men da den ikke har 
kørt siden november 1975, må vi nok rykke ham 
igen, med en sidste frist 1. august 1977. OZ9JB 
skriver til Kaj.

Et brev til OZ1W fra P&T blev gennemgået. 
Indholdet berørte 1,8 MHz området. Bortset fra 
frekvensen 1825 kHz, der er afsat til rævejagter, 
kan P&T ikke frigive dette båndområde til ama

tørtrafik, så længe der er brug for båndet til ma
ritim  brug.

På en forespørgsel fra flere sider, om effekt
begrænsning i bl. a. juletester samt NRAU-te- 
ster, til f. eks. 100 W, var HB enige om. at man 
ikke kunne gøre noget til at dette kunne overhol
des.

OZ5RO gjorde opmærksom på, at der i den se
nere tid var kommet et alt for stort antal morse- 
attester, der var forkert udfyldt. Således var der
13 attester, der ikke var påført fødselsdato, og at 
disse vil blive sendt retur.

OZ4GF spurgte efter modellen af amatørsate- 
litten. OZ5RO svarede, at den var forsvundet på 
turen fra Danmark til Frankrig. Den var afsendt 
med firmaet Adam.

ad 3B: OZ5RO havde talt med P&T angående 
et møde. Man enedes om at indkalde til møde 
P&T/EDR når sommerferien er overstået.

ad 3C: Intet.
ad 3D: Grethe besvarede spørgsmål vedrøren

de regnskabet, der blev taget til efterretning. En 
kontingentforhøjelse var nødvendig. Budgetud
valg blev nedsat. Det blev: OZ6 PN, OZ4EV, 
OZ5GF.

HB vedtog, at Leif, OZ5GF, nødvendigvis ikke 
skal være til stede ved revisionen.

ad 3E: Her kom man ind på rævejagtspjecen i 
OZ. Alle var eneige om, at det var et nydeligt 
stykke arbejde, der her var udfort.

I Hillerød havde man anket over samkøring 
Hillerød/Lund-repeaterne. OZ4EV har skrevet til 
OZ5JR. Hillerød skal blive på sin plads, idet det 
er Lund der ligger galt.

ad 4A: OZ5RO kom ind på pressemeddelelser i 
forbindelse med foreningens jubilæum. Sagen 
blev diskuteret og man blev enige om, at anmo
de OZ6 PN om at lave en pressemeddelelse, som 
udsendes til samtlige lokalafdelingsformænd, 
der så kunne henvende sig til den lokale presse.

EDR-plattens pris blev sat til 40,00 kr. pr. stk. 
+ porto 6 , 0 0  kr.

Mærkaternes pris blev sat til 4,00 kr. pr. ark. 
Dog 4 ark 15,00 kr.

HB vedtog, at den selv betaler for XYL i fo rb in
delse med jubilæumsmiddagen.

OZ9JB fortalte lidt om programmet vedr. jub i
læet. Dette kommer i OZ.

Man vedtog endvidere at dække et eventuelt 
underskud med en ramme på 1 0 0 0 , 0 0  kr. ved 
EDR's jubilæ um slejr i Hvidovre.

OZ9JB forelagde en idé med T-shirts med på
trykt emblem. HB vedtog at lade Jørgen få tilbud 
på 200 og 500 stk. og derefter give HB besked.
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OZ1AT kom med et forslag, gående ud på, at 
lave fællesrejse med DSB, idet der her kunne b li
ve en stor besparelse. HB var enige om, at lade 
Anders ordne det fornødne i samarbejde med 
Grethe.

I et brev fra OZ3WP var en anmodning om 
»økonomisk hjælp« til middagen for 6  uden
landske gæster. HB var enige om afslag.

ad 4B: Her blev de forskellige antennemaste- 
sager diskuteret, og man blev enige om, at lade 
OZ9JB lave en skrivelse til bolig/m iljøministeren 
om foretræde.

ad 4C: OZ3BH havde skrevet til HB angående 
æ ndring af betalingsbetingelserne i forbindelse 
med annoncer i OZ.

OZ9JB vil skrive til OZ3BH. Betingelserne er 
30 dage netto ved indgåelse af nye kontrakter.

ad 4D: En reol til centralen for udgående QSL 
er betalt.

ad 4E: OZ9JB redegjorde for indholdet af et 
brev fra OZ4QQ/SARTG. Man anmodede EDR 
over fo r P&T, at ansøge om at få F1 til at gælde 
fo r anvendelse af ASCII-kode. HB blev enige om 
at ansøge hos P&T. Ansøgning sendes forlods til 
P&T inden mødet.

ad 4F: Efter anmodning fra flere amatører, om 
en form  fo r aflønning til bulletintjenesten (for t i
den OZ2NU). HB vedtog at tilbyde Børge 150,00 
kr. pr. måned. OZ9JB skriver til OZ2NU, samt an
moder ham om at overveje tidspunktet for sen
dingen.

ad 4G: OZ9JB redegjorde for indholdet af 
nogle breve tilsendt foreningen fra OZ7CH med 
tilbud af sin viden i form af arbejde for EDR.

OZ4GF bakkede OZ7CH op, efter en timelang 
telefonsamtale med ham. HB diskuterede ind
holdet og blev enige om, at lade OZ7CH være 
med i c irkulationen af tidsskrifter, idet han be
herskede flere sprog. Der er her tænkt på over
sættelser af artikler fra udenlandske blade. End
videre at lade OZ7CH være Intruders-Watch 
medarbejder i EDR.

ad 4H: Angående brev fra OZ6 MK. VHF-udval- 
get har skrevet til Mogens og oplyst, at han selv 
kan finde frekvenser. Mogens rykker for svar på 
et brev af 6 . januar 1977. Der er ikke modtaget 
noget brev til VHF-udvalget. OZ4EV skriver igen 
til OZ6 MK.

ad 41: Et brev fra OZ5RG omhandlende en evt. 
fe jlp lacering blev taget til efterretning.

ad 4J: OZ5RO. Skal vi have skemaer til udfyl
delse i sager om forstyrrelser? Dette blev gen- 
nemdiskuteret, og man blev enige om at opfor
dre medlemmerne til at skrive til teknisk udvalg

desangående. Her tænkes på problemer, der er 
løst samt de, der ikke er det. OZ4GF skriver til 
OZ.

ad 4K: OZ5RO var på et kredsmode blevet op
fordret til at foranledige en undersøgelse, om 
der var unødig forsinkelse i den indgående ser
vice, 

ad 4L: Godkendt, 
ad 4M: Kan ikke imødekommes, 
ad 4N: Brev fra OZ1ZK. Hans anmodning om 

ekstraordinæ rt RM (mode) afvist.
ad 40: OZ9JB nævnte nogle punkter fra 

NRAU-mødet. Taget til efterretning.
De resterende punkter blev overført til næste 

møde.
Inden mødets slutning takkede OZ4EV på 

Vejle afdelings vegne EDR for HB's hilsen til 30 
års jubilæet.

Referat ved OZ4GF.

T-SHIRTS med EDR emblem
Gule med sort tryk, 5 forskellige stør
relser, pris kr. 25,00, til afdelinger kr. 
20,00. Henvendelse til Grethe.

t S IL E N T  KEY

OZ1GA
OZ1GA. Gerhard Augustesen, Holbæk, er død på 
R igshospitalet den 20. ju li 6 8  år gammel.

Siden begyndelsen af 1968 har Gerhard været 
medlem af Roskilde afdelingen. Han gennemfør
te vore kurser i teknik og telegrafi og fik straks 
B-licens i 1968. Siden har han i nogle år været 
lærer ved vore tekniske kurser. Gerhard var ret 
aktiv på HF-båndene og havde DX-venner i alle 
verdensdele.

Vi vil savne de tekniske diskussioner og hans 
hjælpsomhed. I det sidste årstid var Gerhard 
også formand for Holbæk-afdelingen, som han 
var med til at genoplive.

Æret være Gerhards minde.
EDR's Roskilde afdeling, OZ3PO.
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NYT* NOTER/ Redaktion: OZ6PN, Henrik Jacobsen,
Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.

Amatørradiomaster splitter Ballerup byråd.
En journalist ved Ballerup Måløv Avis havde fået 
begrebet radioamatør galt i halsen, og beskyldte 
os fo r at ødelægge både fjernsyn og støvsugere, 
men en hurtig indsats fra bl. a. OZ6 NF bragte 
manden ned på jorden igen.

Den egentlige årsag til artiklen var, at Ballerup 
byråd havde en sag angående antennemaster på 
dagsordenen, og enden på hele historien blev 
en generel tilladelse til opsætning af antenne
master på en max. højde af 2 2  meter antennesy
stemet incl.

Tilladelsen er betinget af forskellige mindre 
krav til mastens placering, antallet af antenner 
på masten, og at det skal være en gittermast 
uden barduner, men alt ialt må der kippes med 
flaget fo r Ballerup kommunes håndslag til licen- 
serede radioamatører.

Strålingsskader fra radiomaster.
I et beboerblad fra Måløv Park oplyses der, at tu 
sinder af svenske arbejdere trues af ubodelige 
skader som følge af radioaktiv bestråling fra ra
diosendere. Strålingen kommer fra de tusinder 
af master bl. a. på højhustage, der anvendes af 
politi, taxa. radioamatører o.s.v., og går hoved
sagelig ud over viceværter og lign.

Man har dog endnu ikke kunnet påvise ska
der, der er opstået p.g.a. bestråling, men det be
viser ikke, at der ikke kan være opstået skader, 
der først og fremmest angriber øjne og tekstik- 
ler, og i sidste fald kan sterilisere et menneske.

Hvis det vås har noget med virkeligheden at 
gøre, må vi til at arbejde med blyforklæder i hob
byrummet. OZ6PN

Støjproblemer.
HB cpfordrer medlemmerne til at komme med 
støjproblemer, der har været eller er i gang. Vi 
ønsker at samle stof sammen fra hele landet, og 
derved kunne være til hjælp for vore medlem
mer. Send så mange oplysninger, du selv mener 
kan være relevant til opklaring-belysning af pro
blemetterne). Husk adressen er: Postbox 79, 
1003 København K.

OZ4GF
Til lykke, OZ7G.
Den 14. juni 1977 fyldte den tidligere direktør for 
Statsprøveanstalten, ingeniør, cand. polyt. Ger
hard Hansen -  blandt kortbølgeamatører bedst 
kendt under kaldesignalet OZ7G -  75 år.

Læsere af OZ gennem årtier ved hvad vi skyl
der ham, og dertil kommer så hans del i »Kort
bølgeamatørens Håndbog«, og alle hans fore
drag.

OZ7G skriver ikke artikler nu, men jeg havde 
brev fra ham fornylig, og kunne glæde mig over, 
hvor godt og interessant hans otium ved Ran
ders forløber, -  50 år efter licensen som ED7G.

OZ6I

Nyt om 2 meter stationerne (CQF 13/14) fra 
handicapudvalget.
Desværre trækker det ud med de manglende 
komponenter. Grundet travlhed og sommerferie 
hos Storno, har jeg dem ikke klar. Andreas Han
sen, Storno, er taget på sommerferie. Det bliver 
sikkert i midten af august, at vi har dem klar. Jeg 
skal nok give besked via 2 meter båndet. Du kan 
eventuelt allerede nu bestille krystaller. Statio
nen kan udbygges til 6  kanaler. Når du får den, 
er der kun til en kanal.

»Fingerpeg«: Vejrhøj indgang 6,04166666 
MHz, og udgang 8,5379411 MHz.

Der mangler blandt andet en m ikrofonforstæ r
ker. Kan du selv klare problemerne, kan du 
sætte dig i forbindelse med mig, og vi aftaler 
nærmere. Trimmerne til krystallerne kan du må
ske få hos en eller anden. Sådan ligger landet!

Der findes kun een manuel til CQF 13/14. Den 
må gå på omgang. Tag en fotokopi og send den 
omgående tilbage til mig. Vis venligst hensyn til 
de andre OM's, der venter på dig. Er der en OM, 
der kan mangfoldiggøre den manuel? (Diagram 
+ 34 sider).

OZ3WP

“ I w ould  h a v «  pr«f«rr«d a  Y a g i "
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fKEIMWOOD

NYHED TS 520 S
Nu med 160 meter
LF processor
RF attenuator, 20 dB
ca. pris 5.695,00 kr. -  Lev. sept.

DIGITAL DISPLAY (ekstra)
S ikke r a flæ sn ing  af TX - RX, kan anvendes 
som  norm al frekvenstæ lle r 100 Hz-40 MHz 
Pris ca. 1.395,00

NB! TS 520 W, uden DC på lager til 4.495,00

TS 820
160-10 m eter am atørbånd,
RF a ttenua to r 
RF processor 
kr. 6.995,00

DG 1 digitalenhed kr. 1.295,00

NYHED 70 cm TR-8300
10 w a tt e lle r 1 watt. 23 kanaler, 2 sim plex 
indbygge t, fo lsom hed 0,5 uV (20 dB nq) -  
tone  1750 Hz -
Pris ca. 2.495,00 -  levering september.

R IN G  E LL E R  SKRIV EFTER BRO CHURER

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

WERNER RADIO WERNER RADIO WERNER RADIO
OTTERUP, 09 - 82 33 33
OZ8BW, Werner
Kl. 9-17.30. Lordag 9-12.

ÅLBORG, 08 - 18 56 93 
OZ7OU, Kurt 
Hele dagen

KBH, NV., 01 - 19 25 87 
OZ8PV, Jorgen 
KL. 17-19. lo. 9-12

Ring og aftal tid.
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RADIOPOSTEN AUGUST 1927:

O T öllonske ¡M P oanmtørcr

PROTEKTOR: PROFESSOR PO  PEDERSEN

— nĝ d ii» Redaktør A . C h r i s t m a s  Eski ldsen

l in d e r  denne R u b rik  b rin g er vi a lle  officielle M eddelelser fra og til M edlem m erne a f  E . D. R., 

O rganisationen for ko rtbølg ein teresserede i D anm ark.

Til Kortbølgeinteresserede 
i Danmark

Undertegnede Eksperimenterende danske Radioamatører har ved 
et Møde, afholdt i København d. 15. August d. A., og efter forskel
lige Henvendelser, dannet en Organisation for Kortbølgeinteresse
rede i Danmark under Navnet : E ksperim en teren de dan ske Radio
am atører. Formaalet hermed er at fremme Interessen for og Kend
skabet til de korte Radiobølgers Natur og Udbredelse gennem eks
perimentale Undersøgelser baseret paa Samarbejde saavel mellem de 
danske Amatører indbyrdes, som mellem danske Amatører og uden
landske Amatører eller udenlandske Amatørorganisationer, hvortil 
E. D. R. bliver direkte knyttet derved, at den staar som Afdeling af 
International A m ateur Radio Union.

Organisationen har henvendt sig til D irektøren  fo r  den poly tekn i
s k e  Læ reanstalt, P ro fessor  P. O. P edersen  og anmodet Professoren 
om velvilligst at overtage Protektoratet fo r  Organisationen, hvilket 
Professoren elskværdigt har lovet.

Til E. D. R.s officielle Organ har vi valgt , , Radioposten“ , som 
det Blad, der ifølge sin Uafhængighed, sit Redaktionsudvalg og sin 
Form vil kunne yde E. D. R. den bedste Støtte under Arbejdet sam
tidigt med, at det byder os de rigeste Udviklingsmuligheder i alle 
Retninger.

En gensidig Overenskomst er truffet mellem Bladet og E. D. R., 
hvorigennem Redaktøren af E. D. R.s officielle Meddelelser, der vil 
fremkomme i disse Spalter og under vort særlige Mærke, tages af 
E. D. R .s Bestyrelse efter Overenskomst med Bladets Redaktion.

Redaktøren forpligter sig til saavel overfor E. D. R. som overfor 
Bladet at redigere denne Rubrik uden Vederlag, endvidere forpligter 
Organisationen sig til qua Organisation, ikke at kontribuere til kon
kurrerende Tidsskrifter i Indlandet .

Der aabnes Medlemmerne af E. D. R. Adgang til Medarbejderskab 
i Bladets Spalter, forsaavidt Stoffet sanktioneres af Redaktionen.

Bladet tilbydes E. D. R.s Medlemmer paa særligt gunstige Betin
gelser, hvorom nærmere ved Henvendelse til eller fra E. D. R.

Vi anbefaler alle Kortbølgeinteresserede i Danmark, der ikke 
maatte faa en direkte Henvendelse fra E. D. R ., om selv at sætte sig 
i Forbindelse med os, da de som Medlemmer vil kunne faa langt 
større Udbytte af denne deres Interesse, foruden det, at de hjælper 
Sagens hele Udvikling, Videnskaben til Gavn —  dem selv til Nytte, 
Glæde og Ære.
A. C. E skild sen  7AX. —  B . Jørgen sen  7B J. —  C. H øgsholm  7CH .
—  P. E. T. Jep sen  7DM. — H . Rafn  7EW . —  £ .  S. Poulsen  7MT. 

G . B ram slev  7ZM.

Ønsket om en fastere Tilknytning til de andre Landes Amatører 
og deres Organisationer er ved denne Saisons Begyndelse blevet ud
talt langt mere eenstemmigt og langt oftere end tidligere, saavel af 
vore egne Kortbølgefolk som af Udlandets, hvilket i Forbindelse med 
den hurtigt voksende Interesse for Emnet i meget vide Kredse har 
foraarsaget den Fremskynding af Sagen, som vor nydannede Organi
sation er Resultatet af.

Man siger, at en Hær er saa mobil, som sin langsomste Mand, og 
det er utvivlsomt rigtigt, men man bør i den Forbindelse ikke se 
bort fra, at denne Hærens langsomste Mand slet ikke vilde være i 
Stand til at præstere det Arbejde eller det Tempo, han præsterer, 
naar han marcherer som Soldat i Hæren blandt sine Kammerater, 
hvis han gik alene uden deres Opmuntring, uden den Støtte Sam
hørigheden altid giver Eneren.

Vor fælles Interesse og de mange vidunderlige Oplevelser og Eks
perimenter, vi vil kunne faa Del i ved hinandens Hjælp, er de Ting, 
der skal knytte os sammen til en stærk og formaaende Eenhed.

Ved vort Arbejde og vore Resultater skal vi gøre os værdige til 
den store Tillid, vor Protektor Professor P. O. P edersen  har vist os. 
Vort højeste Ønske, —  vort Maal er at gøre E. D. R. kendt som 
Navnet paa en Gruppe Amatører, man kan stole paa, og som man 
maa respektere.

Enhver af os gør sine særlige Erfaringer og faar sine særlige 
Ideer. Lad os hjælpe hinanden og nyde godt af hinandens Viden —  
det er derfor, vi slutter os sammen. Det er derfor vi ogsaa kan være 
DEM til Gavn, og De os.

Q S L
QSL-Kort eller Breve til nedenstaaende Amatører henligger paa 

Redaktionen og kan afhentes mod Legitimation hver Dag mellem 
Kl. 11 og Kl. 2. Viderebefordring besørges, naar berettiget Anmod
ning og frankeret Konvolut indsendes til vor A dresse: E. D. R. 
Radiopostens Redaktion, Snaregade 10, Kobenhavn K.
7AA —  7AH —  7BC  —  7B E  —  7B P  —  7 BRV —  7BY —  7CA — 
7CK —  7DE — 7DK — 7DU —  7DX —  7DZ —  7EG  —  7EJ —  7 EP
— 7ER —  7ET — 7FC —  7FD — 7 FM —  7FO —  7FX —  7G Q  — 
7HM —  7HP —  7LA —  7LJ —  7LZ — 7M B —  7MU — 7 0 H  — 

7QD —  7VA —  7VO —  7ZZ.
ED .D JS —  D3FN —  DCX —  DUL —  DXR4.

Hvorfor vi organiserer
Naar de kortbølgeinteresserede danske Radioamatører har organi

seret sig, er det ikke paa Basis af en Idé, opstaaet hos en eller flere 
af Amatørerne for nogle Uger eller Maaneder siden. Der har været 
talt om en saadan Sammenslutning allerede for flere Aar siden. Kort 
Tid efter Udstillingen i December 1925, hvor danske Sendere for 
første Gang tonede Flag, fik vi Tilsagn om, at nu skulde vi faa den 
længe ventede Tilladelse fra Statstelegrafen. Organisationsspørgs- 
maalet blev den Gang atter taget op til Behandling, men man enedes 
om at lade Spørgsmaalet staa hen lidt endnu. Gentagne Gange siden 
har Amatørerne haft Spørgsmaalet fremme, og dog er Tiden gaaet, 
uden at der skete noget, hovedsagelig fordi man ikke var helt enige 
om Retningslinierne og ikke ansaa et Samarbejde for absolut paakræ
vet paa indeværende Tidspunkt.

Opgaver
I næste Nummer vil der fremkomme nærmere Meddelelse an- 

gaaende saadanne Rubrikker som : Q SL-Tjeneste, „Calls heard" , 
„Forsøgsrapporter“ etc. Disse Meddelelser vil være Led i det Ar
bejde, vi udfører for at løse følgende Opgaver:

1) F rem g an g  gennem  Sam ling og oplysende P ro p ag an d a .
2) Gensidig Hjælp og Belæ ring.
3) Fo rb ed rin g  af A rbejdsforhold og M etoder.
4) S tø rre  og in tim ere Tilknytning til udenlandske C en trer.
5) T ilrettelæ gning af A rb ejd sp lan er.
6) Sam ling , O rdning og Ford elin g  af R ap p o rtm ateria le .
7) O plysning, N yheder og L itte ra tu r .
8) S am arb ejd e m ed in teressered e  A u to rite te r .

ED R  s fo rs te  o ffic ie lle  m edde le lse  i R ad ioposten  1927.
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Formandens festtale ved 50 års jubilæet d. 13. august
EDR b live r i dag voksen og går ind i de æ ldre fo ren in 
gers ræ kker. I de 50 års udv ik ling  har radio, både på 
m od tager- og sender-s iden gennem gået en rivende 
tekn isk  fo rbed ring , hvor rad io i dag bruges inden for 
u tro lig  m ange grene, såvel v idenskabe lig t som i den 
dag lige  sam eksistens' tjeneste. Men hvordan begynd
te det?

Ja, fo r EDR blev til, havde mange prøvet det nye 
m edie, dog m est i forsøgsojem ed. Man sagde, at det 
var ikke noget som kunne bruges i det o ffentliges tje 
neste, det var fo r  am atorer at lege med disse apparater, 
c ite re t fra  Axel Dahlerups bog »Radioeventyret«. Man 
ta lte  ho jt og vred t på o ffen tlige  møder om Radiosagen, 
og om am atørernes rettigheder, staten begyndte at 
b lande sig, så ta lte  man vredt om fo lke ts frihe d s re ttig 
heder i denne store  sag. Staten var jo Statstelegrafen, 
som  var i s to r udv ik ling  i de år.

Denne æ ngste lse hja lp stæ rkt til at m uliggøre ama
tø rernes egen igangsæ tte lse af radioudsendelser, ikke 
b lo t inden fo r de den gang m eget fam lende forsøg med 
udsende lser fo r fo lke t, men i høj grad fo r de, som selv 
v ille  bygge deres m odtagere og sendere, som kunne 
b ruges til nye forsøg mand og mand imellem  -  det var i 
1922, hvor en del unge po lyteknikere  fo r a lvor forsøgte 
med radiosendere.

Men med en udv ik ling  skulle  der jo  ske noget, som 
sam lede disse mænd med deres forsøg, der måtte en 
fo re n in g  til. Og den 15. august 1927 blev EDR stiftet, 
med p ro fessor P. O. Pedersen som protektor.

En lille  kreds af kortbolgeam atører, bl. a. 
OZ - ED7ZM G. Bramslev, ED7AX Christmas Eskildsen, 
ED7CH C. H ogsholm , ED7BJ Børge Jørgensen, ED7MT 
E. Poulsen, ED7EW H. Rafn og ED7DM P. Thorn ing 
Jepsen.

Men snart b landede Post- & Telegrafvæ senet sig i le
gen, man kunne ikke sådan uden videre bruge sendere 
i Danm ark. Vi blev licenserede.

M ange af vore  m edlem m er har i de første år g jo rt 
s to re  frem skrid t på tekn ikens område, EDR blev en 
respekte re t fo ren ing  af såvel m edlem m er som m yndig
hederne.

U nder krigen 1939 til maj 1945 var radioam atørerne 
m eget aktive med illega le  sendere, men da krigen kom 
blev licensen inddrage t fo r alle.

Den 9. april m åtte man aflevere senderne på 
po litis ta tione rne . Det var m eget få, der fik  den igen ef
te r k rigens ophor.

Det blev here fter lid t sværere at opnå licens, der 
sku lle  nu både tekn isk og te legra fip røve til fo r at en li
cens kunne udstedes.

Til trod s  fo r dette  blev der flere og flere licenserede 
rad ioam atorer, mange nye a fdelinger blev opre tte t i de 
s to re  provinsbyer. Det betød et nyt indslag i vo rt blad 
OZ. som blev starte t i 1928, men fo r dette skete, var det 
i b ladet R adioposten, der kom m eddelelser til ko rtbø l
geam atørerne. Redaktør var Christmas Eskildsen.

Vi blev også medlem af den Internationale foren ing 
I.A.R.U., som varetog vore interesser i udlandet.

Da vi så i 1952 kunne fe jre  EDR's 25 års jub ilæ um , 
var EDR vokset sig stærk, 2300 m edlem m er havde vi 
den gang, OZ blev tryk t i 3000 eksemplarer. Vi havde 
å re t fo rud  haft store  debatter om de nye k reds indde lin 
ger, OZ6PA. Poul Andersen, var blevet form and, han 
fo rs to d  at dæ m pe gem ytterne, og alt blev o rdnet til 
a lles tilfredshed .

Ved jub ilæ um sfesten  viste det sig, at vi havde mange 
venner i de andre am atø rfo ren inger verden over, ko rt
bø lgesam arbe jde t var e fte r krigen blevet et sam lings
punk t fo r de sp littede  nationer.

1952 blev fo r  m ig et a fgørende år. Jeg blev i oktober 
va lg t ind i Københavns a fdelingens bestyrelse. Jeg har 
s iden da g jo rt hvad jeg form åede fo r at EDR skal gøre 
m est m u lig t fo r sine m edlem m er. Siden jeg blev fo r 
m and fo r a fde lingen og sekretæ r i EDR, har det været 
et mål fo r m ig, at vi sku lle  få gode fo rho ld  i EDR. 
OZ6PA som jo  en overgang både var form and og 
redak to r af OZ. g jo rde  s it til at vi fik  P&T i tale på en 
m åde så rad ioam atørerne kunne dyrke deres hobby på 
en udvik lende  og tekn isk  fo rsvarlig  måde.

Jeg vil her rette  en tak til Post- & Telegrafvæsenet 
ved B orge N ielsen, som jo  i mange år har været fo r 
hand lingsven lig , samt de m ange m edarbejdere i såvel
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B erns to rffgade  som nu i Farvergade. En tak til P. V. 
Larsen som  a ltid  er parat til at hjæ lpe med råd og ve j
ledn ing .

Men lad m ig vende tilbage  til en begivenhed i 1953, 
hvor vi jo  fik  de nye licensbestem m elser. Det var i Å r
hus slaget stod, jeg g lem m er aldrig  denne genera lfo r
sam ling. nu sku lle  rad ioam atørerne have kaste indde
ling . ka tegori A. B, C -  var vi ikke alle lige, mente man. 
Der var de som blev ka ld t ingeniørerne, de kunne få en 
A -licens. Vi a lm inde lige  kunne få B-licens. OZ9R, 
OZ7T, OZ7BO, OZ7EU stod fo r den nye A-licens, 
OZ2KP. OZ3FM. OZ6PA og mange flere v ille  ikke hore 
noget sådan, a lle  hvem der var tekn isk kyndig kunne jo 
fa  A -licens. Men d iskussionen g ik ho jt den dag i Arhus, 
men resu lta te t blev jo, at a lt blev ordnet. Århus havde 
et slogan: Tekn ik  og hum or modes i EDR . . .  vi skal 
a lle  være med i vor hobby.

Det år var EDR s ind tæ gte r på nær ved 64.000 kr. 
m ange penge, men i dag, e ller i år er om sæ tningen 
over en halv m illion , og heraf er OZ, vort blad, på over 
400.000 kr. i udg ifte r, men et blad, vi kan være bekendt. 
Jeg s iger en h je rte lig  tak til de mange medarbejdere 
som  gennem  årene har ydet deres b idrag til bladet.

En tak til Fyns T idende, som i mange år trykte  bladet, 
og den service man udviste. Dog skal en større tak 
s iges til OZ4WR, John fra  Nyborg, og hans m edarbej

dere, fo r det store  arbe jde de læ gger i OZ’s trykning. 
OZ kom m er i dag nær de 7.000 eksem plarer og sendes 
til m ange lande inden fo r IARU. Også en tak til vor nu 
væ rende redakto r OZ6PN.

I de senere år er EDR blevet styret af mange fo rske lli
ge fo rm æ nd og hovedbestyrelsesmedlemm er, og nu 
e fte r det nye system, også af et repræ sentantskab, alle

d isse m ed lem m er har o fre t tid  og s ikkert også penge 
fo r  at gore  et stykke arbejde i EDR. Tak skal I have a lle 
samm en.

S iden vi f ik  den nye D-licens, er mange, mange nye 
am ato re r kom m et til på 2 meter, og der er g jo rt store 
fre m sk rid t på VHF og UHF. Vi fo rhand le r stadig i an- 
tennem aste-sagen, det sidste nye er jo  B a lle rup-tilla - 
delsen til 22 m eter uden sæ rlig ansøgning. Lad os hå
be, at m ange kom m uner landet over vil give lignende 
tillade lse r.

Den kom m ende HB vil gore et s to rt arbejde fo r at det 
skal lykkes, vi er jo  nu 9 kredse landet over. og der er 
H B -m edlem m er i alle 9. D erfor må vi nu af alle kræ fter 
få  de fo rske llige  emner, som vi har liggende uløste, ført 
ud i livet, og på en fo r os bedst m ulig  måde. Vi har læ n
ge ta lt om at få 160 m eter tilbage, vi håber at få det som 
andre  lande har fået. Ligeledes må vi have antennepro
b lem erne  løst genere lt fo r hele landet, vi må have fo r- 
styrre lsesgenerne  væk, så vi kan bruge vore anlæg 
m est m ulig t, og ikke som nu, hvor mange må holde 
inde  i TV-tiden, fe jlene er jo  o ftest på TV-m odtagerens 
side.

Forho ldene pa repeaterne amatørerne imellem er 
ikke  de bedste. Det må vi fo rhand le  om. så alle kan 
b ruge  disse uden at der opstår gn idn inge r licensinde
haveren og brugeren im ellem , det er jo  dog til fæ lles 
bedste, selv om repeaterne vel nok i nogle tilfæ lde  m is
b ruges til lokal tra fik , det er jo  ikke m eningen.

Lad m ig til s lu t håbe, at vi i de næste år, fo r ikke at 
s ige  50 år få r fo rh o ld  på am atorbåndene, så vi alle kan 
væ re tilfredse . Og her vil jeg tilfø je  en h jerte lig  tak til de 
m ed lem m er og EDR s handicapudvalg, der gør et stort 
a rbe jde  fo r at de handicappede kan få tilladelse til at 
væ re med i vor hobby, og en tak til P&T som gor et stort 
ekstra -a rbe jde  fo r at de handicappede kan opnå li
cens. P&T sender sine m edarbejdere ud til ansøgerne 
og ho lde r prøver på deres bopæ l e ller i hvert fald i den 
by. hvor de bor.

OZ5RO
O ve B lavnsfe ld t 

form and
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PROTEKTOR:PROFESSOR RO.PEDERSEN

— ne^Dii» Redaktør A . C h r i s t m a s  Esk i ldsen  «hg^s«—

Under denne Rubrik bringer vi alle officielle Meddelelser fra og til Medlemmerne af E. I). R., 
Organisationen for kortbølgeinteresserede i Danmark.

E. D. R.s første Møde
, E .D .R . afholder sit første Medlemsmøde Torsdag d. 29. September 
i Hellerup Klub Kl. 7 i  pr. i den lille Sal, med følgende

PR O G R A M :
1) Formanden byder velkommen og aflægger Beretning.
2) Bestyrelsen præsenteres for Medlemmerne.
3) Formanden stiller Forslag m. H. t. Organisationens Arbejdsplan 

for den kommende Sæson og forklarer, hvorledes denne tænkes 
udført.

4) Den praktiske Løsning af Kontingentspørgsmaalet.
5) Eventuelt.

ANGAAENDE MØDET.
Naar et Mindretal skal repræsentere et Flertal og specielt, naar 

dette Mindretal giver sig i Lag med at repræsentere Flertallet uden 
Først at spørge Flertallet, udsætter det sig altid for Kritik.

I hvor høj Grad Kritiken er berettiget, er et Spørgsmaal, man kan 
tale om, og netop i den Anledning vil jeg gerne have Lov til at sige 
et Par Ord.

Paa det konstituerende Møde 15. August blev det ganske tydeligt 
pointeret, at det væsentlige bestod i at faa dannet en Organisation. 
Man var sig fuldtud bevidst, at man derved udsatte sig for at begaa 
en Del Fejl, blandt andet fordi 7 Mennesker nu een Gang ikke er i 
Stand til at se saa alsidigt paa de forskellige Spørgsmaal, som f. Eks. 
50 M ennesker, men da de 7 til Gengæld arbejder langt smidigere 
end de 50, blev man enige om at paatage sig Ansvaret, at udsætte 
sig for Kammeraternes Kritik for i Modsætning til de tidligere For
søg at kunne møde frem med et virkeligt Resultat —  Organisationens 
Dannelse.

Maalet er nu naaet, idet E .D .R . er en Kendsgerning.
Vi indvarsler til første Medlemsmøde, hvor vi som selvbestaltet 

Bestyrelse skal staa Ansigt til Ansigt med de mange, der allerede nu 
har tilsagt os deres Støtte. Vi ønsker at høre Medlemmernes Kritik, 
vi ønsker deres Anerkendelse saaledes, at vi efter Mødet med fuld 
Berettigelse kan sige, at vort Program er et Udtryk for E .D .R .s  
Maal og Ønsker, at Bestyrelsen har Medlemmernes fulde Billigelse 
til at handle paa Organisationens Vegne.

Alle, der kan, bør give Møde. Man melder sig da ikke ind i en 
Klub og betaler Kontingent, for ikke at deltage.

Den Kritik saavel som den Anerkendelse, der ikke bliver udtalt, 
er os selvfølgelig ikke til nogen Nytte, hvorimod alle Udtalelser, der 
naar os, til Gengæld vil hjælpe os med at styre Vognen ad de rette 
Veje, specielt de Udtalelser vi modtager fra Kammerater, der ligesom 
vi ønsker at fremme E .D .R . for deres egen Skyld, uden Hensyntagen 
til private Grunde.

Du har bestemt, du vil med til Mødet 1 —  Hjælp dine Kammerater 
med at huske paa det, og for at vi kan mødes i den rette kammerat
lige Stemning, gør to Ting inden du begiver dig paa V ej, nemlig :

1) Læs min lille A rtik el: Inspiration  er ik k e  n ok  — . Du 'vil finde 
den i sidste Nummer af Bladet paa E .D .R .s  Side.

2) Husk, Mødet er hverken for Bestyrelsens Skyld eller for min 
Skyld —  det er for Medlemmernes Skyld, for din Skyld, og netop 
derfor er det din Pligt at gøre alt for at komme.

Paa Gensyn paa M ødet! 7 AX.

E. D. R.s Regnskab
Da E .D .R .s  Regnskaber vil komme til at løbe fra 1. Oktober, an

moder vi alle vore Medlemmer om inden denne Dato at give Besked 
paa, hvorvidt de ønsker Medlemsabonnement paa Radioposten eller 
ej, saafremt de ikke allerede har meddelt os dette.

Vi finder det selvfølgelig naturligt, at vore Medlemmer benytter sig

af de særligt fordelagtige Abonnementsvilkaar, vi har faaet tilstaaet 
af Bladet, og desuden synes det os selvmodsigende at være Medlem 
af en Organisation som vor uden at holde det Blad, der tjener os som 
Medlemsorgan og dermed som det vigtigste Forbindelsesled mellem 
Organisationen og Medlemmerne saavel som mellem disse ind
byrdes. 7 AX.

Liste 
over udenlandske QSL-Centraler

Vi bringer her en Liste over forskellige udenlandske QSL-Cen
traler, hvortil QSL-Kort kan sendes, naar Adressen er ukendt, og 
Kortene ikke kan sendes direkte. Findes det paagældende Land ikke 
i Listen, kan Kortet indsendes til , ,E .D .R .“ vedlagt Porto — vi be
fordrer det da videre efter bedste Evne.
Argentina  —  c /o  , , Radio Revista“ , Lavelle 1268, Buenos Aires. 
Australien  —  c/o  , , Radio“ , 51, Castlereagh Street, Sydney, New 

South Wales.
B elg ien  —  c /o  Reseau Beige, 11, Rue du Congres, Bryssel. 
B er m u d o —  Mr. W. F. Horsington, Paget West, Hamilton.
Brasilien  —  Mr. A. S. Freire, 46, Oswaldo Cruz Road, Ecarahy- 

Nichteroy, Estado do Rio.
C anada  —  (kun aabne Kort) Major W. C. Borret, 14, Sinclair Str., 

Dartmouth, Nova Scotia.
C h ile  —  Mr. L. M. Desmara, Casilla Sod, Santiago.
C zeckos lo v ak ie t  —  Mr. M. Schaferling, Sumavska 12, Praha 12. 
England  —  QSL-Section, T. & R., R .S .G .B ., 53, Victoria Street, 

Westminster, London S .W .l.
Finland  —  Mr. K. S. Sainio, 3a, Merikatu, Helsinki.
F ra n k rig —  c/o  „Journal des Emetteurs“ , 53 Rue Reaumur, Paris 2. 
H olland  —  c/o I.A .R .U ., Hoogduin, Noordwijk aan Zee.
In dien  —  Mr. R. J . Drudge-Coates, Cambridge Barracks, Rawal- 

pindi.
K ina  —  Mr. W. G. Fisk, 303, Victoria Road, Tientsin, North China. 
L etland  —  c/o Radiofons, Riga, Latvia.
L uxem bou rg  —  Mr. J. Wolff, 67, Avenue du Bois, Luxembourg. 
Malay —  Mr. J .  P. C . Bell, F .M .S. Railways, Kuala, Lumpur. 
N ew -Zealand  —  Mr. F. D. Bell, Waihemo, Palmerston, Otago. 
N orge  —  c/o , , Norsk Amatør-Sender Union“ , Oslo.
Palæstina  —  c /o  Radio 6ZK, Signals, RAF-Ramleh.
Philippinerne  —  Lieut. Roberts, Fort Mc-Kinley, Rizal.
P olen  —  c/o Radiofon Polski, Wilcza St. 30, Warszawa.
Porto-R ico  —  Mr. J .  Augusty, Box 868, San Juan.
Fortugal —  c/o R .E .P ., Costa do Castelo 15, Lissabon.
Rusland  —  Mr. G. Anikin, 51, Swerdlow, Nijni-Nowgorod, U .S .S .R . 

(Rusland).
Spanien  —  c/o  A .E .R ., Megia Lequerica 4, Madrid.
S verig e  —  Hr. Bruno Rolf, Hamngatan la , Stockholm.
S chw eiz  —  Dr. W. Merz, Berne-Bumplitz.
S ydafrika  —  Mr. Heywood, 91, Berea Park Road, Durban, Natal. 
T y sk lan d —  D .F .T .V . Blumenthalstrasse 19, Berlin W. 57.
U. S. A. —  A .R .R .L ., 1045, Main Street, Hartford, Connecticut. 
Ø strig —  c/o  ,,Radiowelt“ , Rudengasse 11, Wien 3.

QSL
Stablen af QSL-Kort vokser med forbavsende H ast; mærkelige 

og ukendte Kaldesignaler kommer os for Øje. Vi beder derfor alle 
danske Sendere, der venter QSL-Kort, om at sætte sig i Forbin
delse med os, specielt de mange, vi ikke kender, men gerne vil i 
Forbindelse med, at vi kan faa dem ind i vore stadigt voksende 
Rækker. 7 AX.
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Et tilbageblik.
I å re t 1895 lød sta rts igna le t fo r am atørradiobevæ gel
sen. Da fik  den ita lienske op finde r G uglie lm o M arconi 
bekræ fte t de m orsesignaler, som han via sin gn istsen
der lod s trøm m e ud i æ teren.

M eget var dog  gået fo rud  fo r dette. I året 1865 havde 
eng læ nderen  M axw ell teore tisk pavist m uligheden af 
at frem s tille  e lektrom agnetiske  svingn inger. I 1888 be
kræ ftede tyskeren Hertz med sine eksperim enter den 
af M axw ell frem satte  teori. Han lod det dog ikke blive 
ved dette, ide t han også konstruerede en de tekto r til 
m od tagn ing  af de e lektrom agnetiske svingninger. 
B ran ly  fo rbedrede  dette  apparat ved i 1890 at opfinde 
koheren, der klarede sig til om kring  1912. hvor audion- 
røret, der kom frem  i 1905, blev næsten enerådende.

Selv om M arcon i ikke var radioam atør (sådanne ek
s is terede s le t ikke dengang), blev det a lligevel ham 
derm ed sine eksperim enter med fo rb inde lser mellem 
E uropa og A m erika fik  mange tekniske interesserede 
m ennesker til at gå, i gang. Tæ nk at få  sin egen gn is t
sender og med denne udveksle tanker og erfaringer 
med liges indede over a lle  græ nser. I Am erika steg an
ta lle t af gn is tsendere  med fo ru ro ligende  hast, og snart 
g jo rde  de live t su rt fo r de få kyststationer. Inden længe 
havde disse am atø rs ta tioner bedre udstyr og i mange 
t ilfæ lde  også bedre tekn ik  end de kom m ercie lle  sta
tione r. Ingen love e lle r fo ro rdn inge r eksisterede på 
de tte  om rade, æ teren var fr i til alles afbenyttelse. Hel
le r ikke sådan noget som bø lge læ ngder interesserede 
man sig noget videre fo r, kunne man b lo t holde sig i 
om råde t fra  300-1.000 meter, var det godt. fo r det der i 
v irke ligheden  betød noget dengang var effekten, som 
jo  bestem te ræ kkevidden, hvilket man i dag god t kan 
fo rstå , når man tager datidens p rim itive  detektorer og 
fo rs tæ rke re lem en te r i betragtn ing.

Dette ragnarok kunne ikke blive ved og i 1912 tog 
am erikanerne  fa t i p rob lem et med »Radioloven«, der 
var et p ro d u k t af den i London samme år a fho ld te  ra
d iokon fe rence . På denne bestemtes, at amatørerne 
kun m åtte arbe jde  på bølge læ ngder under 200 m og at 
den tilfø rte  e ffekt højst m åtte være 1 kW. Ved at 
»stoppe« am atørerne ned under 200 m regnede m yn
d ighede rne  med at have lukket m unden på dem. fo r 
d isse bø lge læ ngder kunne jo  a lligevel ikke bruges til 
nogetl

Dette m edførte, at am atørerne indså, at de var nødt 
til a t o rgan isere  sig, såfrem t de fo rtsa t skulle  have en 
chance  fo r at kunne dyrke deres interesser. Siden 1909 
havde der g od t nok eksisteret flere fo rske llige  rad io 
fo ren inge r, men i 1914 s tiftede H. P. Maxim og C. D. 
Tusca: »Am erican Radio Relay League«, som senere 
sku lle  vise sig at få  en m eget s tor betydning fo r hele 
am atø rrad iobevæ gelsens frem tid ige  vilkår. Vel nok det 
m est be tydn ings fu lde  var udgivelsen af m edlem sbla
det »QST«, der med s it tekn iske  indho ld  var med til at 
sprede kendskabet til den mest avancerede tekn ik ud i 
a lle  kroge af den tekn isk  interesserede del af verden. 
Den tekn iske  udv ik ling  g ik ret hurtig t, målt med da
tidens  alen. Det var i første om gang i det væ sentlige 
m odtagers iden , der eksperim enteredes med. I s lu tn in 
gen af 1915 frem kom  am erikaneren Edwin Arm strong 
med tilb a g e kob lin g sp rin c ip pe t og herved steg m odta
gerens anvendelighed så meget, at seriøst arbejdende 
am atører, trod s  m yndighedernes hovedrysten, anså 
det fo r  sandsyn lig t, at der kunne etableres fo rb inde lser 
m ellem  alle  lande i hele verden.

I 1917 ind tråd te  USA i første verdenskrig  og al ama
tø rrad iov irksom hed  stoppede. Under krigen blev der 
im id le rtid  a rbe jde t in tenst med radioen og da der i 
USA's væ bnede styrker befandt sig mange radioam a
tører, var in te t vel mere na turlig t, end at disse efter k r i
gen lod deres indvundne e rfa ringe r komme til orde i 
deres hobby. G nistsenderne flo re rede  i mange mere 
e lle r m indre  eksotiske ud form n inger, men noget helt 
nyt var kom m et frem  til p raktisk brug: Vacuum rør som 
osc illa to re r, hv ilke t g jo rde  det m u lig t med relativt små 
e ffek te r, ca. 5 W, at opnå m eget lange te leg ra fifo rb in 
de lser og tilm ed  med en tone, som var til at ho lde ud at 
høre på; og endvidere  var den letlæ selig, hvilket man 
ikke kunne sige, at de gam le gnistsendere a ltid  var. Det 
væ rste var im id le rtid , at disse ror var m eget vanskelige 
at skaffe, hv ilke t fø rs t blev a fh ju lpet i løbet af året 1921, 
hvo r de r opstod  en kom m ercie l frem stilling  af radiorør.

Dette gav stødet til at ARRL sendte en af sine 
eksperter. P. F. Godley til Europa m edbringende da ti
dens bedste  m odtagerm aterie l. Et forsøg på at lytte ef
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te r am erikanske  s ta tione r kronedes med held, idet s ig 
na le rne  fra  30 am erikanske sta tioner blev hort i Euro
pa. Et nyt fo rsøg blev g jo rt i 1922, hvor 315 am erikan
ske s ta tione r blev ho rt i Europa, men desuden blev en 
fransk og to  engelske sta tione r hort i USA. Disse fo r
søg blev fo re tage t på en bolgelæ ngde på 175 meter.

E fte r m eget om hygge lige  fo rberede lser gennem det 
m este af året 1923 lykkedes det endelig at gennem føre 
den fø rste  2 vejs QSO over Atlanten, idet am erikanerne 
S chne ll (U1MO) og Reinartz (U1SAM) i ca. 8 tim er 
havde fo rb inde lse  med franskm anden F. Deloy (F8AB). 
K on takten  fo re g ik  på 110 meter, og am atørerne havde 
herm ed bevist, at de korte  bø lger var anvendelige til 
ko m m un ika tion  over lange afstande, hvilket m ynd ig 
hederne (og videnskaben) tid lige re  havde anset fo r 
»tågesnak«. Am atørerne tog straks de korte bølger til 
s ig som sine egne og mange fo rb inde lse r blev knyttet, 
men ak, det var ris til egen bag. fo r snart m eldte de 
kom m erc ie lle  s ta tione r sig og nu kneb det fo r amatø
rerne at få  plads.

Dette p ladsprob lem  m edforte, at de nu efterhånden 
23 fo rske llige  landsfo ren inger på en konference i Paris 
i 1925 fa n d t sammen og stiftede »International Ama- 
teu r Radio Union«, IARU, der bl. a. på baggrund af, at 
am erikanerne  gennem  ARRL havde ud fo rt et p ionerar
be jde og opnået så strå lende tekniske resultater, f ik  sit 
hovedsæ de i West H artford, C onnecticut, USA, hvor 
det s tad ig  har til huse. At det var nødvendigt med en 
»stæ rk« am atø rrad ioo rgan isa tion  sås tyde lig t allerede
i 1927 på den in te rna tiona le  rad iokonference i Was
h ing ton . hvor man fra  nog le  kredse forsøgte  at fratage

am atø rerne retten til at benytte de korte bolger. ARRL 
var med på konferencen, ganske vist kun som observa
to r, men med sine ind læ g i debatten lykkedes det fo r 
am atø rerne  at bevare sine frekvensom råder, ligesom 
de t er lykkedes at få  am atørradioen anerkendt som en 
»tjeneste«, hv ilke t igen vil sige. at amatørerne, om ikke 
s ide - så dog (næ sten) ligestilles med det o ffen tlige  te 
lekom m un ika tionsne t.

Her i Danm ark fandtes der også tekn isk interessere
de personer, der gav sig af med den fascinerende tek
nik, der lå i de t nye v idunder. A llerede i 1904 konstru 
erede V aldem ar Poulsen sin buesender, der lagde 
g runden  til rad io te le fon ien. Også Einar Dessau kan 
næ vnes i denne forb inde lse , idet han udnyttede Valde
m ar Poulsens p rinc ip  og byggede vel nok verdens for- 
ste am ato rrad iosender fo r te le fon i. Herudover var in 
teressen m est sam let om at bygge og bruge m odta
gere. Det var ganske vist fo rb u d t efter radioloven af 
1907. der gav staten eneret pa alt, hvad der havde med 
rad io  at gore. men det fo rh ind rede  ikke. at man overalt
i landet a lligeve l gav sig af med at lytte. Et par ly tte rfo r
en inge r så også dagens lys. men om am atørradio var 
der ikke tale. Forst med den nye radio lov i året 1926, da 
de m ange danske am atører dukkede op fra mørket, 
hvor de tvunge t af den gam le radio lov havde opholdt 
sig . blev der ta le om at opre tte  en organ isation . Denne 
blev s tifte t den 15. august 1927 og fik  navnet »Eksperi
m enterende danske Radioamatører« og blev det dan
ske m edlem  af IARU.

OZ7XG

Fra E D R 's  so m m e rle jr ved Sm aragdsoen pa B o rnh o lm  i 1939. 
Et b u k k e t ro r  og en tra g t kunne  b ruges  som  en lur. B lev ka ld t 
»H a s le lu re n «, e fte r Hasle K linke - og  C ham ottes tensfabrik . der 
sk im te s  i b ag g ru nd e n . K re tzm ar b læ ser. B rodersen og  
OZ7W H m. fl. ser og  ly tte r  beund rende  til.

D en o ffic ie lle  80 m ete r udsendelse  fo re g ik  h ve r aften  kl. 19.30. 
O Z1D  ses ved m ik ro fo n e n : en k u ik o rn s -D ra lo w id  Reporter. 
O Z7W H  d ir ig e re r og  SM 2W B (t.h .) ser skep tisk  ud.
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U n i v e r s a l
En Trelam pem od tager
d er sp æ n d er o v er alle Bølgelæ ngder  

K o n s tr u e r e t  og  b e s k r e v e t  a f  G e o r g e  W . O l e s e n

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin̂

GLÆ DEN over de fast indbyggede Spoler, 
der ved Hjælp af en Omskifter bekvemt 

og hurtigt tillader Modtagning af Stationer 
baade paa det ene og det andet Radiofoni- 
Interval, formørkes ofte ved Tanken om de 
mange Stationer, som ligger udenfor disse 
og som ikke kan høres samt ved Udsigten 
til, at man fremtidigt skal gaa Glip af en 
Mængde Kortbølgestationer, der sender Ra
diofoni. Og er man interesseret i traadløs 
Kommunikation ud over den egentlige Ra
diofoni, er fast indbyggede Spoler kun af 
det onde, idet de kun tillader et ganske lille 
Udsnit af de traadløse Udsendelser at slippe 
ind i vort Apparat. I Reglen trøster man sig 
da over, at Modtagning af Kortbølgeradio
foni kræver ganske særlige Apparater, saa 
Radiofonimodtageren, selv om den havde 
løse Spoler, alligevel ikke vilde egne sig til 
noget andet end netop Arbejdet paa de Fre
kvenser, hvortil dens Spoler passer. Har 
man ikke hørt og læst saa meget om low  
lo ss  og smaa Kondensatorer, og har man 
ikke set utallige Fotografier af Amatørernes 
underlige skeletagtige Kortbølgemodtagere, 
som saa ud til at falde sammen ved den før
ste Jævndøgnsstorm — ? Jo —  Kortbølge- 
modtagning er ikke noget for mig —  ræson
nerer Gennemsnitslytteren —  og beslutter 
at vente med denne Form for Underhold
ning, til Apparaterne bliver noget mere 
,,dagligstueagtige“ og solide.

Denne Tro paa, at der skal mindst to Mod
tagere til for -at kunne modtage Radiofoni

M A T E R IA L E L I S T E

1 500 cm  D obbelkondensator (Saba Dob- 
b elo rth o m eter)

1 500 cm  G lim m erkond ensator (C æ sar)
1 H F D rossel (L au r. K nudsen Ch 2)
1 C olvern  Spolesokkel 
1 0.25 M F B lok k on d en sator (TCC)
3 G lødestrøm skontrol (A m p erites -  2 Stk.

199 og  1 Stk . 120)
1 300 cm  G itterk on d en sator (V eritab le  

A lter
1 2 M egohm  G itterafledning (L oew e)
1 L F  T ran sfo rm ator (T ransfolina 1 :2,7)
1 M odstandskoblingsenhed (Phillips)
1 V olum enkon trol (S tan d ard  500.000 Ohm) 
3 Lam p esok ler (LK  halvfjedrende)
2 F orlæ n gersp in d el til D rejekondensator  
1 H ø jtta le rja ck  (BM S 404)
1 A lum inium -Forplade 3 5 0 x 1 5 0 x 5  mm  
1 M ellem panel (E b o n it) 3 0 0 x 1 0 0 x 5  mm
1 T ræ bu ndplade 340x240 mm
2 M ikroskala ti l  K on d en satorern e (LK )
2 M onteringsvinkler
1 K lem paoel 2 0 0 x 4 0 x 5  mm  
6 Telefonbøsninger
Spoler, L am p er, M onteringstraad  o. lign.

Man kan selvfølgelig  b e n y tte  an d re  gode  
F ab rik ata  i denne M odtager. -  L isten  h er  

an g iv er d e T y p e r, vi h a r  b ru gt.

paa alle Bølgelængder, er meget udbredt — 
men ikke desto mindre ganske fejlagtig. 
Superheterodynen er ikke ene om at kunne 
arbejde paa de ultrakorte Bølger, men vil 
man have Sukces her, maa man basere sin 
Modtager netop paa Kortbølgearbejdet. Thi

i

medens en almindelig Radiofonimodtager ( 
vanskeligt lader sig benytte paa de korte Bøl
ger, kan en Kortbølgemodtager med ud
mærket Resultat arbejde paa alle Frekven
ser — og den Amatør, der ønsker at bygge 
sig en Modtager, som ikke vil blive distan
ceret af Fremtidens radiofoniske Bølgelæng
deforandringer, gør derfor vel i at bygge en 
Kortbølgemodtager, der er konstrueret med 
Henblik paa de nu benyttede Radiofonifre
kvenser.

En saadan er vor „Universal 3“ , og vi 
kan trygt anbefale den til de af vore Læsere, 
der ønsker en Opstilling, der skal være bli
vende Basis for hans Radiomodtagning.

Et af de første Problemer, vi støder paa 
ved Konstruktionen af en virkelig Univer
salmodtager, er Kondensatorerne. Medens 
disse for at kunne dække 200— 600 og 1000 
— 2000 Meter-Intervallerne med to Spoler 
bør have en Kapacitet paa ca. 500 cm, er 
dette altfor meget paa de korte Bølger, hvor 
en saa stor Kapacitet gør Opsøgningen af 
Stationerne meget vanskelig. Paa de korte 
Bølger maa Kondensatorværdierne ikke 
gerne overstige 250 cm —  og desuden maa 
Kondensatorerne være forsynet med Fin
indstilling. Gaar vi nu til den anden Side 
og vil modtage paa Bølgelængder over 2000 
Meter, bliver 500 cm lovlig lidt for vore 
Kondensatorer og 1000 cm var ønskelig. Det 
er hovedsageligt i Afstemningsmidlernes Di
mensionering, Forskellen mellem Kortbølge- 
og andre Modtagere ligger, og Benyttelse af

i 
i

F ig .  1.
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udskiftelige Kondensatorer, som man ser det 
i kommercielle Telegrafmodtagere, er jo en 
noget kostbar Fremgangsmaade.

I vor Modtager idag kommer vi dog ud 
over disse Vanskeligheder paa en fiks 
Maade.

Vi benytter simpelthen en Dobbeltkon
densator og forbinder dennes Pladesæt i Se
rie eller Parallel.

Diagrammet Fig. 1 viser hvorledes.
I a er begge Rotor- og Statorsættene i Se

rie, og den resulterende Kapacitet bliver 
250 cm. I b benytter vi kun det ene Rotor
sæt, idet vi simpelthen sætter Jordforbin
delsen ind paa den fælles Rotorakse, og vi 
har følgelig 500 cm inde i Kredsen, hvilken 
Værdi er passende for normal Radiofonimod
tagning.

Forbinder vi endelig de to Statorsæt (som 
i c ) , har vi Kondensatorerne i Parallel, og 
den resulterende Kapacitet er lig Summen 
af Enkeltkondensatorernes Kapacitet, nem
lig 1000 cm, en udmærket Værdi til Mod
tagning paa Bølger over 2000 Meter. Nu er 
der til dette Arrangement den Bemærkning 
at gøre, at System a bevirker, at Rotor 
ligger med HF Potentiel og Haandkapaci- 
teten derfor er udpræget. Da dette System 
netop skal benyttes paa de korte Bølger, hvor 
Handkapacitetsvirkninger maa undgaas, maa 
Kondensatoren monteres paa en særlig 
Maade. Et Blik paa Monteringsplanen og 
de ledsagende Fotografier viser, hvorledes 
dette er gjort.

D iagram m et.

Fig. 2 viser „Universal 3“ i Diagram, og 
vi opdager snart, at det er en ganske ordi
nær Trelamper Reinartzmodtager, hvor For
stærkeren er koblet ved Transformator og 
Modstand.

Under normale Omstændigheder er Reak
tor-Arrangementet ikke heldigt paa korte 
Bølger, idet Reaktorkondensatoren (C4) 
ikke har Pladerne paa Jord og Haandkapa- 
citeten derfor vilde være slem. Men ved 
den særlige Kondensatormontering er denne 
Mangel elimineret, og da Systemet iøvrigt 
er et af de mest paalidelige, har jeg anvendt 
det. Antennen er induktivt koblet (aperio
disk), og vi ser, at der mellem Jord og 
Glødetraad er indskudt en Blokkondensator 
(C l) ,  hvis Opgave er at spærre Jævnstrøm
men af fra Jordforbindelse, hvilket under 
Benyttelse af Eliminator kan have sin For
del, og iøvrigt giver en mere rolig Virkning 
af hele Opstillingen under Kortbølgemod
tagning.

Glødestrømmen kontrolleres automatisk 
ved Hjælp af „Amperites“ (A ), og Signal
styrken reguleres ved Volumenkontrollen 
(V k.).

Højttalerjacken er „lyskontrollerende“ , 
saa at Glødestrømmen afbrydes, naar Højt
taleren eller Telefonen udtages.

Iøvrigt indbyder Diagrammet sikkert ikke 
til yderligere Kommentarer.

/ l o  
+• 4-o

+  4

F ig . 2 .  D ia g ra m m e t fo r  „ U n iv e rs a l 3 “ .

F ig . 3 .  F o rp la d e n s  D im e n s io n e r .

F ig . 4 a . M e lle m p a n e le t.

- l  5-

K o nstru ktionen.
Forpladen er lavet af 

Aluminium, men kan i det
te Tilfælde godt fremstilles 
af Ebonit, Trolit eller end- 
ogsaa godt tørt Træ, idet 
den kun bærer Kontrol- 
haandtagene og staar fjernet fra alle Appa
rater og Ledninger, hvor god Isolering er 
nødvendig. Dens Dimensioner er angivet 
paa Fig. 3.

Kondensatorerne er monteret paa et Mel
lempanel, der er opstillet parallelt med For
pladen og i en Afstand af 115 cm fra denne. 
Den fastholdes paa Bundpladen ved Hjælp 
af et Par „Mekano“ Vinkler. Dens Dimen
sionering og Udboring er angivet i Fig. 4, 
og vi ser, at Pladen forneden har en Udskæ
ring, som tjener til Passage for de Lednin
ger, der forbinder Apparatets HF Afdeling

- f -  j  ,
¿S 4-C

F ig . 4 b . K le m lis te n .

med dets L F  Afdeling. Mellempanelet staar 
imellem de to Afdelinger og maa være af 
godt Isolermateriale (Ebonit, Trolit el. I .) .

Endnu et lille „Panel“ maa vi fremstille
—  det er afgivet i Fig 4 (b) og tiener til at 
fastholde de for Spændingstilslutning samt 
Antenne og Jord nødvendige Ledninger. 
Dets Dimensioner og Boring fremgaar af Fi
guren.

Selve Konstruktionen af „Universal 3“ 
fremgaar sikkert tilstrækkelig tydeligt af 
Monteringsplanen samt de ledsagende Foto
grafier.
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Paa Forpladen har vi Kondensatorskalaer
ne, der er af L K ’s bekendte Mikro-Type. 
De forbindes med Kondensatorerne ved 
Hjælp af 90 mm lange Ebonitpinde, som 
man enten selv kan fremstille eller købe 
færdige. Desuden har vi paa Forpladen Vo
lumenkontrollen og Jacken. M. H. t. sidst
nævnte er de Tal, der angives paa dens 
Loddetags, saaledes at forstaa, at Nr. 1 er 
den øverste og Nr. 4 den nederste ,,Tag“ . 
Paa anden Maade vilde det være vanskeligt 
at vise Jackens Forbindelser i dette Snit. 
Lige bag ved Forpladen har vi (fra venstre 
til højre) LF Transformatoren, Sokkelen til 
1ste LF Lampe, Modstandskoblings-Enhe- 
den og Sokkelen for Udgangslampen. Op 
mod Mellempanelet staar Gitterbatteriet.

Gitterbatteriet tilsluttes med den positive 
Pol til negativ Glødeledning, og den nega
tive Forspænding tages ved Hjælp af en 
bøjelig Ledning til Punktet mrk. C —  (paa 
Monteringsplanen) for første LF Lampes 
Vedkommende — medens Udgangslampen 
faar Forspænding direkte til Modstandskob- 
lingsenheden.

Alt i alt er LF Afdelingen kompakt og for
nuftigt anlagt. Paa Mellempanelet sidder de 
to Kondensatorer. Vi kender straks den ty
piske Saba Dobbeltkondensator med de fire 
Klemmer, og yderst til venstre finder vi 
Glimmerkondensatoren, der er den kendte 
, ,Cæ sar“ 500 cm Type. Midt paa Bundpla
den ser vi den karakteristiske Sokkel for 
„Colvern“ Spolerne —  den bevægelige 
Ledning, der gaar fra Bøsning 5, tjener til 
at skifte Kondensatorforbindelsen fra Serie 
til Parallel. Anbringer vi den under Klem
me A, har vi begge Kondensatorerne i 
S er ie , sættes den under Klemme B , har vi 
den ene Kondensator inde (500 cm ), og for
binder vi derpaa Klemmerne C og D, er 
begge Kondensatorerne i Parallel. Konden
satoren C l (i Diagrammet) ses mellem Col-

vern-Sokkelen og Klembrædtet —  den er 
mrk. 0 ,25 MF.

De tre Amperiter er anbragt ,,i Batteri“ 
i Bundpladens bageste venstre Hjørne, og 
Drosselspolen (der er en Specialspole viklet 
til dette Formaal og bragt i Handelen af 
Lauritz Knudsen under Typebetegnelsen 
.,L K  CH 2 “ ) ses umiddelbart bag ved Til- 
bagekoblingskondensatoren. Detektorlam
pens Sokkel, Gitterkondensatoren og Git
terafledning udgør de resterende Apparatdele 
i denne „Afdeling“ .

Klembrædtet, der bærer Bøsningerne for 
Antenne og Jord samt alle Spændinger, er 
paaskruet Bundpladens bageste Kant. Til 
dets Bøsninger føres følgende Forbindelser 
(fra højre til venstre) : Antenne, Jord,

Akkum. negativ, Akkum. positiv, Anode
spænding +  for Detektor og Anodesp. +  for 
LF Forstærkeren.

Sp olerne

er opviklet paa Colvérn-Forme, og jeg har 
benyttet R adiacs  Standardtyper, idet dette 
Firma vikler Reinartz-Spoler til alle Bølge
længder. Men vil man selv fremstille Spo
lerne, kan dette nemt gøres, og i Diagram
met Fig. 6 er er Forbindelser og Vindings- 
tal angivet, saa de passer til „Universal 3“ .

B etjen in gen

af Modtageren er ganske simpel. Lamperne 
tændes automatisk ved Indsættelsen af Højt- 
talerjacken. Volumenkontrollen giver maxi- 
mal Signalstyrke, naar den er drejet helt 
ud til højre —  minimal til venstre. T il
bagekoblingen er meget blød og jævn, og da 
Reaktorkondensatoren er forsynet med Mi- 
kroskala, er det muligt at indstille Tilbage
koblingen meget kritisk, hvilket har særlig 
Betydning for Kortbølgemodtagning. Mod
tageren er dejligt fri for al Haandkapacitet, 
og man vil finde, at den ligger „fortrinligt i 
Haanden“ .

De ledsagende F otografier paa denne  
S ide illustrerer ty d e lig t , , U niversal 3“ s 
kom pakte K onstruktion  og K om pon en 
tern es P lacering . Paa B illed et foroven  
ses  i Forgrunden K lem listen , til hvis 
B øsn in ger Spæ ndingerne tilføres saa
led es  ( fra  v e n s t r e ) :  +  120 Volt, +  40 
Volt, + 4  Volt og  fæ lles  M inus; saa  

fø lg er  Jord- og  A ntennebøsninger.

E t S id e b lik  in d  i M od tag eren  v is e r  ty d e lig t, h v or ko m p ak t den e r  by gg et.
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EDR 50 år.
»Den 15. A ugust 1927 tog en lille  Kreds af københavn
ske K ortbo lgeam atø rer In itia tive t til Dannelse af 
Landsfo ren ingen  »Experim enterende danske Radio
am atører«. K ortbo lgearbe jde t i Danmark kom dermed 
ind under faste Rammer og g ik  en v irke lig  G rotid  i 
M ode. 10 beg ivenhedsrige Aar er nu gaaet, og E.D.R. 
træ der ind i Jub ila re rnes Rækker.«

Således ind led te  redaktoren af OZ en artike l ved 10 
års ju b ilæ e t i 1937, hvoraf e fterfø lgende udp luk også 
er hentet.

»I den Tid, der g ik, har E.D.R. traadt sine Børnesko 
og vist. at den kunde lose sine Opgaver.«

»Men ogsaa Frem tiden vil møde med Opgaver, som 
der skal en s to r og hand lekra ftig  O rganisation til at 
lose. Jub ilæ e t er de rfo r a ldeles ingen Sovepude, men 
en fes tlig  S tund, hvor vi g læ der os over at have naaet 
den fø rste  s tore  M ilepæ l. Nye A rbejder til Gavn fo r vor 
gam le Foren ing og derm ed fo r dansk Am atør-Radio 
kan til enhver Tid skim tes forude. I saa Henseende vil 
F rem tiden ikke kom m e til at adskille  sig fra Fortiden.«

»Saadan vil E.D.R. stadig igennem  Aarene være det 
faste  M id tp u n k t fo r alt, hvad der har Forbindelse med 
K ortbø lge -R ad io  i Danmark. Lad os i Fællesskab væ r
ne om disse Væ rdier, som ogsaa i Frem tiden bor være 
Ledetraaden fo r  vo rt Arbejde.«

Selv om EDR er vokset fra 70 m edlem m er i 1927, 
med 29 licenser, over 554 m edlem m er i 1937, med 306 
licenser, frem  til god t 6000 m edlem m er I jub ilæ um s-

OZ7F blader tilbage
Om sine år som rad ioam atør skriver Helmer Foged- 
gaard, OZ7F i sin bog »Sådan er jeg« bl. a. følgende:

Barndom m ens interesse fo r m askiner og fysik g ik ef
te rhånden over i mere ra ffinere t teknik, og det var der
fo r  lige  noget fo r m ig. da jeg til ju len i 1922 fik  foræ ret 
den fø rste  danske rad iobog. Det var ganske vist en 
oversæ tte lse  fra  am erikansk med op lysn inger om selv
bygn ing, som på det tid sp u nk t næsten var um u lig t her i 
landet. Der fandtes in te t på markedet, som kunne b ru 
ges. der var ingen rad io fon is ta tioner, og det var faktisk 
u lo v lig t at besidde en m odtager, da staten ifø lge en lov 
fra  1907 havde eneret på sådanne.

Der var dog ved at kom m e lid t interesse fo r rad io tek
n ik  i fle re  kredse, og Dansk R adioklub blev s tifte t sidst i 
1922 og udgav m edlem sbladet »Den Trådlose«. Senere 
kom  der andre rad iob lade med op lysn inger om 
se lvbygn ing, og jeg sku lle  na turligv is  have dem alle, da 
jeg a ltid  har væ ret »tidsskrifttosset«. Forovrig t mente 
fo lk  i a lm inde lighed  også, at vi rad ioam atører var halv- 
tossede og ka ld te  os radioter, En rad iobranche fandtes 
jo  ikke dengang, og af sendere var der kun den p rim iti
ve Lyngby Radio, som var opfinderen Valdem ar Poul
sens fo rsøgssta tion . Senere g ik Lyngby Radio over til 
S ta tste legra fen . som lid t genert udle jede stationen til

å re t 1977, så er det vel ord, der i hoj grad er aktuelle i 
dag.

Ved 25 års jub ilæ e t i august 1952 skrev EDR's første 
fo rm and  A. C hristm as Eskildsen et indlæ g, hvoraf gen
gives fø lgende  to stykker:

»Selve am atørånden og glæ den ved at slu tte  fo rb in 
de lser med andre am atører over kortere e lle r længere 
a fstande ved h jæ lp  af apparater, hvis sam m enstilling 
og ko n s tru k tio n  man selv har været mere e ller m indre 
m ester fo r, er og b liver jo  nem lig fundam enta lt den 
sam m e nu som for.«

»En ting  ligge r m ig im id le rtid  på sinde nu som den
gang. Vil man være s to lt af det, man beskæ ftiger sig 
med, må man som haveelskeren holde sin have fri fo r 
ukrud t, og idet jeg s lu tte r med at onske EDR en sto lt og 
sm uk frem tid  b land t verdens am atørorganisationer, vil 
jeg  m inde a lle  danske am atører om. at det, der udsen
des fra  en am atø rsta tion, råbes ud i det fri og derfor 
a ltid  bør være EDR og afsenderen selv væ rdigt.«

Med dette  ind læ g vil den genopståede Hvidovre a f
de ling  onske EDR til lykke med jub ilæ et, id e tv i vil, med 
rette lse  af 25 til 50, bruge de samme ord som a fde lin 
gen ved OZ2PA brugte  i 1952.

I an ledn ing  af 50 års dagen fo r landsforeningen Eks
pe rim enterende danske Radioamatørers stifte lse sen
des herm ed en varm tak fo r fo ren ingens indsats i de 
fo rlø b n e  år sam t de bedste onsker fo r frem tiden.

Hvidovre afdeling  
OZ8RU

Dansk R adiok lub, der arrangerede det fo rste  tillo b  til 
rad io fo n i. Men S tatste legra fens fo lk  var ikke glade fo r 
at læ gge navn til den slags legetøj!

E fterhånden frem kom  der dog firm aer, som solgte 
losdele, så det blev nem m ere fo r selvbyggerne. Jeg 
byggede også en m odtager, som det tog lang tid  at få 
t il at v irke. Der var jo  ingen at få op lysn inger hos. og af 
rad ios ta tione r var der m eget få. I ud landet var det især 
den tyske K onigsw usterhausen og den engelske Da- 
ventry, der g ik  g od t igennem , begge langbolgesende- 
re. Endelig  en aften lykkedes det at hore dansk tale. 
Den svage Lyngby Radio g ik  p ludselig  igennem, og det 
var en s to r oplevelse. Vi b rugte  jo  ude lukkende hoved
te le fon e r dengang. Senere kom der p rim itive  højttalere 
bestående af en halv hovedte lefon med tragt på. Ra
d io ro rene , som vi ka ldte »lamper«, var m eget prim itive  
dengang. De lyste k la rt og brugte megen strom , så 
lam pebetegnelsen  var m eget berettiget. Derfor måtte 
vi o fte  til byen fo r at få akkum ula to ren  opladet. Dér 
havde man nem lig  jæ vnstrøm , mens vi havde veksel
strøm , og ensre tteren var ikke op fundet dengang.

Små rad io fab rikke r var dog efterhånden opstået, og 
de r kom stad ige  frem skrid t, sæ rlig i retn ing af lysnet- 
m odtagere. så man kunne blive fri fo r de besværlige
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akku m u la to re r og dyre anodebatterier. Højttalerne 
blev også e fte rhånden m eget forbedrede, og god tfo lk  
f ik  mere respekt fo r den nye opfindelse.

O m kring  1925 tog jeg som 18-årig handelslæ rling 
in itia tive t t il at starte Langelands Radioklub. Vi havde 
rege lm æ ssige m øder fo r selvbyggere og arrangerede 
også u d s tillin g e r. Det hele var på et tekn isk grundlag 
dengang.

Jeg byggede efterhånden fle re  m odtagere, og i en 
periode  so lg te  jeg ogsa fabrikslavede apparater sam 
men med Poul W eidem ann, der sammen med mig var I 
hande ls læ re  hos M ørk-Hansen & Madsen. Der fandtes 
ingen rad io fo rre tn in g e r i egentlig  fo rstand  i Rudkø
b ing  dengang, sa vi f ik  her lid t tilskud til vor beskedne 
læ rlinge ion . Vi opnåede at blive betragte t som lokale 
eksperter, fo r der var jo  ikke så mange, der kendte no 
get til denne nye tekn ik  dengang. Antennerne skulle 
dengang nødvendigvis væ re store og høje, og vi k ig 
gede stad ig  e fte r nye i byen fo r at fø lge med i ud v ik lin 
gen. Nu var det ved at blive a lm inde lig t at være rad io 
lytter.

M in se lvbyggede rad ios ta tion  i august 1932.

Senere kastede jeg m in interesse på de korte bølger, 
d.v.s. bø lge læ ngder under 100 meter, hvor amatører 
havde faet lov til at bo ltre  sig med bade sendere og 
m odtagere. Det var en m eget spæ ndende hobby, der 
frem kom  her. Vi am atører byggede selv a lle  vore appa
rater: M odtagere, sendere, hø jspæ ndingsanlæ g o.s.v. 
Også ved starten her havde jeg vanskeligheder, fo rd i 
jeg  ingen sagkyndige  kendte. Men endelig  en dag v ir
kede sta tionen , og en am atør i Ranum ved Logstor be
svarede m it opka ld . Det var en m eget nervøs amatør i 
S krobe lev pa M id tlange land . der svarede tilbage, men 
snart g ik  sam talen godt. og der opstod et vendskab. 
som b red te  sig til de m ange andre am atorer, jeg e fte r
hånden fik  en dag lig  s ludder med.

På det tid sp u n k t havde jeg ingen sendetilladelse, og 
de r var m ange andre amatørsendere, der arbejdede 
uden licens. Det var a ltså u lov lig t, fo r vi sku lle  have t i l 
ladelse fra  S tatste legra fen, og det kunne først lade sig 
gøre, når vi havde bestået en prøve i m orsetelegrafi.

Det var jo  ikke så m orsom t, når man nu hellere v ille  
b ruge  te le fon i og snakke r ig tig t med kollegaerne. Der 
er dog den fo rde l ved te legra fi, at s ignalerne ræ kker 
m eget læ ngere ud i verden, men så må man jo  und
væ re det mere person lige  ved at høre m odpartens 
stem m e. E fterhånden fik  jeg dog læ rt at sende og m od
tage m orse te legra fi med den krævede hastighed, og 
jeg blev licensere t med kaldesignalet OZ7F. Jeg har 
s tad ig  bevaret sendetillade lsen -  fo r man ved jo  a l
d rig !

Som  kortbø lgeam atø r havde man mange glæder, -  
ja  -  de t er vel en af de fornem ste hobby ’er, der findes. 
Med selvlavede apparater kan vi tale med hele verden 
og få m ange person lige  venner i mange lande. Under 
besæ tte lsen m åtte vi deponere vore s ta tioner hos myn
d ighederne , da nazisterne var bange fo r spionage. Det 
var nu noget pjat, fo r enhver kyndig amatør kunne 
nem t bygge en ny s ta tion af de løsdele, som enhver ra
d io fo rh a n d le r havde på lager. E fter besættelsens op 
hør var jeg en ko rt tid  i gang igen med en ny station fra 
den nye bopæ l i Rudkøbing, men efterhånden har an
d re  in teresser taget m in tid.

N a tu rligv is  er der en masse de jlige  m inder fra  den 
tid , som blev en m eget væ sentlig  del af m it liv. Vi havde 
de jlig e  som m erle jre , hvor der blev a rbe jdet med trans
po rtab le  sendere, der var »rævejagter«, og der var de 
dag lige  sam ta ler med venner i ind- og udland. En lang 
tid  havde jeg hver aften tim elange samtaler med en 
dansker, de r boede i Belgien. Ved en le jlighed hørte 
jeg en sta tion  i Iraq ka lde op på 80 meter. Denne bølge
læ ngde var ellers no rm a lt kun til loka lt brug. så det var 
en sjæ lden s ta tion at høre dér. Resultatet var da også, 
a t hele Europa kaldte, men jeg fik  ham først. De fu lg te  
så alle  vo r samtale, og da vi var fæ rdige, kaldte de som 
v ild e  igen. Det var b lo t en af ta lrige  sjove oplevelser. En 
aften var jeg kom m et i gang på 160 meter, som mest 
anvendtes af engelske am atorer til loka lt brug. Da de 
hørte  m ig, ka ld te  de i s tore  stim er. Så snart jeg var fæ r
d ig  med en, ka ld te  resten igen, og jeg nåede då rlig t 
nok at kom m e i seng den nat.

På de tte  om råde var jeg også redaktør. Fra 1932 til 
1939 red igerede jeg »OZ«. Jeg skrev hver måned en le
dende a rtike l og førte ofte  en ret skrap jou rna lis tik , 
som  bestyrelsen ikke a ltid  var glad for. Jeg havde et 
v is t m ynd ighedshad på det tidspunkt, og det g ik ofte 
ud over S ta tste legra fen, som vi am atører jo sorterede 
under. Men jeg fik  arbe jde t tid sskrifte t godt op fra en 
uanse lig  tryksag til en fy ld ig  og præ sentabel pub lika 
tion . Jeg var i bestyrelsen i en lang årræ kke og sluttede 
af med at b live udnæ vnt til æ resmedlem. Nogle de jlige 
år var det, og jeg har bevaret en hel del af vennerne fra 
den tid , selv om  det er læ nge siden, vi har tru ffe t h in 
anden »i lu ften«.
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Dengang det var før.
Jeg skal i det fo lgende  fo rtæ lle  lid t om, hvorledes det 
kunne gå, når man v ille  starte som senderam ator fo r 50 
år siden. For m it vedkom m ende, som eneste i byen, ja 
måske på hele oen, blev det ikke en »fodsel« uden be
svær, der var jo  ikke nogen »gammel« lige om hjørnet, 
der kunne h jæ lpe med lid t fiduser, jeg måtte selv slås 
med prob lem erne, det m åtte tage og tog sin tid.

Først i tyverne havde en kam m erat og jeg. som spej
dere, e fte r am erikansk tidsskrift, frem stille t 2 rad iosta
tio n e r fo r gn is tte leg ra fi, m odtagere med krystaldetek
to re r, sendere med afstem te Ford T tæ ndingsspoler 
som  H F-generatorer, bedste DX 800 meter. Dette ud
s tyr kunne na tu rligv is  ikke i læ ngden holde interessen 
løbende, senderie t ho ld t op, men morsen blev hæ n
gende. I rad iopressen begyndte man at om tale am atør
s ta tio ne r (på det tid sp u nk t u lovlige), der havde fo rb in 
de lser over lange afstande, fo r m ig lå det i luften, at når 
jeg  blev gam m el nok, v ille  jeg også være med. Så vidt 
jeg  husker, blev de første tillade lser g ivet her i landet i 
1926.

Jeg blev 18 år i 1927, selvom man dengang ikke tog 
de t h ø jtide lig t, om  man havde P&T tillade lse  e ller ej, 
EDR beskyttede i starten endog de ulicenserede og 
fo rm id le d e  Q S L-ko rt fo r disse, v ille  jeg dog have en så
dan tillade lse . Et andragende til P&T. b ilag t et diagram  
af den sender, man v ille  bruge, var nok, ikke noget med 
te le g ra fi-  e lle r tekn isk  prøve. Mod 10 kr. f ik  man så t i l
ladelse. ka ldesignal og pålæg om at give P&T besked, 
hvis s ta tionen æ ndredes ud over det i d iagram m et an
fø rte  (jeg kører stad ig på det først indsendte 1 rørs 
H artley d iagram ). Kaldesignalet, jeg fik  tilde lt, blev 
7GW, ved e u ropa tra fik  sattes et D og ved DX ED 
(E uropa  - Danmark) fø r ta lle t, f. eks. var nuvæ rende ZL 
dengang OZ. Dette gav nogle fo rv ik linge r, da vi i januar 
1929 sk iftede  til de i dag gæ ldende prefixer. Vi havde 
kun tild e lt eet område, nem lig  fra  43 til 47 meter. Min 
sender var lavet e fte r a lle  kunstens regler -  s to r lu ft
spo le  af 8 mm kobber -  g itte ra flederen 1 glas vand 
med 2 b lys trim le r nedsæ nket, ved at variere afstanden 
m ellem  b lye lek troderne  kunne m odstanden indstilles 
til de t bedst m ulige  resu lta t -  220 vo lt jæ vnspæ nding 
fra  ne tte t og et rør, der kunne træ kke helt op til 5 watt. 
Ind ika to rlam pen  i den fine, af svær og dyr antennetråd 
frem stillede  antenne kunne lyse, alle m uligheder skulle 
væ re tils tede . M odtageren, en såkaldt 0-V-0, en enkelt- 
kredse t 1 rørs m odtager med tilbagekob ling  -  store 
» low  loss« spo le r -  syntes at arbejde fint, der var kun 
ta le  om CW, og der hørtes masser af am atørstationer. 
Et a ltoverdøvende flø jt fra  senderen m idt i båndet, 
m åtte  væ re tegn på, at den lå rig tig t. Efter CQ lyttede 
man hele båndet igennem  efter svar, og ligeledes 
m åtte man besvare et CQ så længe, at m odparten hav
de tid  til at gennem søge hele båndet. Hvis man ikke 
havde en ganske sæ rlig  tilladelse, m åtte man ikke 
sende i rad io fon itiden , iøvrig t ikke m u lig t i m it tilfæ lde 
med QTH m id t i byen. De a lm inde ligste  rad io fon im od
tagere  var de tekto rm odtagere , der, selv med QRP på 
senderen, blev s lået ud i op til fle re  km 's afstand fra

denne -  jeg sku lle  nok holde mig. Jeg startede hver 
aften kl. 23, ka ld te  CQ og besvarede CQ'er. Efter flere 
ugers fo rlo b  var det endnu ikke lykkedes at få en ene
ste fo rb inde lse , noget m åtte være galt, enten senderen 
e lle r antennen, det blev beslu tte t at udskifte  begge 
dele.

ED 7G W  1928.

En o rig ina l B a ltic  40 m senderspole med induktiv  an
tenne ko b lin g  blev hjemskrevet, og en ny push-pu ll 
Hartley TX (he lt til højre på 1928 b illedet) med 2 RE134 
rø r blev frem stille t. Den gam le Ford T spole kom til ære 
og væ rd ighed som e rsta tn ing  fo r vandglasset -  en flo t 
sender der også med sine 10 w att syntes at give masser 
af HF. Jeg havde råd ighed over 2 fabriksskorstene der 
lå ca. 50 m eter fra  hinanden, fo r gode ord og betaling 
f ik  jeg en sko rs tensfe je rlæ rling  op gennem dem begge 
og fik  e fte r egen m ening alle tiders antenne sat op (det 
v is te  sig senere at ho lde stik).

Det meste af en måned g ik, stadig uden resultat, jeg 
tog  til København, besøgte 7DM, dengang en af de få 
D X-kanoner. Han kunne kun trøste m ig med, at det 
kom  nok, når der var strøm  i antennen sku lle  s igna le r
ne kunne høres ude. Hjem igen, jeg var næ rmest ved at 
opg ive  det hele. Så en aften hørte jeg en meget kraftig 
dansk sta tion  7TH, CQ med rå vekselstrøm  og svar fra 
en eng læ nder, et b lik  på den ganske korte  liste over 
danske am atø rs ta tioner sagde T. Hansen, te legrafist 
på G rådyb fyrsk ib , h jemm eadresse Skårup, han måtte 
væ re her, kun få km borte, jeg boede dengang i Svend
borg . Uden at få lov -  afsted til Skårup i min faders 
Ford T, fa n d t h u rtig t 7TH, han var m id t i en QSO, jeg 
var m ålløs -  en fug le rede af rang m id t på bordet, max.
2 watt, når det sku lle  være fin t fra  anodebatteri, ellers 
på vekselstrøm  d irek te  fra nettet, antennen b lo t en 
tilfæ ld ig  ledn ing  sm id t op i et træ, jeg tæ nkte på det 
de rh jem m e og undredes. Selvom det var sent, fik  jeg 
ove rta lt 7TH til at tage med m ig hjem, lovende at bringe 
ham tilbage  m eget snart. Jeg blev klar over, at han hav
de væ ret he ld ig , og at han ikke havde fo r megen »saffi« 
på sådan noget, men et v idste han, at hans TX ikke
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kunne lave noget f lo jt  i m odtageren, men kun en b rum 
men der s log  a lt dødt. Han drejede på min TX, fandt et 
sted hvor den brum m ede voldsom t, der var næsten in 
gen strøm  i antennen her, dog prøvede han et langt CQ 
med m it ka ldesignal, underet skete, den første fo rb in 
delse var FE1ES (Egypten), så langt havde han aldrig  
væ ret fra  sin egen sta tion. Den næste QSO var også en 
DX EP3 (Madeira), men den snuppede han med sit eget 
ka ldesigna l. 7TH kom til Skårup i flyvende fart, og jeg 
hjem  fo r at fo rtsæ tte  den ganske nat, nu var der ende
lig  kom m et »hul på bylden« -  lykkelig  var jeg.

M in gode antenne gav m ig alt, hvad jeg kunne høre, 
bl. a. havde jeg flere QSO 'er med te legrafisten på S/S 
C h ris tiansbo rg  OIB. han var ivrig på båndet med kun 1 
til 2 w a tt fra  sk ibets 110 vo lt jæ vnstrøm . Jeg havde ham 
over hele A tlan ten, til han g ik ind på Am azonfloden. En 
dag star C hris tiansborg  ind i havnen i Svendborg, jeg 
fik  h u rtig t fa t i »fisten« og fik  ham med hjem. Han lærte 
m ig at b ruge  30 m eter (fo rbud t, men sku lle  være fin t til 
DX), vi havde QSO fra  sk ibet og hjem. mere blev det 
ikke  til den dag, men på et senere tid sp u nk t husker jeg 
tyd e lig t en sen na ttetim e med 2 R8 rapporter på 30 me
te r fra  SB (nuvæ rende PY), jeg væ kkede min broder fo r 
at fo rtæ lle  ham det, til m in skuffe lse var han fu lds tæ n
d ig  ligeg lad.

I I  t : X i .  A l i  f •.

f
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T iden g ik, da vi nåede januar 1929, sku lle  vi skifte  til 
OZ, og her m ener jeg de »gode« gamle dage holder op, 
så jeg vil s lu tte  m in beretn ing. M it 7GW blev til OZ1W,

1 ¡u ! Ij.it Sr»

C . . j  6

~v-<

og vi f ik  på HF s to rt set de bånd vi har i dag, dog ikke 
21 MHz, der er kom m et til e fter krigen, men vi fik  160 
m eter -  1,8 MHz, og havde det til krigen kom, altså i 
næ sten 11 år. Danm ark var eneste land på selve con ti- 
nen te t med 160 m eter tilladelse, jeg selv havde megen 
fo rnø je lse  af dette  bånd til eng landsforb inde lser. Den
gang blev alle  fo rb ide lse r til fæ rger, fyrskibe etc. udført 
i de tte  bånd, d isse tjenester er nu fo r næsten alles ved
kom m ende fly tte t t il UHF og VHF, der skulle  de rfo r nu 
væ re bedre plads, og mange lande, også i Europa, der 
ikke  tid lig e re  har haft dette bånd. fr ig iver det nu til 
am atø rtra fik . Danmark, det gamle foregangsland på 
160 m eter, er s tad ig  ikke med -  fo rstå  det hvo som 
kan.

73, OZ1W
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U dfaldet a f  den 1. E ksam en .
Den 11. M aj afholdt E . D . R. for første 

G ang Prøve til sit friv illige  M orsecertifikat. 
B eting elsen  for denne Eksam en  har tid
ligere væ ret omtalt udførligt paa vor Sid e ;

her skal vi blot n æ vn e, at Prøven om fatter 
H øring, M orsning og K orrespon dan ce med 
Telegrafering shastigh ed  60  B o gstaver pr. 
M inut. I H øringen tillad es indtil 2  pC t. Fejl 
og i M orsningen 2 v irk elig e  F e jl, idet O m - 
prikn in ger ik ke regn es m ed. For E ksam in er
n e , der afholdes paa Sø m in em ester Bahn 
W en d elb oe 's  Rad ioskole, b e ta les e t G eb yr 
paa 5  K ro n er, og som  C en so rer  fu ng erer tre 
af vore B esty re lsesm ed lem m er, der alle e r  
R adioff legrafister, n e m lig : G . B ram slev  
7ZM . i .  Poulsen  7M T  og P . T h orning  Je p 
sen  7 DM.

K arakterskalaen  regn es fra 0  til 7 , og for 
at have bestaaet kræ ves 4 ,0 0  e lle r  derover.

T il Prøven  havde in d stillet s ig  5  M ed lem 
m er, og af d isse bestod J .  Steffen sen  7 JS  
med K arakter 6 ,8 7  og H elm er P etersen  7 S P  
med 5 ,0 3 .

V i brin ger herved d isse to første Inde- 
navere af E . D. R .s  M orsecertifikat vor 
h jerte lig ste  L ykønskning til det sm ukk e R e
sultat, de har opnaaet, og h aaber, at e t stort 
Antal af vore M ed lem m er m ed T iden vil 
følge d eres E ksem p el, saaledes at den dan
sk e Am atør altid vil væ re vel an sk revet, 
naar han lader sig høre i L u ften , saavel af 
udenlandske A m atører som  af vore hjem  
lige A utoriteter.

N æ rm ere O plysninger om C ertifikatet 
faas hos P . Th orning Je p se n . T e lf . Eva 557 , 
e l le r  hos Sø m in em ester B ahn  W end elboe, 
H erluf Trollesgade 1. T elefo n  B yen  2014  u.

Dear OZ.
Lige  h jem kom m et fra  en måneds trip  i USA har jeg lo 
vet ad denne vej at b ringe  en personlig  hilsen fra en del 
W -stns sam t fra  vore to berømte danskam erikanere 
W2CCS, Henry og W2ZXM, Kurt med det skæve skiv. 
Det var en opleve lse at træ ffe, og shake hands med 
dem, og se a lle  deres home made th ings.

lø vrig t havde jeg lovet OZ5RO, Ove, at skrive en lille  
a rtike l om  m it syn m. m. om gamle dage, men rejsen 
har desvæ rre taget m in tid , så jeg vil nøjes med at sige 
EDR tak fo r m ange gode år og ønske en god frem tid, 
og m indes de gam le bortgangne hams med vedmod.

Vy 73, OZ4M, m edlem  nr. 610.
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OZ7A Q , B en t, nuvæ re n de  tekn. red. a f OZ, sæ tter en d ip o l op  
t i l  5 m e te r fo rsø g  pa  som m erhus ved S m ids trup  S trand  i 1942.

OZ7A Q  og  OZ7C H  m ed 5 m ete r transce ive re  i S m ids trup  so m 
m eren  1942. S enderne  var se lvsv ingere  m ed f. eks. RE134 i 
H o ffm a n n -d ia g ra m , 1 w att in p u t og op ti l 0,5 w att ud  (faktisk  
50  %  nytte ). M o d ta ge r e fte r supe rregene ra tiv  d e te k to rp rin c ip 
pet. T ransce ive ren  pa knæ et a f OZ7CH var m ed kun eet ro r  og  
m ed g itte rm o d u la tio n . S tavan tenne : en spæ nd ingsfø de t h a lv -  
b o lg e  a lu m m iu m s g a rd in s ta n g  pa en s tand-o ff.

16



^KENWOOD

NYHED 2 meter
TR 7500
Indb. 40 kanaler 145.000-145.975 Mhz 
600 kHz spacing + /-h, 10 eller 1 watt -  
Pris ca. 2.595,00 -  Levering oktober.

$KEIMWOOD For libhavere TR 7400A

OBS! 25 W output, 400 kanaler, spa
cing 600 kHz + /+ ,  kontinuerlig 
tonekodet, squelch (ekstra udstyr). 
Pris ca. 3.600,00 Levering sept.

NYHED! TS 700S
Nu med digital, normal VFO, spa
cing 600 kHz +/-h, DX-trin, VOX ind
bygget, 1 0  eller 1 watt.
Pris ca. 5.775,00 -  Levering oktober.

$KEINIWOQD

RING ELLER SKRIV EFTER BROCHURER

WERNER RADIO
OTTERUP, 09 - 82 33 33 
OZ8BW, Werner

Kl. 9-17,30. Lørdag 9-12.

WERNER RADIO
ALBORG, 0 8 - 18 56 93 
OZ7OU, Kurt 
Hele dagen

WERNER RADIO
KBH. NV., 01 - 19 25 87 
OZ8PV, Jørgen 
Kl. 17-19, 10.9-12

Ring og aftal tid.
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Redaktion: OZ5DX, H. O. Pyndt, 
Udstolpe, 4990 Sakskøbing. internationalt NYT

IARU.
EDR's jubilæ umsmåned kunne være en passende anledning 
til at se lid t tilbage på lARU's. International Amatør Radio 
Unions, historie. IARU blev stiftet i 1925 på det første 
internationale mode med repræsentanter fra 25 landes 
am atororganisationer. Det siger sig selv. at Danmark ikke var 
repræ senteret i 1925. EDR blev jo først stifte t 2 år senere, og 
o ffic ie lt var amatørradio ikke tilladt i Danmark dengang.

Radioamatørbegrebet opstod i USA og i 1914 dannede 
Hiram Percy Maxim og Clarence Tuska den amerikanske 
foren ing  ARRL. De første radioeksperimenter gik ud på at lave 
et net af amatørstationer på det amerikanske kontingent, så 
meddelelser kunne sendes fra kyst til kyst, men man 
opdagede snart de korte bølgers rækkevidde, og i november 
1923 lykkedes det fo r Schnell 1MO og Reinartz 1XAM begge i 
USA at gennemføre QSO i adskillige timer med Deloy 8AB i 
Frankrig. A lle stationer arbejdede på 110 m, og snart dukkede 
der flere og flere stationer op omkring 100 m og på endnu 
kortere bølgelængder, og kortbølgeæraen var startet.

Men også kom mercielle tjenester oprettedes på kortbølge
båndene ansporet af amatørernes succes, og på den første 
frekvenskonference i 1924 var der allerede hård kamp om 
frekvenstilde lingerne. Fra dengang stammer de klassiske 
am atørbånd 80, 40 og 20 m.

Det var bl.a. fo r at klare sådanne internationale anliggender, 
som frekvenstilde linger er. at IARU blev oprettet i 1925. og i 
dag er netop dette område vel nok lARU’s fornemste og 
v ig tigste  opgave: at sikre rimelige frekvensområder til amatør
tra fik. Dette gøres bl.a. ved at koordinere medlemslandenes 
henvendelser til myndighederne, således at man såvidt muligt 
får tilde lt de samme frekvensbånd over hele verden. Det siger 
sig selv, at dette er ønskeligt på HF-båndene, men sate llit
alderen er jo  over os, og også på VHF, UHF og SHF er det 
v ig tig t, at frekvenstilde linger sker på global basis.

En anden vigtig opgave fo r IARU er udarbejdelsen af 
båndplaner, og båndplanen som vi i dag kender den på 2 m er 
blevet til i IARU regi. DX-vinduerne på 80 m. de øverste og 
nederste 10 kHz, er ligeledes inspireret af IARU.

Fra de oprinde lige 25 medlemsorganisationer er IARU i dag 
vokset, så medlemstallet stæ rkt nærmer sig de 150. lARU’s 
hovedkvarter ligger i Connecticut USA, og de daglige 
fo rre tn inger varetages af den amerikanske forening ARRL. 
A dm in istra tivt er IARU delt op i 3 regioner, idet frekvenser 
tilde les regionsvis. Danmark tilhører region 1, der omfatter 
Europa incl. S ibirien, Afrika og Arabien. Region 2 består af 
Nord- og Sydamerika, Grønland ligger i reg. 2, og reg. 3 er den 
resterende del af verden. Medlemstallet i reg. 1 er 43, men 
øges stadigt, og målet er naturligvis, at der er en amatør
organisation i alle lande, der er medlem af ITU. og dermed 
deltager i regeringernes internationale samarbejde på tele
kom m unikationsom rådet. Ifølge lARU's love kan der kun 
optages een organisation fra hvert land.

tilfæ lde, hvor der i pressen har været negativ omtale af 
amatørradio, og i næsten alle tilfæ lde er der tale om 
forveksling mellem licenserede radioamatører og walkie- 
talkey brugere. Det nævnes, at den allerbedste form for PR er 
en høj aktivitet i afdelingerne.

NRRL har som sæ dvanligt haft et godt samarbejde med 
forsvaret, der bl.a. udsender morsetræning fra LJ3X og LJ3Z. 
Ligeledes går samarbejdet med Teledirektoratet fortsat godt.

FM -kanaltrafikken er i fortsat vækst, der er nu 18 repeatere 
igang på 2 m og 1 på 70 cm. NRRL har forsøgt at få Bjørneøen 
godkendt til DXCC, hvad der im idlertid er blevet afslået af 
DXCC-komiteen. Sydpolsekspeditionen gav megen omtale, 
men megen lid t aktivite t fra Bouvet-øen, som stadig er det 
mest eftertragtede DXCC-land.

Radiostøjkontrollen i Norge har behandlet 6570 sager, 
hvoraf kun 37 vedrørte radioamatører.

NRRL fylder i 1978 50 år, og jubilæ umsfestlighederne vil 
finde sted i dagene 11 .-13 . august 1978 på Bygdøy.

Kontingentet foreslås til 100 n. kr.

- og fra Sverige.
Fra SSA's årsmøde i april kan det oplyses at SMØOX, Einar 
Braune, fortsæ tter som formand, og at Lars Hallberg SM5AA 
er nyvalgt som næstformand. På årsmødet blev det besluttet at 
oprette en »Senderamatørernes Beredskabsorganisation« i 
SSA regi -  i katastrofesituationer skal organisationen hjælpe 
med til at etablere kom munikationslinier. Endvidere var der en 
del debat om WARC 79, og der blev udtrykt ønske om 
forbedret inform ation om forberedelserne hertil. Årsmødet 
udtrykte tillid  til SSA's forhandlere med Televerket og IARU 
reg. 1, uden at der skulle foretages nogen opinionsmåling.

Kontingentet fo r 1978 blev fastsat uændret til 110 sv. kr.

JOTA 1977.

V I I

^  ® K )
Sur- 

n s «  o n d e $

Beretning fra Norge.
Af hovedbestyrelsens beretning til NRRL s årsmode fremgår 
det, at medlemstallet i NRRL nu er steget med 160 til 2840 og 
af disse har 2314 licens, hvorimod det samlede antal licenser i 
Norge nar op pa 4084. Ogsa i Norge har der været en række

For 20. gang afholdes der Jamboree on the air, og vi kan sik
kert i år konstatere en yderligere stigning i aktiviteten.

Det er spændende for spejderne at opleve en amatørstation 
i arbejde, ligesom mange venskaber med spejdere fra andre 
nationer er opstået i forbindelse med afholdelse af JOTA.
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NYHED! 
REN CW TRANSCEIVER FRA TEN-TEC
70 WATTS CW PÅ ALLE HF BÅND. 
Century/21 model 570 Ten-Tec 
Pris: 2680,00 incl. moms.
OZ4SJ, Svend Aage Jensen, tlf. (01) 46 95 14

VE3DSS Kongresstation.
OZ3DR meddeler:

Den internationale sammenslutning af tandlæger. Federa
tion  Dentaire International, afholder hvert år i oktober en 
kongres med deltagelse af mange tusind tandlæger fra hele 
verden. Som en nyhed ved årets kongres i Toronto, har 
væ rtslandets radioamatører lovet at stille en komplet radio
station til rådighed for deltagerne i kongresbygningen, 
Autom otive Build ing. Der vil blive stille t mobilsendere til 
rådighed, lige som der bliver mulighed for at prøvekøre 
Torontos repeatere. Vi er blevet lovet mulighed for »world- 
w ide com m unication« -  men formålet med radiostationen er 
vel især at give deltagerne mulighed for at møde hams fra 
såvel væ rtsland som fra øvrige deltagernationer. Der bliver 
na turligvis særlige QSL-kort fra station VE3-DDS.

Yderligere oplysninger: Carsten Langemark, OZ3DR, Ko
benhavns Tandlægehøjskole, Universitetsparken, 2100, Kø
benhavn 0 .

SK4MPI.
En af de kendteste beacons på 2 m båndet er SK4MPI 
beliggende i Dalarne i Sverige QRA-locator HU46d. Denne 
beacon drives af Max Planck Instituttet i Vesttyskland i 
samarbejde med SSA. SK4MPI sender med en udgangseffekt 
på 100 W og benytter en 4 x5  element yagi rettet mod 
nordlysom rådet. Senderen er oprettet med det formål at 
studere nordlysrefleksioner også kaldet aurora, og indenfor 
dette område er det lykkedes at etablere et nyttigt samarbejde 
mellem radioamatører og videnskaben.

FX3VHF.
Fra 1. maj til 31. august 1977 driver den franske forening REF 
en beacon på 50,1 MHz FX3VHF beliggende i Lannion på 
nordkysten af Bretagne. Senderen er på 100 W og antennen 
2 x 5  element yagi rettet mod vest. Formålet med beaconnen er 
at undersoge udbredelsen over Nordatlanten specielt af 
sporadiske E-lag. Denne beacon arbejder i et frekvensom
råde, der ikke længere er tillad t fo r radioamatører i reg. 1, 
hvorim od visse lande i reg. 2 og 3 tillader amatørtrafik i dette 
interessante udbredelsesmæssigt grænseområde mellem HF 
og VHF.

De første rapporter om at FX3VHF er hørt på den anden side 
dammen, kommer fra VE1ASJ i Canada, han hørte beaconnen 
den 7. juni med R3 og So-1.

»Varme Linie«.
Som et eksempel på satellitkommunikationens fremtrængen 
oplyses det nu. at den »varme linie« mellem lederne af verdens 
to supermagter. USA og Sovjet, nu er lagt over på satellit. Fra 
lin iens oprettelse i 1963 og indtil om lægningen fornylig har 
lin ien været baseret på søkabler og forbindelser over land, og 
den har ofte været udsat for afbrydelser. Satellitforbindelsen 
benytter en af de 4 russiske ikke stationære »Molnya« 
sate llitter, der sam tidig kan ses fra begge lande. En reserve
forb inde lse benytter en af Intelsats geostationære satellitter 
over A,tlanten. Den varme linie er en fjernskriverkanal.

Hist og her.
I New Zealand er der indfoet begynderlicens, der giver 
indehaverne tilladelse til at benytte frekvensbåndet 3525- 
3575 kHz med både telegrafi og telefoni, men med en maximal 
effekt på 10 W input. Kravene er en simpel teknisk prøve samt 
en morseprøve med 30 tegn i minuttet.

På Bahrain er der oprettet en ny 10 m beacon. der sender pa 
28,245 MHz 13-21 GMT med kaldesignalet A9XC. og den skal 
nok vise sig at være nyttig for 10 m entusiasterne. Det er 
m eningen, at 10 m beacons i fremtiden skal placeres over 28.2 
MHz. og en del er da også allerede flyttet. Æ ndringen sker for 
at undgå interferens med USA-amatørerne. hvor begyndere 
(novice-class) nu må køre telegrafi mellem 28,1 og 28.2 MHz.

For nu at blive ved beacons så planlægger man i England at 
oge effekten pa 1296 MHz GB3AND i Andover. I England er der 
nu om kring 20 repeatere igang pa 432 MHz.

OZ3BX oplyser vedrørende gæstelicens i Sverige, at 
Televerket fra den 1. maj 1977 har indført en afg ift fo r uden
landske radioamatører på 50 sv. kr. for en gæstelicens, der 
gæ lder i 3 mdr. Gratisperioden på 30 dage er altså afskaffet.

For at markere 60-året fo r den finske stats uafhængighed 
kan finske amatører fra 1. ju li til 31. december benytte 
OF-prefixet.

OZ5DX.

U K W -B E R IC H T E  
J K  V H F

C O M M U N I C A T I O N S

B æ rbar 70 cm  FM -transceiver!
Ja, UKW-Berichte nr. 1-77 indeholder 2. del af byggebeskrivelsen, 1. 
del er bragt i nr. 4-76. Det tilhørende byggesæt DJØFW-001 omfatter 
a lle  de vigtigste dele og koster (uden krystaller) kr. 605,00.

Af andre a rtik le r i nr. 1-77 kan nævnes:
K a p a c ite ts m åle r med direkte lineæ r aflæsning DC6FC-002. kr. 
58,00). M åler kapaciteter fra ca. 2 pF til 1 uF med nøjagtighed på 3 %.

Y ag ia n te n n e r, virkemåde og dimensionering.
Ialt 60 sider teknisk stof med diagramm er og printtegninger, især for 
VHF/UHF-amatører.
Når dette læses er nr. 2 også udkomm et med bl. a. beskrivelse af an
tenneforstæ rker fo r 23 cm.

A bonn em ent 1977 (4 numre) .................................................... kr. 40,00
Husk at anføre om du vil have U K W -B erichte  (tysk) eller VHF-C O M - 
m unications (engelsk). Husk også d it call og tlf.nr. på girokortet, det 
le tte r m it arbejde. Bemærk nye abonnenter får hele årgang 1977.

G am le  å rgange, følgende kan stadig leveres:
1976 og 1975, pr. årgang ......................................................... kr. 40,00
1971 til 1974, pr. årgang .........................................................  kr. 35,00
3 årgange (frit valg) og 1 samlemappe .................................  kr. 100,00
Samlemappe til 3 årgange = 12 h e f te r .................................  kr. 15,00
Prisliste og katalog tilsendes gratis mod frankeret svarkuvert (A5- 
form at, porto kr. 1,50).

B estilling  af ab o n n e m e n t og byggesæ t kan kun ske ved indbetaling 
på nedenstående giro. Priserne er excl. told og moms som opkræves 
ved forto ldn ingen. Forsendelse sker fra Tyskland, leveringstid nor
m alt 3 uger.

vy 73 de OZ7LX, Egon

H A LSK O V  ELECTRON IC
Sigersted gamle Skole G IR O  7 29 68  00
4100 Ringsted Telefon (03) 61 61 62 (kl. 18-22)

Eneforhandling i Danmark af Verlag UKW-Berichte s produkter
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All Asia CW DX contest 1977.
afholdes 27. august 10 GMT til 28. august 16 GMT på alle 
HF-bånd. Formålet er så mange kontakter som muligt mellem 
asiatiske stationer og resten af verdenen. Asiatiske stationer 
kalder CQ test. andre CQ AA.

Man kan deltage som singleoperator/singleband, single- 
operator/m ultiband eller m ultioperator/m ultiband. Der ud
veksles kodegrupper bestående af RST + operatørens alder. 
YL-sta tioner sender 00.

Hver QSO med en asiatisk station giver 1 point. Som 
m u ltip lie r regnes hvert prefix kontaktet på hvert bånd (f.eks. er 
JA1. JE1. JF1 o.s.v. hver en multip lier). Samlet score er 
summen af QSO-points multip liceret med summen af multi- 
pliers.

Separate logs for hvert band og sammentælllngsblad 
sendes til JARL. P. O. Box 377, Tokyo Central, Japan, og må 
a nko m m e  senest 30. november 1977.

Trinidad & Tobago QSO Party.
For at fejre 1-års dagen for republikken Trinidad & Tobagos 
dannelse afholdes denne contest. der afholdes den 27. august
00 GMT til 28, august 24 GMT på alle bånd 80 -10  m CW og 
phone samtidig,

K o d e g ru p p e r:  RS(T) +  numre fra 001.
D ip lo m e r:  Diplom er til alle, der kontakter 5 eller flere 

9Y4-stationer. Kontakterne må laves på flere bånd, men må 
alle være på samme mode. (Kun log kræves). Diplom med 
endorsement stickers og QSL-kort bekræftende kontakterne 
vil blive udsendt til stationer, der kontakter 9Y4 på 5 bånd, alle 
samme mode. (Logs + QSL-kort kræves).

Der skal medsendes 1 dollar eller tilsvarende i IRC's 
sammen med loggen, hvis du ansøger om et diplom.

Logs skal poststemples senest 15. oktober 1977 og sendes 
til: Trin idad & Tobago ARS, P. O. Box 1167, Port of Spain, 
Trinidad, West Indies.

LZ DX CW og Phone contest 1977.
Tid: Søndag den 4. september 1977 0 0 -24  GMT.
B and: 3520-3750. 7010-7090. 14.020-300,21.020-300,28.020- 

500.
O p ka ld : CQ LZ DX.
K o d e g ru p p e r: RS(T) + numre fra 001. Bulgarske stationer 

sender RS(T) + 2 tal, der indikerer deres distrikt.
K lasser: Single operator, multioperator, SWL.
S c o rin g :  QSO med eget kontingent 1 point, med andre 

kon tinenter 3 points, med LZ-stationer 2 points. SWL får 1 
po in t fo r kaldesignalet på begge stationer og 3 points for 
begge kodegrupperne. Kun en QSO med hver station pr. bånd 
enten CW eller phone.

M u lt ip lie r :  Summen af bulgarske d istrikter på alle bånd 
(max. 28x5).

D ip lo m e r  til de 3 bedste i hvert land I hver klasse. 
L ogs : Separate logblade fo r hvert band og sammentællings- 

blad skal poststemples senest 15. oktober 1977 og sendes til: 
BFRA. P. O. Box 830, Sofia, Bulgaria.

WAE DX contest 1977.
Husk phoneafdelingen af denne test 10.-11. september 1977. 
Se reglerne i ju li OZ.

2. »Albatross« SSTV contest.
For at oge interessen for SSTV indbyder I4LCF herved til

denne test sponsored af BATC (British Amateur Television 
Club) og det italienske firm a AEC.

C o n te s tp e rio d e r: Lørdag den 10. september 1977 15-22 
GMT. Søndag den 11. september 1977 07 -14  GMT.

B ä n d : Alle autoriserede frekvenser i 8 0 -10  m båndene og 
via Oscar. Anbefalede frekvenser: 3754. 7040, 14230, 21340. 
28670 ( + ̂  5 kHz).

M e dd e le lse r: Består af udveksling af billeder med a) 
kaldesignal, b) rapport (RST), c) serie-nr. eks.: IØXXX 599 001.

P o in ts : 1 po in t pr. QSO på 20 m, 5 points på de øvrige bånd 
og 25 po in ts via Oscar.

M u lt ip lie r :  10 points fo r hvert kontingent (max. 60 pts.). 5 
po in ts fo r hvert land (DXCC-listen) samt hvert kaldeområde i 
USA og Canada, W 1-0 og VE1-8.

S a m le t sco re : Total QSO-points på alle bånd multipliceret 
med total m ultip lier-points.

S e c tio n : a) sende og modtage video station, b) kun modtage 
video station. En separat tabel vil blive lavet for hver klasse.

L og s : Loggen skal indeholde dato, tid i GMT, bånd, call 
modtaget, RST og nummer sendt og modtaget, points, 
m u ltip lie r og samlet score. En stationsbeskrivelse og foto 
påskønnes. men er ikke obligatorisk.

Logs ma være modtaget senest den 30. oktober 1977 hos: 
I4LCF, Prof. Franco Fanti, Via Dallolio n. 19, Bologna. Italy.

Der var ingen OZ-stationer på sidste års resultatliste.

Skandinavisk Aktivitets Contest (SAC) 1977.
T id : CW: Lørdag den 17. september 15 GMT til søndag den 18. 
september 18 GMT.

Phone: Lørdag den 24. september 15 GMT til søndag den 
25. september 18 GMT.

M å lsæ tn in g : Skandinaviske stationer skal kontakte så 
mange stationer udenfor Skandinavien som muligt. Hver 
station må kontaktes en (1) gang på hvert bånd både CW og 
Phone. I denne test regnes følgende prefixer til Skandinavien, 
selv om de geografisk set ikke tilhorer Skandinavien: 
LA /LB /LG /LJ, JW, JX, OH/OF/OG/OI, OHØ, OJØ, OX, OY, OZ, 
SM /SK/SL/SJ.

F rekvense r: Alle amatørbånd mellem 3.5 og 28 MHz ma 
anvendes.

O p ka ld : Skandinaviske stationer kalder CQ TEST (CW) og 
CQ CONTEST (Phone) mens ikke-skandinaver kalder CQ SAC 
(CW) og CQ SCANDINAVIA (Phone).

K lasser: 
a) S ingle operator/A lle  bånd.

b) S ingle operator/S ing le bånd.
c) Multi operator/S ing le TX.
d) Multi operator/M ulti TX.

Klasserne c) og d) er alle bånds-klasser. K lubstationer regnes 
a ltid  til M ulti-klasserne uanset antallet af operatører.

Testm edde le lse r: RS(T) + løbenummer, som begynder med 
001. Deltagerne i klassen Multi operator/M ulti TX anvender 
dog separate serier på hvert band.

P o in ts : Kontakter med stationer i Europa giver 2 points og 
med stationer udenfor Europa 3 points. OX-stationer 
fo r kontakter med stationer i Nordamerika og 3 points med 
stationer i Europa og andre kontingenter.

M u lt ip lie r :  En m ultip lie r giver hvert kontaktet DXCC-land på 
hvert band.

S lu tsu m : Summen af alle QSO-points på alle band m u ltip li
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ceres med summen af alle m ultip liers på alle bånd, hvilket 
giver slutresultatet.

Diplom er: De 3 bedste deltagere i alle bånds-klasserne (a, c 
og d) samt den bedste i single bånd-klasserne i hvert land 
m odtager diplom.

Vandrepokaler: For at stimulere til øget aktivitet i testen 
har Danish DX Group udsat vandrepokaler til den bedste 
OX/OY/OZ-station i single operator/A lle bånds-klassen både 
på CW og Phone. For at få pokalerne til ejendom skal de 
vindes enten 3 gange i træk eller 4 gange ialt.

Logs: Loggene skal indeholde folgende rubrikker: Dato og 
tid  i GMT, kørt station, sendt og modtaget testmeddelelse, 
m u ltip lie r og points. Separate logblade fo r hvert bånd og 
CW /Phone er ønskeværdigt. Sammen med logbladene skal 
medfølge et sammentællingsblad, som skal indeholde en 
opstilling  og en udregning af slutsummen på alle band. 
Desuden skal den indeholde en underskreven erklæring om at 
reglerne er overholdt.

Indsendelsesfrist: Loggene skal være poststemplede senest 
den 15. oktober 1977 og skal denne gang sendes til: NRRL 
Contest Manager Alf Almedal, LA5QK, N-4052 Royneberg, 
Norge.

D iskvalifikation : At kræve points for uforholdsmæssigt 
mange doublet-QSO'er, ubekræftede QSO er eller multip liers 
er tils træ kkelig grund til diskvalifikation.

Landskamp: Pointssummerne fra samtlige deltagere sam
menlægges landsvis og det lands forening, som derved får 
den højeste pointssum. modtager Scandinavian Cup for et år.

Alt i HF-udstyr

HELECTRONIC
Bogfinkeve] 7, Kraghave 
4800 Nyk. F„ (03) 83 91 70

Contestkalender:
20.—21. august: SEANET Phone contest (se juni OZ). 
2 7 .-28 . august: All Asia DX contest CW.
2 7 .-28 . august: Trinidad & Tobago QSO Party.
4. September: LZ DX contest CW og Phone.
10 .-11 . September: WAE DX contest Phone (se ju li OZ).
10 .-11 . September: Albatross SSTV contest.
17 .-18 . September: SAC CW.
2 4 .-25 . September: SAC Phone.
1 .-2 . oktober: VK/ZL/Oceania Phone.
8 .-9 .  oktober: VK/ZL/Oceania CW.
8 .-9 .  oktober: RSGB 21/28 MHz Phone.

OZ1LO.

Hos Werner Radio Otterup, 09 - 02 33 33 
RASK OPRYDNING
1 STK. 7100 MED DIVERSE MÆRKELIGE FREKVENSER ........................................ 700,00
1 STK. 7200G, VOR EGEN (BRUGT), 3 REPEATERE OG 2 SIMPLEX .....................  1.690,00
1 STK. 7200G, VOR EGEN (BRUGT), 3 REPEATERE OG 2 SIMPLEX .....................  1.690,00
1 STK. 2200G, VOREGEN (BRUGT), 2 REPEATERE OG 1 SIMPLEX ....................... 1.295,00
1 STK. ROBOT SLOW SCAN MONITOR 70C (NY) .....................................................  2.900,00
TIL EJERE AF 7200 OG 2200 -  SE HER FØLGENDE KRYSTALLER:
7200 (s im plex, 40 kr. pr. sæt)
144.480 144.560 KRYSTALLER TIL 2200
144.720 145.320 2200 (s im plex 40 kr. pr. sæt):
144.600 144.800 144.720

144.560
Folgende krys ta lle r 10 kr. pr. stk.:
TX 144.150 =  12.01250 MHz Følgende krystaller kr. 10 pr. stk. (7200):
TX 144.200 =  12.01667 MHz TX 145.350 =  12.11250 MHz
TX 144.250 =  12.02083 MHz TX 145.600 =  12.13333 MHz * RPT.
TX 145.250 =  12.10417 MHz TX 145.650 =  12.1375 MHz * RPT.
TX 145.320 =  12.1100 MHz * RPT. TX 145.900 =  12.15833 MHz
TX 145.800 =  12.150 MHz * RPT. TX 144.150 =  12.01250 MHz
TX 145.600 =  12.1333 MHz * RPT. TX 144.250 =  12.02083 MHz
TX 145.350 =  12.11250 MHz TX 144.200 =  12.01667 MHz
RX 145.150 TX 144.800 =  12.06667 MHz
RX 145.000 RX 145.150 =
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Fra den Dominicanske Republik har EDR modtaget følgende 
op lysn inger om to diplomer:

SGA (Scorpion Group Award).
DX-Scorpion gruppen i Santo Domingo har udsendt dette 
dip lom , og alle kontakter efter 1. januar 1971 er gyldige hertil, 
alle bånd og modulationsarter kan bruges. Prisen for diplomet 
er 10 IRC, og der forlanges kun 3 kontakter med 3 forskellige 
medlemmer af klubben. (3 QSL-kort). Og her er medlemmer
nes kaldesignaler: HI8CAB - CRO - EDS - FIH - EVA - FED - 
HAM - LC - LPC - SHR - MOG. HI8PN er silent key 1974.

D iplom et kan søges gennem EDR, eller som GCR liste hos: 
DX Scorpion Group. P, O. Box 1722, Santo Domingo, 
Dominican Republic.

HI Award.
Dette dip lom  er indstiftet af »Radio Club Dominicano INC«, og 
kan soges af alle licenserede radioamatører og SWL. Alle 
band kan benyttes og alle modulationsarter sasom AM - SSB - 
CW - SSTV - RTTY og Oscar-forbindelser efter 1. januar 1962 
tæ ller med tird ip lom e t.

D iplom et er permanent og udstedes i følgende klasser: 
Hl 100. kontakt med 100 forskellige Hl stationer.
Hl 75. kontakt med 75 forskellige Hl stationer.
Hl 50, kontakt med 50 forskellige Hl stationer.
Hl 25, kontakt med 25 forskellige Hl stationer.

Prisen for d iplom et er 7 IRC, det kan soges gennem EDR. 
e ller som GCR liste hos: Award Manager Ernesto Desangles, 
HI8EDS. P. O. Box 1157, Santo Domingo. Dominican Repub
lic.

ZP Award program. »Radio Club Paraguayo« har udgivet de 
efterfø lgende diplom er til alle amatører og SWL, og alle 
kontakter efter 15. maj 1952 er gældende hertil.

AMCA (All Mediterránea Contris Award).
Diplom et udgives i 3 klasser og betingelserne er folgende: 
Klasse A: 41 lande.
Klasse B: 30 lande.
Klasse C: 20 lande.

Landene beliggende ved mediterranen er: A2. A3. AC3, CP. 
HA. HB, HBØ. HV, JT. LX. OE. OK. TL. TZ. UC2, UD6. UG6. UH8, 
UI8. UJ8, UL7. UM8. U05. XT. XW8, YA, ZE. ZP. 3D6, 4U1, 5U7, 
5X5. 7P8, 707, M1, 9J2, 9N1, 9U5, 9X5. ZP kontakt er 
ob ligatorisk.

TCCA (Tropics of Cancer and Capricorn Award).
Dette dip lom  tildeles alle der har haft de krævede forbindelser 
med landene på listen af Tropics of Cancer and Capricorn. 
Klasse A: 28 laande.
Klasse B: 20 lande.
Klasse C: 12 lande.

Tropic of Cancer: S2-3 (Bangla Desh) BV, BY, EA9 (Sahara), 
KH6. A4, A6. SU, TZ, C6, VU. XE, XZ2, 5A, 5T5, 5U7, 7X, 7Z.

Tropic of Capricorn: A2, CE, C9. LU, PY. VK, ZP. ZS, ZS3, 
5R8. ZP er obligatorisk.

DP (Diploma Paraguay).
Diplom et fas ved 5 kontakter med 5 forskellige ZP5 stationer (5 
QSL).

WASP (Worked All ZP).
For at opnå dette diplom  skal man kontakte en station i hver af 
de 9 ZP omrader (ZP1-ZP9 = 9 QSL).

AZ11 PX (All Zone 11 Prefix).
Diplom et her kan erhverves ved kontakter med prefixer i zone
11 efter WAZ, og hertil tæ ller alle ZP1-ZP9 og PY1-PY9 + alle 
de forskellige kaldesignaler, der bruges I WPX contest, blot 
de befinder sig i zone 11.
Klasse A: 30 prefix.
Klasse B: 19 prefix.
Klasse C: 12 prefix.

CRCP (Certificado Radio Club Paraguayo).
Til dette dip lom  kræves kontakt med 15 forskellige ZP 
stationer (15 QSL).

ZP3 Award.
For danske amatører fås dette diplom for kontakt med 2 ZP3 
stationer.

DSA (Diploma Sud-America).
Til dette dip lom  skal vi arbejde efter ITU zone listen, og 
fo lgende ITU zoner tæ ller med her: Zone 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
og 73.

Zone 12: FY. HC. HC8, HK, HKØ (Malpelo I.), OA. PZ. 8R. YV, 
CP1-8-9.

Zone 13: PY6-7-8, PYØ (Fernando de Noronha I.), PYØ (St. 
Peter and St. Paul).

Zone 14: CE1-2-3-4-5. CEOX, CEOZ, CP2-3-4-5-6-7. ZP. CX, 
LU-A/U-Y.

Zone 15: PY1-2-3-4-5-9, PYØ (Trinidade I.).
Zone 16: CE6-7-8, VP8 (Falkland), LU-V-W-X.
Zone 73: KC4USP (Palmer Station), LU-Z. CE9AA-AM, VP8 

(Graham Land), VP8 (So. Georgia), VP8 (So. Orkney), VP8 (So. 
Sandwich), VP8 (So. Shetland).

Diplomet fås i 3 klasser og ZP kontakt er obligatorisk. 
Klasse A: 33 lande og 6 ITU zoner.
Klasse B: 25 lande og 6 ITU zoner.
Klasse C: 18 lande og 5 ITU zoner.

DDP (Diploma Departamentos del Paraguay).
Dette d iplom  gives fo r kontakt med hovedstaden og de 
forske llige depardementer i Paraguayo, de forskellige prefix 
og departementer er som følger:
ZP1: Boqueron, Chaco, Nueva Asunción.
ZP2: Alto Paraguay, Pte. Hayes.
ZP3: Amambay. Concepción.
ZP4: Canendlyú, San Pedro.
ZP5: Asunción (hovedstaden).
ZP6: Central. Cordilleras, Paraguari.
ZP7: Caaguazú, Caazapá, Guaira.
ZP8: Misiones. Neembucú.
ZP9: Alto Paraná, Ltapúa.

ZP100-ZP150-ZP200.
D iplom et fås fo r henholdsvis kontakt med 100. 150, 200 ZP 
stationer.

Prisen for de forskellige diplom er er 5 IRC pr. stk.. diplomerne 
kan søges gennem EDR eller som GCR liste hos: Radio Club 
Paraguayo, Award Manager, P O. Box 512, Asunción, 
Paraguay,
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DXnyt/  Redaktion: OZ6MI. Per M. Andersen,

/  Box 73, 5800 Nyborg.

Jeg vil hermed onske EDR tillykke med 50-årsdagen. Tillige vil 
jeg bringe en tak til de mennesker, som har stiftet EDR, og 
som har g jo rt en indsats fo r at føre EDR frem til hvad 
foreningen er i dag. Der skal ogsa rettes en tak for, at der altid 
har været plads i OZ til DX-jægeren. OZ-DX eller hvad denne 
rubrik  har heddet. DX-arbejdet eller kortbølgearbejdet er jo en 
lille  del af de muligheder, som amatøren I 1977 kan vælge.

Når man blader OZ igennem så tro r jeg, at de fleste 
aktiv ite ter er repræsenteret i vinduet ud mod offentligheden. 
SSTV. ATV og sate llit er vist noget af det sidste der rykkede 
frem. og her har der også været mange seriøse brugere.

Man ser i QST. at det der hedder AMSAT. faktisk er et så 
kostbart og enormt arbejde, som vi her I landet overhovedet 
Ikke drommer om. men ved ARRL s hjælp er det muligt at lave 
et DXCC 100 via satellit. Jo. DX-anden om at forbedre, forenkle 
og forkorte  afstandene og mulighederne eksisterer stadig.

Var det en god jordforb indelse, der fik W1YL til at forme en 
ide om en lille  contest: SKN - Gardpumpernes nat. hvor man 
sætter glød til den gamle sender oppe fra loftet, renser den 
gamle nøgle for spanskgrønt og gi r sig ud i de gamle rytmer, 
og hvor venner over the air finder sammen igen. Nostalgi, ja, 
i hoj grad. men det bredder sig. spørg bare OZ2NU.

Hvis jeg ma give et godt råd til de mange, der i dag står med 
deres nye D- eller C-llcens. så skal det være: Giv dig aldrig til 
at prøve det hele pa en gang, så kører du bare fast. Tag det 
s tille  og ro lig t og tag en ting af gangen. Vælg et af de mange 
tilbud . Som en grundregel kan man sige. at foruden viden, sa 
er det som radioamatør nødvendigt at magte CW, det er vel en

_________ l i

art førstehjæ lp alle bor kunne. -  Prøv at tænke pa ham. der 
har været spærret inde i en togvogn I Holland, og med et spejl 
fra  to ile tte t sendte et signal der senere via satellit-TV gik 
verden rundt.

Men hvad er DX? — Det nemmeste er vel at sige, at det er en 
stræ ben efter ting, som er svære at opnå. DX er vel når OZ3TQ 
wkd Malta på 2 meter SSB med en streg tolv som PA. Det er 
også DX når OZ6TW den 15./7. wkd Seychelles i det indiske 
ocean på 10 meter. Det er ogsa DX når OZ9CR laver en QSO 
med Pelsylvanien via månen pa 23 cm. Men det er -  efter min 
m ening -  Ikke DX. hvis man hverdag til frokost taler med en 
VK eller med USA til the-tid, men da nuværende OZ5CV lavede 
den første forbindelse mellem Danmark og Amerika for mange 
ar siden, var det DX.

Men vore QSL-kort, dem samler man stadig på, og det er vel 
arsagen til disse par linier:

Det går raskt derudad
selv om jeg mangler QSL fra Cuba.
Det er og svært at få hal' i 
et lille  kort fra Mali.
Hor hvad med Burma?
Den har jeg sor me.
Lad nu være at være sa kry.
Jeg har da også kort fra 3Y.

Jeg mangler kun South Sandwich, 
sa dermed slutter min lille vits.

Best DX - OZ6MI.

Generaldirektoratet for September 1977
Post- og telegrafvæ senet Solp letta l: 20

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 7,2 9,0 13,5 16,5 17,7 17,6 15,9 12,6 10,8 9,6 8,3 7,3
New Zealand 17.800 54,1 7,2 9,4 14,4 17,4 14,8 13,3 13,3 12,7 9,3 10,1 8,7 7,2
F ilip inerne 9.700 66,4 7,3 9,9 15,6 18,4 18,8 18,7 18,4 15,8 14,3 11,9 9,0 7,3
Sydl. Austra lien 16.000 85,0 8,0 10,7 17,3 19,7 19,6 15,7 13,8 12,9 13,5 10,7 10,0 8,2
Sum atra 9.300 90,0 8,2 10.9 17,7 20,0 19,9 19,4 19,6 18,4 15,7 13,6 10,3 8,4
Indiske Ocean 10.100 115,9 9,8 11,4 18,7 21,2 21,2 20,7 20,5 20,1 19,0 15,6 12,2 10,8
M adagaskar 8.300 146,0 11,6 11,0 17,2 21,7 22,3 22,8 22,5 22,6 21,8 18,0 14,0 12,2
Syd A frika 10.100 171,3 9,5 7,5 14,5 21,2 22,3 23,4 23,5 24,0 22,6 16,6 14,6 10,8
M iddelhavet 2.200 181,0 8,2 7,3 9,6 14,2 15,6 15,8 15,4 15,2 15,9 15,0 11,2 8,7
A ntarktis 13.600 202,5 11,1 9,9 8,5 10,7 18,6 22,0 22,1 22,3 22,1 18,0 14,1 12,1
Kanariske Øer 3.500 226,9 10,4 9,7 9,3 15,4 19,2 19,8 19,5 19,0 20,3 21,2 15,7 11,2
A rgentina 11.900 232,4 10,6 10,1 9,2 11,5 16,2 20,2 19,8 19,3 20,6 22,0 16,4 11,5
Peru 11.000 264,1 9,4 8,5 7,4 10,5 9,3 17,6 18,2 17,6 17,9 19,2 15,5 11,0
Vestind ien 8.100 289,6 8,8 7,4 7,1 8,0 7,3 13,3 17,0 16,9 16,7 16,9 14,1 10,5
New York 6.100 291,4 8,7 7,4 7,2 6,4 8,4 14,5 17,0 16,8 16,8 14,0 10,4 9,5
Vest G rønland 3.600 313,6 8,3 7,0 8,0 9,6 12,5 15,3 16,0 15,9 15,7 15,0 12,5 9,7
San Francisco 8.800 324,5 8,7 7,5 8,8 7,7 7,0 7,1 9,2 12,9 14,8 14,5 12,3 10,0
Sydl. S tillehav 16.200 328.6 8.7 7,6 9,1 10,6 13,1 15,0 11,2 11,3 15,2 14,2 12,2 10,0
Hawaii 12.000 356,4 8,6 8,4 10,6 12,4 12,7 12,2 11,8 10,0 13,5 12,4 10,8 9,5
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N Y T  I M I D T J Y L L A N D

Nu åbner stor ny specialforretning for radiokommunikation i Stilling ved Århus.
I forretningen, der er på 2 0 0  m^, fordelt på salgs- og demonstrationslokaler, værksted og 
kontor, vil vi til stadighed føre et bredt udvalg af nyhederne indenfor amatørradio, måle
instrumenter, byggesæt, 27-MHz, bilradio, bådradio m. m., og på vort moderne værksted 
kan vi tilbyde service på det nævnte udstyr.

I anledning af åbningen vil vi gerne invitere dig til ÅBENT HUS

søndag den 21. august kl. 11-17
Vi har samlet nogle gode ÅBNINGSTILBUD, bl. a.:
RG-58C/U coaxkabel .........................................................  kr. 175,00 pr. rulle (100 meter)
RG-8/Ucoaxkabel ...............................................................  kr. 475,00 pr. rulle (100 meter)
NiCad batterier .....................................................................  k r 35,00 pr. 10  stk. incl. moms

. . . men skynd dig, begrænset lager.

VELKOMMEN DEN 21. AUGUST!

Skriv eller ring efter brochurer. 7 3  de OZ5FG, Henning

ELCOMT I INDUSTRIVEJ 6 
J> STILLING
m  8660 SKANDERBORG 
5 5  TLE 06/57 22 OO 
O  GIRO 51310 22

A M A T Ø R R A D IO  - 2 7 -M H z  - C O M R A D IO

F orre tn ingens åbn ingstider: M andag-torsdag kl. 10,00-17,30, fredag 10,00-19,00, lordag 10,00-14.00. 
A ftenservice : T lf. (06) 12 72 11 e ller (06) 92 19 52.
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57

Aktivitetstesten.

1. OZ1ABE 102 QSO 642 points
2. OZ1CUY 66 QSO 421 points
3. OZ9NN 67 QSO 408 points
4. OZ3UN 76 QSO 402 points
5. OZ6IW 72 QSO 385 points
6. OZ1QQ/a 51 QSO 353 points
7. OZ8RY/a 59 QSO 314 points
8. OZ8QD 56 QSO 290 points
9. OZ1AOJ 45 QSO 272 points

10. OZ1BNZ 52 QSO 266 points
11. OZ6HY 40 QSO 249 points
12. OZ1 BYL/a 48 QSO 244 points
13. OZ1CTC 47 QSO 235 points
14. OZ8JYL/a 41 QSO 221 points
15. OZ1BEC 52 QSO 218 points
16. OZ1CBD 37 QSO 205 points
17. OZ1 BRJ/a 40 QSO 169 points
18. OZ1BPJ 28 QSO 160 points
19. OZ6YO 31 QSO 147 points
20. OZ8FU 34 QSO 134 points
21. OZ9HN 27 QSO 124 points
22. OZ4HAM 21 QSO 113 points
23. OZ9ZJ 24 QSO 103 points
24. OZ2AL 24 QSO 95 points
25. OZ1DCL 25 QSO 88 points
26. OZ1BCP 15 QSO 82 points
27. OZ1CLG 23 QSO 51 points
28. OZ1AJC 13 QSO 49 points
29. OZ8DO 10 QSO 48 points
30. OZ1DOU 4 QSO 13 points

FM-afdeling.
1. OZ6KH/a 71 QSO 232 points
2. OZ1AXJ 45 QSO 127 points
3. OZ1AZG 24 QSO 72 points
4. OZ5SC 24 QSO 67 points
5. OZ1ASP 20 QSO 62 points
6. OZ1ALK 24 QSO 57 points
7. OZ1CPM 13 QSO 29 points
8. OZ4OW 20 OSO 20 points

OZ1CSI 20 QSO 20 points
9. OZ1UU 18 QSO 18 points

10. OZ4HAM 11 QSO 11 points
11. OZ1BKO 8 QSO 9 points
12. OZ1OQ 1 QSO 6 points

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

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

Bemærk venligst ny adresse: Jørgen Brandi. OZ9SW, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev.

Af hensyn til de mange nye amatører, fø lger hermed de 
vigtigste regler fo r aktivitetstesterne.

Logblade: Anvend så vidt m uligt EDR’s eller tilsvarende 
standard A4 contestlogblade.

Loggen skal indeholde følgende: SSB eller FM afdeling,

dato fo r contesten, eget kaldesignal og QTH-locator. fre
kvensbånd samt navn og adresse.

For hver QSO noteres følgende: Klokkesiet, modstation, 
sendt og modtaget RST rapport, QTH eller QTH locator samt 
points, der udregnes efter nedenstående skema. Nederst på 
loggen noteres det samlede QSO antal samt totalpoints.

Fra 0 til 25 km = 1 points 
Fra 25 til 50 km = 2 points 
Fra 50 til 75 km = 3 points 
Fra 75 til 100 km = 4 points 
Fra 100 til 150 km = 5 points 
Fra 150 til 200 km = 6 points 
Fra 200 til 250 km = 7 points 
Fra 250 til 300 km = 8 points 
Fra 300 til 350 km = 9 points 
Fra 350 til 400 km = 10 points 
Fra 400 til 450 km = 11 points 
Fra 450 til 500 km = 12 points
Fortsæ tter med 1 point pr. 50 km til max. 950-1000 km = 22 
points.

Testindbydelse:
EDR indbyder hermed alle skandinaviske VHF amatører til 
årets store VHF contest.

Deltagelse: A lle licenserede amatører i Finland, Norge, 
Sverige og Danmark kan direkte deltage i testen. Det er tilladt 
at tage QSO med stationer uden for disse lande.

Tidspunkt: Fra lørdag den 3. september 1977 kl. 1600 GMT 
til søndag den 4. september 1977 kl. 1600 GMT.

Frekvensområde: 144-146 MHz. Region I båndplanen skal 
overholdes.

Points: 1 po in t pr. km.
Regler: Samme regler som fo r Region I contesten.
Logs: De udregnede og underskrevne logs sendes senest 

den 1. oktober 1977 til: Jørgen Brandi. OZ9SW, Rugvænget 1, 
7870 Roslev.

IC 2 1 1E PLL 2 m transceiver 
med digita lska la og 2 VFO'er. 
FM /CW /SSB, 10 W out. Indbyg
get, ja faktisk alt hvad den kræs
ne am atør har brug f o r .. 5.995,- 
IC 215  Bærebar 2 m FM tran
sceiver. 15 kanaler, 3 W out. Ud
seende og størrelse som IC 202. 
Leveres med 12 kanaler, m ikro
fon, bærerem,
batterier m .m ..................  2.185,-

IC 240 Program erbar FM transceiver (ingen x-taller) med 22 kanaler. 
Leveres med 1750 Hz toneopkald og programeret til RØ-R9 samt 
145.250/500/525/550/575, incl. m ikrofon og øvrigt t ilb e h ø r... 2.385,- 
IC 245 PLL m obil 2 m transceiver. FM/CW/SSB. 10 W out. PLL-VFO, 
dup lex/s im plex, AGC fast/slow , NB, RIT, toneopkald. Leveres kom
plet med m ikrofon, alle stik, kabler og beslag ...........................  4.185,-

A lle  priser er incl. m om s. Vi sæ lger gerne  på afbetaling.

m

ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave  
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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Troponyt.
OZ1QQ har kørt følgende: 20. juni: EI4CB. EI6AS, EI3CS, 
GI8EWM, GI8KIA, GI8JQZ, GI8MVK, GD8QF, GW3VHG, 
GW8FKB. GW3LNZ, GW4DRR. 21. juni: EI2CA, EI3V. EI5P, 
EI6CX. EI4S. GW8ASD, GW8IWJ og GD3YEO.

OZ8RY skriver:
Åbningen begyndte så småt om aftenen den 10. ju li, men var i 
fu ld  gang hele den 11. ju li og endnu den 12. og om 
form iddagen den 13. var der mulighed for DX mod syd-vest. 
Åbningen lå meget konstant, og var ikke større end til ZL og 
ZK i England, og ikke længere i Frankrig end til AK og så BK, 
CK. DK, EK over til Berlin og op til SM7 og SM6. Der var intet 
østover. Der var en vrimmel bl.a. af de nye licenser i Holland 
og så iøvrigt stor aktivite t i de berørte lande. Jeg kørte to GW 
stationer, hørte en og horte antydningen af en GI stn.. der blev 
kørt af to tyske stationer. Norge hørte jeg intet til her. Jeg 
kørte samtlige felter indenfor det nævnte område bortset fra 
SM-land og signalstyrkerne var gennemgående meget store, 
bl.a. en fin  QSO med en 1 W fransk station og en hollandsk 
/m m  i en båd på en lille sø i Sydholland. med 3W og en dipol. 
De sidste PAø blev kørt om form iddagen den 12. og efter kl. 12 
var det nærmest slut.

Oscar 7 orbit parametre.
Fra 16. august til 15. september 1977.
Mode: Orbit: Dato: Tid GMT: Long W:
B 12582 16. aug. 0018 58.7
B 12595 17. aug. 0112 72.3
B 12607 18. aug. 0012 57.1
A 12620 19. aug. 0106 70.7
B 12632 20. aug. 0005 55.5
A 12645 21. aug. 0100 69.1
B-Q 12658 22. aug. 0154 82.7
A 12670 23. aug. 0053 67.5
B-X 12683 24. aug. 0148 81.1
A 12695 25. aug. 0047 66.0
B 12708 26. aug. 0141 79.6
A 12720 27. aug. 0041 64.4
B 12733 28. aug. 0135 78.0
A 12745 29. aug. 0034 62.8
B 12758 30. aug. 0128 76.4
A-X 12770 31. aug. 0028 61.3
B 12783 1. sep. 0122 74.8
A 12795 2. sep. 0021 59.7
B 12808 3. sep. 0116 73.3
A 12820 4. sep. 0015 58.1
B-Q 12833 5. sep. 0109 71.7
A 12845 6. sep. 0009 56.5
B-X 12858 7. sep. 0103 70.1
A 12870 8. sep. 0002 53.0
B 12883 9. sep. 0057 68.6
A 12896 10. sep. 0151 82.1
B 12908 11. sep 0050 67.0
A 12921 12. sep. 0144 80.6
B 12933 13. sep. 0044 65.4
A-X 12946 14. sep. 0138 79.0
B 12958 15. sep. 0037 63.8

Mode A: 2 m til 10 m repeater. 
Mode B: 70 cm til 2 m repeater. 
Mode X: Normal tra fik ikke tilladt. 
Mode Q: QRP max. 10 W ERP.

Julitesten.
Testen var præget af meget fine forhold i perioder, og i de 24 
tim er testen varede er der stationer der har kørt næsten 500 
forb inde lser med en totalscore på op imod 200.000 points.

OZZ5ESB/p deltog i field-day testen den 3. ju li fra en 70 m 
høj s ilo pa Esbjerg havn. Vi brugte en TS700 og en 11 el. yagi. 
Vi havde 35 QSO. hvoraf den bedste var på SSB med F1DYO 
(BH09f), det er ca. 880 km. Operatører på OZ5ESB var OZ1OQ 
og OZ1ATG.

Sporadisk E nyt fra OZ8SL.
Under en Es-åbning den 8. juni korte OZ1BUR (EQ54h) og 
OZ6O L (FP50e) I4EAT i FE60f kl. 1515 GMT.

Den 25. juni bød på hele to Es-åbninger. Den første var ret 
kortvarig, og så v id t vides har kun OZ6OL kørt noget i denne 
åbning. Hans kørte kl. 0905 GMT YU1KMN/2 i JF14e. Det var 
0 Z 6 0 L 's  første OZ-YU QSO på 144 MHz. Det er måske første 
OZ-YU QSO på 2 m, er der nogen, der kan bekræfte dette? 
OZ6O L horte desuden LZ1LP kl. ca. 0915 GMT.

En større åbning startede kl. ca. 1510 GMT og varede med 
kortvarige afbrydelser til ca. 1622 GMT. Der blev rapporteret 
store signalstyrker.

Følgende stationer har indtil nu sendt rapporter:

OZ6OL (FP50e):
Blev kaldt af en SV1 station kl. 1522 GMT (formentlig SV1DH) 
QSO med G8MYO kl. 1600 GMT og F1COF (XI48f) kl. 1613 
GMT.

OZ1O F (EQ78b):
Hørt EA3ADW i BB22d kl. 1511 GMT kl. 1530 QSO med 
F1AWT/P i BC41f kl. 1535 11YX i DD19b (IC202 og 5/8 magnet
antenne). kl. 1547 F1DPU i ZH02a, desuden hørt F1DDR.

OZ2GZ:
Har kørt I20IM. F8LV og F1CRP.

OZ8SL (GP31e):
Kl. 1544 F1EFA i YI13d, kl. 1549 GU8NDI/p på Guernsey (YJ), 
m in forste GU, kl. 1608 F8LV i XI48g. kl. 1618 F1COF i XI48f.

OZ-DR 1421 (EQ68a) hørte:
Kl. 1526 ISØA i EA08a (beaconsender), kl. 1530 F1AWT/p I 
BC41f. kl. 1533 I20IM. kl. 1535 11 YX, kl. 1546 F1CFD i ZI31b. kl. 
1548 F1DPU i ZH02a, kl. 1550 F1DRR. kl. 1552 F9MJ i ZG01a, 
1552 F1DIU. kl. 1558 F1DGD og kl. 1622 I2AM.

Jeg ved. at mange andre OZ stationer var QRV i den store 
åbning, og jeg vil endnu engang opfordre jer til at sende 
rapporter om. hvad I har kort eller hort til undertegnede eller 
direkte til F8SH.

Vy 73 de OZ8SL, Svend Erik.

AMSAT-nyt:
Status over AMSAT-OSCAR-D satellitsystem.

1.) Japan AMSAT klub 2 m til 70 cm transponder (JA1CBL, 
JG1CDM, JA1VDV og JA1JHF) mode J.
Inputfrekvens båndpas mellem 145.9 og 146.0 MHz.
Output frekvens båndpas mellem 435.1 og 435.2 MHz. 
Power ou tput er 4W PEP.
Dow nlink bandpas er inverteret fra uplink bandpas.
L iniæ r operation, SSB og CW foretrækkes.
Morse kode telemetri beacon på 435.095 MHz.

2.) AMSAT 2 til 10 meter transpoder (WA4DGU og W3PK) mode 
A.
Input frekvens båndpas mellem 145.85 og 145,95 MHz. 
O utput frekvens båndpas mellem 29.4 og 29.5 MHz.
Power output er 1 til 2 W PEP.
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D ow nlink båndpas inverteres ikke fra up link båndpas.
L iniæ r operation, SSB og CW foretrækkes.
Morse kode telemetri beacon på 29.40 MHz.

3.) Morse kode telemetri system (W5CAY og WA4DGU). 
Seks analog input parametre måles.
Converterer hver analog værdi til to-tals morse kode nummer 
e ller ord.
Et tredie tal går foran telemetri værdien og giver kanal 
nummeret.
Morse kode hastigheden er 20 ord pr. minut.

4.) Telecommand system (W3GEY, WA3LND, WA3ZCE, 
W3HUC, W3ITO og K1RT).
S lutter »Mode A« og »Mode J« transponderne til og fra. 
U dfo ldning af 10 meter dipol antennen.

5.) Antenne ud fo ldningsm odul (W3GEY, W3HUC, W3ITO, 
K1RT).

6.) 14 til 28 V powerswitch regulator (JA1TUR og W3HQ).

7.) Batteri opladningsregulator (DJ4ZC og K1RT).

8.) Instrum enterings regulator (WA3VDH og W3GEY).

9.) Magnetisk attitude stabeliseringssystem (overført fra Oscar
5, 6 og 7).

10.) Satellit s truktur og modul beholdere (K6GSJ og andre).

11.) Satellittens ledningsnet og HF kabling.

12.) Ingenior tegning (WB4GIB).
OZ9SW.

/ Redaktion: OZ9SW. Jorgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57

Aktivitetstesten.
Julitesten gav folgende placeringer:
1. OZ7LX 34 QSO 200 points
2. OZ3TZ 27/2 QSO 134 points
3. SM7EQL/OZ 21 QSO 130 points
4. OZ7IS/a 18 QSO 112 points
5. OZ3QP/p 13 QSO 62 points
6. OZ1BYL 4 QSO 4 points

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

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive 
måned. Bemærk venligst ny adresse: Jorgen Brandi, OZ9SW, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev.

OZ7UHF/a i Tranumlejren.
Tranum Camping ligger hojt over det omgivende terræn, ca, 
45 m o.h., så da stormen flængede vores stationstelt den 
første nat, og udbredelsesforholdene ikke virkede særligt 
lovende, var der ikke meget, som tydede på, at de gode 
resultater fra sidste år ville gentage sig. Det gjorde de heller 
ikke, men blev dog på flere punkter tangeret. Desværre var der 
ingen siloer på stedet, men vi havde lånt en 10 m gittermast m. 
top ro r af Fritz (lokal 27 MHz amatør), denne blev monteret 
med en 33 el. loop-ya^i til 23 cm, en 46 el. J-beam til 70 cm, en 
14 el. J-beam til 2 m samt 2 stk. 3db rundstrålere til en 
forsøgsrepeater på RUO (OZ9REN/a). I masten blev ligeledes 
opsat en V-antenne fo r 20 m på foranledning af OZ7CH. UHF 
repeateren virkede efter hensigten og havde en rækkevidde til 
m obilstation på ca. 25 km. På 70 cm stationen i teltet blev der

Alt i antenner

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

Hallo DX-jægere på VHF.
I an ledning af EDR's 50-års jubilæum, drager Nakskov 
afdelingen på VHF DXpedition til en ubeboet o i de syddanske 
farvande. Ekspeditionen vil benytte call OZ5OAR (vi afventer 
P&T's godkendelse af call'et) call'et vil kun blive brugt ved 
denne lejlighed og i det nedenfor nævnte tidsrum.

Alle QSO er vil blive honoreret med et, til formålet tegnet 
QSL-kort.

I forb inde lse med denne ekspedition, indbyder afdelingen til 
en peejlekonkurrence. Den eller de stationer, der fremsender 
QSL-kort, med nøjagtig angivelse af ekspeditionens QTH. 
deltager i lodtræ kning om en til lejligheden fremstillet platte.

Ekspeditionen er QRV på følgende frekvenser: SSB/144.350 
+ QRM. FM/145.500. SSB/3.63 MHz.

Tidsrum : 20. august 1977 kl. 1800 til 2400 DNT. 21. august 
1977 kl. 0600 til 1200 DNT.

Operatører: OZ1ASB. OZ1AYY, OZ1BVJ, OZ1COR, OZ3IP og 
OZ5GE.

EDR, Nakskov afd.

l å llm jjl /  /
bl.a. kørt contest og aktivitetstest. Ialt blev der i den uge lejren 
varede kørt 22 QTH felter i 7 lande (GM - G - OZ - LA - SM . DL - 
DM). Pa 23 cm stationen blev der kørt 8 QTH felter i 3 lande 
(OZ - SM - DL). Med samme grej kørte OZ8JYL/a 6 felter i 2 
lande. Længste forbinde lse var: På 70 cm med G3LQR 725 km 
og på 23 cm med DL7QY 565 km. Det kan nævnes, at der også 
blev kørt en smule 2 m, nemlig 11 felter i 6 lande (OZ - SM - LA
- DL samt F og 13 på Es.

Det anvendte grej var på ingen made optimeret. Pa 70 cm 
blev anvendt en om bygget 11 m SSB transceiver + hjemme
bygget transverter med et HF output på ca. 10 W, RX med 
BFR91. På 23 cm kunne grejet bestemt heller ikke imponere 
nogen. Det bestod af en VXO styret 70 cm sender med 20 W HF 
til en trip le r. RX var med BFR34A + diodeblander. Alle stik og 
sam linger med PL. Grundmodtageren var en FT220 som også 
blev anvendt til 2 m. Da grejet var så relativt simpelt, håber vi, 
at have rokket ved nogle af de fordomme der forh indrer fo lk i 
at blive QRV på UHF.

Sidste års aktivite ter i Olgod betød en aktivitetsforøgelse i 
København på 23 cm på ca. 400%.

Ivan Stauning, OZ7IS. 

432 MHz-nyt.
OZ7IS har kørt følgende: 22. juni: G3XGS (AL05e), 11. juli: 
ON1DV (BL79j) - PEODOL. PA0JME, PAOFRE (CL03e) - 
PE1ALA (CM44f), 12. ju li: DJ30Y (DL55e), PEOAGO (CM53h).

1296 MHz-nyt.
OZ7IS har kørt følgende: 11. ju li: DK3UC (FN14a), 12. juli: 
DL7QY. DL7YCA (GM47j), SK6AB (FR30c), SM6FYJ (GR51 h).

OZ9SW.
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RTTY,Redaktion: OZ4FF, Karsten Tranberg, 
Drosselvangen 11, 3700 Rønne.

SARTG RTTY.
Aktivitetstesten 1977, 6. runde.

■ Feb. Mar. Apr. Maj Juni
HA5KFU - - 7 6 - -

LA2IJ - 12 14 12 - 5
LA5X 2 - 7 12 11 12
LA7AJ 6 13 20 16 12 14
LA1JQ - 7 - - - -

LA1LN - - 4 9 4 -

LA3WH - - 9 - - -

LA5EF - - - 10 - -

LA7CN - - - 3 7 -

OH0 NI - - - 12 - SK
OK1O FF 3 - 9 9 -

OZ2CJ 7 10 12 16 -

OZ2ZZ 4 _ 8 11 12 10
OZ3UL 3 - 7 6 2 7
OZ4DZ 4 - 10 - - -

OZ9JB 6 15 19 20 - -

OZ8O - 6 - - - -

OZ9EDR - - - 6 10 12
SM4CNN 1 13 18 6 - -

SM6AEN 13 15 21 20 14
SM6CAL 2 12 13 12 - -

SM6FYU - 8 12 13 - -

SM6EDH 2 14 11 16 11 10
SM6GVA 5 18 23 22 15 15
SM5FUG - 14 - 18 14 -

SM7MO - 7 13 - - 11
SM6EBM - 9 - 11 - -

SM6ASD - 14 15 - -

SM0 ETZ - - 10 14 10 -

SM6CDG - - 15 - - -

SM6GDL - - - - 6 -

SM6FTA
.. \ _

— — 6

M angler du Q SL-kort? - så lad 
os sende d ig  gratis prøver, 
b rochure  og prisliste. Logbøger 
- contestlog  og summarylog 
pr. stk. 10,- kr. incl. moms.

Bogtryk & Offset ApS
Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58

POWER! POWER! POWER! POWER!
POWER SUPPLY!! POWER SUPPLY!!
Vi kan ikke sælge dig »HC Ørstedsværket«, men næsten. -  
S trøm forsyninger fra 1 A til 40 A, leveres til priser, hvor alle 
kan deltage, og med fu ld t professionelle data.
Eks.: Ripple ved 0 A =  60 uV 
Eks.: Ripple ved 20 A = 200 uV 
Eks.: Udgangsimp. v. 1 A supply =  20 m illiohm 
Eks.: Udgangsimp. v. 20 A supply = 2 m illiohm 
Skriv efter katalog! Vedlæg 1 kr. i frimærke.

M ed ven lig  h ilsen

© Q
B J A  print A p S

E jb o p a rke n  11 
4000 R osk ilde  
T lf. (03) 36 14 35

SARTG NEWS nr. 24 er netop udkommet. Indholdet er som 
sæ dvanlig varieret stof.

Det norske Teledirektorat har givet en m idlertid ig tilladelse 
til at benytte ASCII fjernskriver koden, men inden for rammen 
af gæ ldende amatorbestemmelser. Tilladelsen gælder kun 
frem til 1. ju li 1978.

RTTY-TRAFO
80 V 100 mA - 2.« 15 V/200 mA ...............................
Inclusive moms og porto.

73, OZ1AQU

WINSØ ELEKTRONIK
8723 Løsning -  Telefon (05) 65 12 85

kr. 50,00

NU FØRES FØLGENDE AMIDONRINGKERNER:
T  200 -2 og -41 ...............................................................................  42,50
T 184 -2 ...............................................................................................  36,00
T 157 -2 ...............................................................................................  29,00
T 130 -2 og -41 ...............................................................................  25,00
T 106 - 2 ................................................................................................ 15,00
T 94 -2 ...............................................................................................  10,00
T 8 0 - 2 ................  ...........................................................................  8,00
T 68 -0 og -2 og -6 -10 og -41 .............................................  6,50
T 50 -2 og -6 og -10 .................................................................  5,50
T 37 -2 og -6 og -12 .................................................................  4,50
T 25 -2 og -6 .................................................................................  4,00
T 12 -0 og -12 ...............................................................................  2,50
AMIDON ANTENNA BALUN KIT 1 K W .........................................  62,00

Kodenummeret Indikerer udvendig diameter og anvendt materiale 
(M ix-område).
M ix-om råde -41 er grønne .............................................  1-100 kHz

(til noisefiltre, trafoes LF)
M ix-om råde -2 er røde ................................................ 1 - 3 0  MHz
M ix-om råde -6 er gule ................................................ 10- 90 MHz
M ix-om råde -10 er sorte ...............................................  60-150 MHz
M ix-om råde -12 er grøn/hvide .................................... 100-200 MHz
M ix-om råde -0 er brune .............................................  150-300 MHz
Eks.: T200-2 har en udvendig diam. på 2 inches og m ix-område -2. 
Eks.: T 50-6 har en udvendig diam. på V2 inches og m ix-område -6.
1 inch = 2,54 cm. Og power tomm elfingerregel:

T 200 er ca. 5 cm udvendig diameter, kan klare 100 watts i en normal 
tune t LC-kreds og 1000 watts i en broad-band antenna balun. Brug 
dette som reference. Har en ring f. eks. den halve diameter, skal den 
ny »power-max« divideres med 4.
Eksempel: LC-kreds broad-band cm  udv. dia.
T 200 100 W 1000 W ca. 5
T 100 25 W 250 W ca. 2,5
T  50 ca. 6 W ca. 60 W ca. 1,25

Nu også beads fo r FERRITE-LOADED TRANSFORMERS samt 
6 -hu llede  »grise tryner«, uundvæ rlige HF-stoppere i PA-trin og po- 
w ersupp ly . Og m ange andre ferrom agne tic beads med udførlige 
data.
A lle  nævnte priser er incl. moms.

OZ4SJ, Svend Aage Jensen, tlf. (01) 46 95 14
Frugthaven 37 - 2500 Valby
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rSSTV»TV,Redaktion: OZ3WP. Walther Panitzsch, 
Esplanaden 46, 1263 København K.

OZ1AP beder mig meddele, at han er villig til at levere print til 
OZ2LW's sampler »Mark II«. Han onsker ingen betaling for 
dette print, men du kan i det mindste sende ham portoen. 
OZ1AP kan du altid mode på Vejrhøj, når der er SSTV. 
Forleden havde jeg SSTV-QSO med en af mine mange venner 
i udlandet. Han sendte mig blandt andet et billede af sin 
groundplane. Da jeg bemærkede over for ham. at jeg havde 
bemærket en TV-antenne i toppen på hans GP. fik jeg omg. 
fork laringen. Ansøgningen om at opsætte en GP var to gange 
afslået. Han sogte så om, at måtte sætte en TV-antenne op på 
en mast, (der selvfølgelig svarede til hans ønskede GP er). Det 
fik  han tilladelse til, fo r nu var der jo  ikke tale om en 
sendeantenne, hi. På toppen af denne stav (GP) satte han en 
iso la to r og på denne isolator kom der en træatrap i form af en 
TV-antenne-modtager. Selvfølgelig mindst mulig UHF. For at 
fu ldstæ ndiggore denne »rævestreg«, kom nogle venner med 
en lånt servicevogn. Radlalerne var jo kun for at »befæstige 
antennen«. Jeg så, at de var på 45° og det var sikkert ikke 
tilfæ ld ig t. Han kalder antennen »den trojanske hest«. Måske

var det noget fo r »Rothammelbogen«. Husk den story, når du 
engang skal flytte.

SM7FTR (Svend) er dansker og bor mellem Malmo og 
Landskrona. Svend er QRV med SSTV på HF-bandene. men vil 
også komme på 2 meter.

Angående 5FP7 er jeg i forbindelse med to engelske firmaer 
og et tysk. QTH'erne kan man få hos mig. Holder ferie i 
London og undersøger det problem. De om s, der har de ror 
(5FP7) liggende og ikke har brug for dem, bedes venligst 
sætte sig i forbinde lse med mig.

Husk den »Albatross II« contest, der lober 10. og 11 
september 1977. Henvisning til »Contestspalten«. Lørdag fra 
15,00 til 22.00. Sondagen 07,00 til 14,00 GMT Ved denne 
contest kan man konstatere, at vor kvalitet i OZ er ufb. Her 
gæ lder det om sampleren og kamera er OK. Jeg henviser 
stadig til OZ2LW s sampler i OZ september 1976.

Mod indsendelse af et 60 øres frimærke kan du fa tilsendt en 
liste over de ca. 600 SSTV-stationer. som jeg har haft 
forb inde lse med.

OZ3WP.

Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Violvej 2, 
6270 Tonder, tlf. (04) 72 21 51.

Molboagt 1977/2.
Så er Arhusrævenes gode ven »MIKKEL MOLBO« igen pa vej 
til Mols for at gemme sig. Derfor inviterer vi alle danske 
RÆVEJÆGERE til at komme og hjælpe os med at finde 
ham.Lørdag den 3. september og kortet er A2216 KALØ 
1:40.000.

Modested er som sædvanlig ved Kalø Slotsruin kl. 19,00 prc. 
Sendetider:
Ræv A sender fra kl. 19,30 til kl, 19,31 sidste udsendelse fra
22,00- 22,01.

Ræv U sender fra 19,31-19.32 til 22,01-22,02.
Ræv V sender fra 19,32-19,33 til 22,02-22,03.

Rævene modtager startkort til kl. 22,09.
S tartgebyret er 20,00 kr. og der er præmier til de tre bedste 

hold.
løvrig t køres jagten efter EDR s rævereglement.
Øvrige spørgsmål og evt. tilm eld ing til: Arhusrævene: 

OZ4VW/Arne. tlf. (06) 92 74 28.

Redaktion: OZ3AG, Arne Gotfredsen,
Vestbirk Alle 42, 2770 Kastrup, tlf, (01) 51 86 18. OT/

JOTA afvikles for 20. gang i week-enden den 15.-16. 
oktober,
hvorfor tiden nu er inde til at foretage den første planlægning 
sammen med spejderne.

Selvom mange spejdergrupper deltager regelmæssigt i 
JOTA. vil kortbølgeradio være noget nyt for de fleste 
deltagende spejdere. Mange stifter bekendtskab med kortbøl
gearbejdet gennem de stationer, der normalt oprettes i 
forb inde lse med vore større lejre. I år havde KFUK-spejderne 
en stor landslejr nord for Frederikshavn, hvor ca. 15.000 piger 
var i le jr i 10 dage. Mange af dem fik  et lille indblik i 
kortbølgerad io gennem lejrstationen OZ1SS. og andre fik 
mulighed fo r at deltage i rævejagt, bygning af små elektroni
ske opstillinger m.v.

Men selvom spejderne således har fået en smule oplysning 
om det store felt, som kortbølgeradio er. vil de være uden 
forudsæ tninger, når de bliver stillet over for en arbejdende 
station. De skal bl.a. have lidt træning i at kunne opfatte 
SSB-lyden og at kunne opfatte det specielle sprog, som

am atører benytter sig af. Kendskab til engelsk er jo en direkte 
nødvendighed ved kontakt med mange udenlandske statio
ner.

Det er derfor en god ide, at der ved planlægningen afsættes 
tid  til besøg pa en station, således at de får tid til at lytte med 
pa QSO erne evt. via båndoptager.

Når dette nummer af OZ udkommer, skulle rapporten om 
JOTA 1976 være alle EDR afdelinger i hænde, således at man 
kan få et lille indtryk af, hvorledes sidste ars JOTA blev 
afviklet. Denne rapport er ¡øvrigt ogsa sendt til samtlige 
deltagende amatører, men yderligere eksemplarer ligger parat 
til fremsendelse til andre interesserede.

Det danske spejdernet træffes normalt hver lordag kl. 14,00 
DNT pa 3740 kHz. hvor interesserede amatører vil kunne få 
besvaret spørgsmål.

Til spejdere og amatorer uddeles hvert år et certifikat, og 
dette ars certifikat kommer fra New Zealand og viser den new 
zealandske kiwi. Spejderne på New Zealand har i mange år 
været ivrige deltagere i JOTA. OZ3AG.
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ICO M L kan ikke siges
at være lagervarer, 
idet det hele bliver 
revet væk næsten før 
vi får det ind ad døren, 
men prøv alligevel - 
det ku ’ jo være . . .

DIGITAL II DIGITAL II
Vi er stadig lagerførende i denne fremragen
de 2 meter mobil station. 30 kanals scanner 
på 145 MHz, hvor den scanner alt undtagen 
repeaterindgange med 25 kHz-spring -  ALLE 
TIDERS.

STANDARD 146 A
Denne virkelig lækre håndstation er ligeledes lagervare, der er plads til 5 sæt x-tal, hvoraf 
de 2 er monteret ved leveringen.
Samme station, men i 70 cm udgave, er også lagervare.

Endvidere har vi et stort udvalg i følgende:
Yagi beam antenner 
4 - 8 - 1 1  elementer 
Krydsboms antenner 
Ringo antenner 
1/4 GP 
5/8 GP
»Long wire« 20 m kobber

Antenneæg 
Mobil antenner 
1/4 HMP 
5/8 HMP
Mastrør 32 el. 38 mm 
Beslag
Teleskopmaster 8 m

Gittermaster 9-12 m
eller efter ønske
Loddekolber
Loddetin
Løsdele
Byggesæt
Ni-Cad batterier

Kom ud på Amager og aflæg os et besøg før du handler.

Elbagade 34-36 - 2300 København S 
Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl 
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand.
Tlf. (02) 73 29 97

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

Program:
18. august: Første møde efter ferien. Vi planlægger den kom
mende sæsons arbejde. Hvis I tager nogle gode forslag med, 
sørger vi fo r kaffe og basser.

25. august: Klubaften. Med henblik på nye medlemmer vil vi 
specie lt omtale afdelingens virke, formål, hvad afdelingen kan 
gøre fo r de nyankomne, og hvad de kan gøre for afdelingen. Vi 
håber at se mange nye ansigter.

1. september: Vi planlægger det første af sæsonens bygge
projekter. E tfors lag er en HB9CV antenne. Er der flere forslag, 
så tag dem med.

8. september: Klubaften.
15. september: HF aften. Vi tager stationen frem, så alle kan 

være med, når der køres. Mike og nøgle går selvfølgelig på 
skift.

22. september: Klubaften.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

SE-402

Den nye BRAUN SE-402 -  flagskibe t på 2-meter, er 
nu k la r til levering, nu i nyt design. Vesttysk kva li
te tsp roduk t.
R ekvirer datablad på SE-402.

Vy 73. OZ4SX. Svend

-  N O R A D  -  r X r . ~  08-96 01 88

1
EDR's Københavns a fdeling  a fholder fø lgende ku r
ser i sam arbe jde med FOF i Radioamatørernes Hus, 
Theklave j 26. København NV.

M ORSEKURSUS FOR BEGYNDERE
(100 uv.timer) pris: kr. 325,00 

pensionistpris: kr. 100,00

TI & TO Theklav. 26,18,00-19,40 Sv.Aa.Jensen 4SJ 
TI & TO Theklav. 26, 20,00-21,40 Sv.Aa.Jensen 4SJ
D eltagerne  læ rer at beherske m orsetelegrafien ved 
hastigheden 60 tegn /m in .

M ORSEKURSUS FOR VIDEREKOMNE 
Old boys hold (75 uv.timer) pris: kr. 270,00 

pensionistpris: kr. 100,00

LØR Theklavej 26, 09-11,30 Sv. Aa. Jensen, 4SJ.

Der stiles mod speed 120.

T ilm e ld in g  til ovennæ vnte 3 m orsehold sker ved at 
re tte  henvendelse til FOF, Købmagergade 22, 1150 
København K. Telefon (01) 11 19 80.

TEKNISK KURSUS forsøges a fho ld t samme sted 
ONSDAG kl. 19,00-21,30 ved OZ9SN.
(75 uv.timer) pris: kr. 270,00 
pensionistpris: kr. 100,00

Der stiles m od D-licensen, og der benyttes VTS 6. 
udgave, der kan købes 1. modeaften fo r 51.75. 

Dette tekn iske  kursus er ikke anm eldt i FOFs b ro 
chure , de rfo r må tilm e ld in g  til dette hold ske til: 

OZ1SZ, tlf. (01)36  GO 42 41, 
e lle r t il læ reren,

OZ9SN, tlf. (01)78  44 87, 
og g iro k o rt v il blive tilsend t, når det skønnes, at der 
er nok tilm e ld te .

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

Der afholdes ord inæ r generalforsamling tirsdag den 27. sep
tem ber kl. 20,00 i afdelingens lokale på »Grønnegården«. 
Dagsorden efter vedtægterne.

Set. Hansaften var i år en ualm indelig hyggelig aften, hvor vi 
hyggede os sammen med de andre grupper på Grønnegården.

OZ2AGR var streg alfa i Grønnegårdens sommerlejr ved Hu
lerød Strand, hvor de licenserede medlemmer havde travlt 
med at føre adskillige QSO’er.
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I den kommende sæson er det meningen at de påbegyndte 
m u ltim etere skulle gøres færdige, og at vi gerne skulle se at 
komme i gang med bygningen af antenner.

Til s lu t ønsker afdelingen de medlemmer, der har erhvervet 
licens og morseattest hjertelig tillykke.

Vy 73 de OZ1CGB, Bendt.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæk Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. 49 05 87.
Kass.: Esther Griis, Krogsten Allé 52 a, 2650 Hvidovre
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Så tager vi hul på en ny sæson. Lokalerne har i sommermåne
derne været godt besøgt, uanset der ikke har været tilrettelagt 
møder.

Når dette læses, er de forskellige jubilæumsarrangementer 
overstået, forhåbentlig  med godt resultat. Der vil komme mere 
om dette i september nr.

Under F.O.F. vil der i vinterens løb blive afholdt 3 kurser.
Hold nr. 988. Mandag kl. 19,00 til kl. 21,35 på Sønderkær- 

skolen. Forkursus i elementær matematik samt lidt af den 
grundlæ ggende elektronik. Kurset er tilrettelagt med henblik 
på deltagelse på hold 990 i næste sæson.

Hold nr. 990. Onsdag kl. 19,00 til kl. 21,35 på Brostykkevej 
102. Vejen til sendetilladelsen. Dette kursus gennemgår elek
tron ik  og bestemmelser m.m., som er nodvendig for at kunne 
gå til den lettere skriftlige prøve hos P&T for opnåelsen af D- 
licens.

Hold nr. 992. Mandag og torsdag kl. 19,00 til kl. 20,40 på 
Brostykkevej 102. Morsekursus. (Sendetilladelse til den store 
verden). Kurset er beregnet for begyndere og stiler mod prøve 
med hastighed 60.

Prisen på hold 988 og 990, der ledes af Carsten Ahlbom 
(OZ9NW), er kr. 185,- -  og hold 992, der ledes af Henry Friberg 
(OZ3FD), er kr. 250,-.

T ilm e ld ing: Sted og tid fås ved henvendelse til en af besty
relsen eller F.O.F., Hvidovre, tlf. (01) 47 05 53.

Hermed vil bestyrelsen byde velkommen til sæsonens mø
deaftener og håbe at vi i lighed med sidste sæson må få det 
hyggeligt sammen.

Program:
16. august: K lubaften med orientering om den forestående 
sæsons aktiviteter.

23. august: »Safety first«, men skulle uheldet være ude så? 
Noget om forho ldsreg le r ved el. ulykker.

30. august: Instruktion og demonstration af vore nye instru
menter (oscilloskob, tæ ller og målesender) ved OZ1AZW, 
Peter.

6. september: K lubaften og aktivitetstest. Skal vi Ikke lade 
de ltagerne i testen have ro i senderummet den aften?

13. september: Politiets radiotjeneste. I relation til vor hobby 
vil vi få noget at vide om, hvad overskrifter dækker.

20. september: Instrumentaften. OZ1AZW fortsætter gen
nemgangen af de nye instrumenter, så vi alle kan få udbytte af 
dem.

Vy 73 de OZ8RU. Rubæk.

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

Ekstraordinær generalforsamling
afholdes mandag den 22. august i Radioamatørernes Hus.

Dagsorden:
1.) Valg af d irigent.
2.) Formandens beretning.
3.) A fdelingens økonomi.
4.) Forslag om æ ndring af § 2, kontingentforhøjelse. 

Københavnsafdelingen har i mange år lidt under mangelen på 
egne og egnede lokaler. Dette blev realiseret med købet af 
Radioamatørernes Hus på Theklavej i 1974, samtidig blev kon
tingente t forhø je t til 120 kr. årlig . Desværre fa ld t det sammen 
med en æ ndring af EDR's vedtægter, så afdelingerne ikke 
længere kunne få opkrævet kontingent gennem landsforenin
gen. Dette i forb inde lse med forhøjelsen forårsagede en tilba 
gegang i medlemstallet på over 300, hvilket har vist sig atvæ re 
katastrofalt.

T rods den dårlige økonomi, er det lykkedes at holde afdelin
gen igang og også at få sat det meste af huset istand, takket 
være en utræ ttelig bestyrelse, hovedsagelig OZ4AO og 
OZ6MK, samt enkelte medlemmer, mens resten af medlem
merne forventer fu ld t program på mandagene og også aktiv i
teter på andre dage. Men det er um uligt for en bestyrelse at 
klare det hele uden opbakning fra medlemmerne, især ikke 
når det meste af energien og tiden skal bruges til at stampe 
penge op af jorden fo r at holde det hele igang. Det går ikke 
mere -  ved term inen den 11. juni, manglede vi 8000 kr. for at 
kunne betale. De blev fremskaffet ved lån fra to bestyrelses
medlemmer — men det kan ikke være meningen, at de skal 
holde fo r hver gang, desuden kommer der jo flere terminer, så 
de rfo r er det piskende nødvendig med en kontingentforhø
jelse.

På et ekstra bestyrelsesmøde hvor man drøftede regnskab 
og budget fo r det kommende år, fandt man frem til et kon tin
gent på 160 kr. årlig , hvilket på årsbasis skulle bringe balance i 
regnskabet, dog vil der til førstkommende termin være et 
underskud på ca. 10.000 kr., som bestyrelsen igen vil frem
skaffe.

Vi skal undgå de stadig tilbagevendende pengesorger, og 
det kan vi, hvis medlemmerne vil gå med på en ny ide, jeg har 
fået, takket være ærgrelse over de store renter vi skal betale, 
uden mulighed fo r at trække dem fra nogen steder. Forslaget 
går ud på at medlemmerne kan betale 10 års kontingent forud, 
og derved få det fo r 1000 kr. imod ellers 1600 kr., forudsat at 
det ikke stiger i dette tidsrum. Fordelen for medlemmerne er, 
at man sparer m indst 600 kr. -  og fo r afdelingen, at vi får mu
lighed fo r at kobe de dyre pantebreve, eller ihvert fald så 
mange som medlemmerne vil være med til.

Nogle vil måske synes, at 1000 kr. er mange penge på en 
gang, men hvorfor betale mere end man er nødt til -  og tænk 
på, hvad det vil betyde for afdelingen at få en solid økonomi. 
Lad os ikke nøjes med at være landets største afdeling, hjælp 
bestyrelsen med også at gøre det til landets bedste og mest 
aktive. Det første skridt i den retning er, at du moder op på den
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ekstraordinæ re generalforsamling, og gi r din tils lutning, eller 
kom mer med andre og bedre forslag. Så mod op den 22. 
august, så vi een gang for alle kan få klaret det økonomiske 
sporgsmål -  tiden indtil da, kan du jo anvende til at finde ud 
af. hvordan du skaffer pengene.

Med venlig hilsen - Bestyrelsen v / OZ4KS.

Kursus.
Følgende kursus afholdes i Radioamatørernes Hus. Det be
mærkes, at i kursus under FOF kan alle deltage uanset bo
pælskommune. Forbehold fo r prisændring.

1.) Morsekursus (under FOF). Kursus kan afsluttes med den 
af P&T krævede morseprøve fo r licens til HF-båndene. Begyn
der i oktober og stræ kker sig over to aftener om ugen vinteren 
igennem (100 timer). Alle tilm eldte får skriftlig  besked om mo
detid. Valg mellem to hold: Tirsdag og torsdag kl. 18,00- 
19,40 e ller tirsdag og torsdag kl. 20,00-21,40. Pris 325 kr. 
Pensionister 100 kr. Leder: OZ4SJ, Sv. Aa. Jensen. Tilmelding 
til FOF, Kobmagergade 22, 1150 København K, tlf .(01)111980.

2.) Morsekursus fo r viderekomne (under FOF). Kursus stiler 
mod speed 120. Lørdag kl. 9,00-11,30 vinteren igennem (75 
timer). T ilm eld ing og besked som ovenfor. Pris 270 kr. Pensio
nister 100 kr. Leder: OZ4SJ.

3.) Teknisk kursus (under FOF). Her gennemgås stoffet, der 
kræves til D-licens. Onsdag kl. 19,00-21,30 vinteren igennem. 
Pris 270 kr. Pensionister 100 kr. Der benyttes »Vejen til sende
tilladelsen«, 6. udg. Bogen kan kobes på første kursusaften 
(kr. 51,75). T ilm eld ing til Kobenhavnsafdelingens sekretær 
e ller til kursuslederen OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468,
1.tv ., 2650 Hvidovre, tlf. (01)78 44 87.

4.) Kursus i QSO på CW. Ledere: OZ8WD, Poul Erik og 
OZ3QN, Ole. T ilm elding til sekretæren. Nærmere meddelelse 
folger.

Hver onsdag aften har vi åbent for medlemmer, der vil be
nytte værksted eller laboratorium , og måske kan også gives 
vejledning med et teknisk problem.

Da EDR ifølge vedtagelse på RM ikke udsender QTH-liste i 
år, vil afdelingen have P&T's QTH-liste til salg til medlemmer
ne, så snart listen foreligger.

Program:
15. august: Klubaften.
22. august: Ekstraordinæ r generalforsamling kl. 20,00. Se 
ovenfor. Gyldigt medlemskort skal medbringes.

73. p.b.v. OZ1SZ. sekr.

H oved besty re I ses me d I.:
OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63'.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Dragø, Krøyersvej 19, 3000 Helsingør.

Der er ikke de store nyheder. Der er jo  mere eller mindre som
m erferie rundt om kring. Dog bygges der stadig hver tirsdag på 
lokaleudvidelsen. Forhåbentlig bliver vi fæ rdige til efterårets 
moder skal begynde.

Vy 73 de OZ8OM. Ole.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3, 3600 Frede
rikssund, tlf. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1AVN, Ole Rafn Petersen, Gronskiftet 31, 3400 
Hillerøt^, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6BL, Bent Bagger, Bregnerødsvej 151, 3460 Birke
rød. tlf. (02) 81 44 35.

Herved indkaldes til ordinæ r generalforsamling tirsdag den
20. september kl. 19,30 i Hillerød Fritidshus. Hostrupvej 26, 
H illerød. -  Dagsorden ifølge afdelingens lov.

På valg er OZ1AKY. Jens og OZ1AVN, Ole. Der skal yderli
gere vælges nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for OZ5JR. 
som er flytte t til Herning, samt i stedet for OZ6BL, Bent. som er 
valgt ind i HB og derfor ikke kan afse yderligere tid og kræfter 
på lokalt bestyrelsesarbejde. OZ5JR og OZ6BL fratræder uden 
fo r tur, hvorfor deres stedfortrædere kun vælges for et år.

Vy 73 de OZ1AVN, Ole - sekr.

HOLBÆK
Møde: 1. mandag i hver måned kl. 19,30.
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1GA, Gerhardt Augustesen, Jørgen Rudsvej 4, 
4300 Holbæk, tlf. (03) 43 67 14.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen,
Østerhavnevej 5^ tv., 4300 Holbæk.

KALUNDBORG
Lokale: Kordildgade 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.

KORSØR
Møde: Månedelig i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ3Y, Hans Rossen, Halsebyvej 1. 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Bragesvej 27, 
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ1CUY, Hans Spenner, Volmersgade 121, 4760 
V ord ingborg, tlf. (03) 77 24 89.

Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Klodskov, 4800 Nykøbing Fl. 
Afd. g irokonto : 6 25 98 55.

Intet møde i august.
Til den årlige auktion var der mødt 17 medlemmer med godt 

fra hylderne. (Auktionarius) OZ5GF kunne efter 1 1/5 time og 
med sved på panden meddele alt udsolgt.

Kurser:
Der vil blive oprette t kursus til den udvidede tekniske prøve
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(A-prøve) såfremt der er tils lu tn ing til det. Amatør-engelsk og 
amatør-tysk. Morsekursus 0/60 og 60/120. Teknisk kursus til 
D-prøve.

Interesserede bedes snarest tilmelde sig til OZ5GF. Leif.
Vy 73 de OZ1CUY, Hans.

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Fmd.: OZ5GE, Erling Madsen. Stationsvej 18, 4983Danemare, 
tlf. (03)94 41 75.
Afd. postbox nr. 111, 4900 Nakskov.
Afd. g irokonto: 9 29 83 98.

Program:
11. august kl. 19,30: Sæsonstart. Bestyrelsen informerer om 
sæsonens aktivite ter og byder på kaffe.

18. august kl. 19,30: OZ1BVJ orienterer om rævejagt på 2- 
meteren og OZ1BGD fra JB Radio kommer og demonstrerer 
nyt grej.

20. august: DX-pedition til XØ, se omtalen I OZ.
21. august: DX-pedition til X -0.
1. september kl. 19.30: OZ1AYY orienterer og demonstrerer 

gitterdykm eter, evt. byggeaktivitet.
7. september kl. 19,30: Start af CW-kursus ved OZ1AYY. 
15. september kl. 19.30: OZ5GE fortæ ller om universalmeter 

og HF-prober.
29. september kl. 19.30: OZ1AYY og OZ5GE demonstrerer 

udstyr til 80 meter rævejagter.
Vy 73 de OZ1BVJ, Claude.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemmingsen, Tjørnevej 2, Fensmark, 
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

I dagene 8. til 11. september afholdes kulturuge i Næstved. 
OZ8NST vil være repræsenteret og kan findes i Højeborg på 
Grønnegades kaserne. Nærmere vedr. åbningstider m.v. i den 
lokale dagspresse.

Efter at HF-stationen er kommet op på mærkerne er turen 
kom met til antennen da den nuværende tilpasning ikke er t i l
fredsstillende. Når dette læses skulle forholdene være i orden. 
Hans Jorgen arbejder stadig med RTTY-udstyret og mener 
snart, at det bliver koreklart.

Udover det gode fremmøde af medlemmer på klubaftenerne 
har vi haft besog af en del nye amatører fra området samt 
nogle enkelte udenlandske.

Som m erudflugten var igen i år begunstiget af godt vejr og 
vi, der deltog havde nogle hyggelige timer sammen. Dagen 
startede med morgenkaffe i klubben, og derefter gik turen til 
G isselfeldt. Efter en rundgang dér korte vi til skovene ved Villa 
Galme, hvor den medbragte mad blev fortæret, og dagen s lu t
tede med kaffe på Villa Galme. hvor OZ8NST var vært.

Vy 73 de OZ8NU. Preben.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen Kristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund. Tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY. Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.

Program:
18. august: Sæsonen starter. Tilmelding til telegrafikursus.
25. august: Tage. OZ5UV og Frede, OZ9FW gennemgår en mo
derne modtager fo r HF (og VHF) med demonstration.
1. september: Mekanisk arbejde.
8. september: Klubaften.
15. september: UHF-aften.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

SLAGELSE
Lokale: Baggade 43, 4220 Korsør.
Møde: Hver onsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ6LN. Leo Christensen, Broholmvej 130,
4220 Korsør, tlf. (03) 58 06 61.
Sekr.: OZ1BDQ. Henning Nielsen, Ryevej 11, Kr. Helsinge, 
4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG, Per Larsen, Stottsvej 20, 4220 Korsør, 
tlf. (03)57 08 12.

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

KREDS

3
NYBORG

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

Første klubaften efter ferien er torsdag den 25. august.
Husk nu vor lille  fest den 3. september (se OZ juli).

Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN
Lokale: Vesterbro 90 (indgang fra Roersvej)
Møde: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19,30.
Fmd.: OZ1AMB Finn Hetebriigge, Skjoldsvej 32, Odense V. 

K ontingent er kr. 50,00 pr. halvår.
Pension istkontingent er kr. 20,00 pr. halvår.
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SVENDBORG
Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15, 
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Simmerbølle Kirkevej 4, 
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ7XH, Chr. Hansen, Glarmestervej 2,
5700 Svendborg, tlf (09) 21 41 66.

Hovedbestyrelsesmedl.:

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

KREDS

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

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

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl 20,00.
Fmd.: OZ9JE, Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring,
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CAT, Axel Sørensen, Smidstrupvej 5, 9760 Vrå,
tlf. (08)92 74 01.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 H jørring, tlf. (08) 92 06 11.
Afd. g irokonto : 6 23 99 27.

Så er som merferien ved at være slut, og vi starter på en frisk 
den 6. september her i klubben, og et stort fremmøde denne 
aften vil nok være ønskelig fo r alle parter.

Der er på dette tidspunkt sket store fremskridt med de 
nuvæ rende lokaler, men det vil vi hellere lade hver enkelt 
medlem afgøre om det er acceptabelt indtil videre.

Nu starter vinterens program, som hver gang bekendtgøres 
her i bladet fo r den kommende måned, men der vil også på 
klubbens opslagstavle blive ophængt program fo r hele sæso
nen, samt selvfølgelig over repeaternyt hver mandag blive be
kendtg jort, hvad der foregår i den fortløbne uge.

Vi håber, at alle har fået støvet rævesaksene af, for nu går vi 
¡gang med to  prøvejagter nemlig den 10. september og den 24. 
september. De, som er interesserede, møder selvfølgelig op

den 6. september, hvor der diskuteres startsted og tidspunkt 
fo r jagterne, sam tidig tag din modtager med, hvis du vil have 
den kalibreret. Til s lut på gensyn den 6. september.

Program:
6. september: Klubaften.

10. september: Prøvejagt.
13. september: Klubaften +  foredrag ang. rævejagt.
20. september: Klubaften.
24. september: Prøvejagt.

Vy 73 de OZ1CAT.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07) 42 03 59.
Fmd.: OZ1BUO, Carsten Andersen, Mågevej 10, 
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 03 51.
Sekr.: OZ1AJI, Ove Petersen, Grønlandsvej, 
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 39 19.
Kass.: OZ1BUR, Ryan Andersen, Mågevej 10, 
7500 Holsstebro, tlf. (07) 42 03 51.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsm inde skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19,00-23,00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbol,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1AOH, Steen L. Andersen, Vestergade 41,
7770 Vestervig
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen, Brydbjerg,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.

Den 30. jun i var ca. 30 medlemmer modt op fo r at høre OZ7CH 
holde foredrag om antenner. Vi takker OZ7CH fo r et enestå
ende og læ rerigt foredrag, som har givet mange impulser til 
efterårets antennebygning.

Efter kaffepausen besvarede OZ7CH mange spørgsmål om 
antenner og illustrerede på tavlen løsningen af flere antenne
problem er samt gav mange råd og fiduser om antennebyg
ning.

Når dette læses, skulle vi være i fuld sving i klubben efter 
som merferien.

Vy 73 de OZ1AOH, Steen.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Lokale: Røgerivej, Skagen 
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9OW, Karl Erik Molbech, Højen Fyr,
9990 Skagen.

Der begynder byggeaften hos OZ6AV, Arne på Skarpesvej. 
P rojekt 2 meter modtager/sender (x) tid og dato vil blive o f
fe n tligg jo rt i klubben senere, eller kan oplyses ved formanden.

EDR Skagen afd. har fået et hus forærende. Dette skal stilles 
op og det kræver penge, derfor har vi vedtaget at lave en 
byggefond, hvor man kan indbetale et beløb til efter evne en 
gang eller måske en gang om måneden. Hvem ved det, er op til 
den enkelte.

Vor aktivite t i klubben er her i sommeren ikke den store, 
men der kommer alligevel nogle mennesker ned i k lublokaler
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ne. Der diskuteres mangt og meget, bl.a. hus, lokal frekvens 
og CW-kursus. Det kan oplyses, at vi påtænker at starte et 
CW -kursus under AOF og folge dette op på 2 meter med en 
tim e ugentlig.

Til sidst vil den lille  afdeling med de mange aktiviteter ønske 
EDR en god fest på 50 års dagen.

Obs! -  Der er plads til endnu flere medlemmer i Skagen 
afdelingen.

Vy 73 de OZ9O W, Erik.

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

A fdelingen har a fho ld t ordinæ r generalforsamling den 26. 
maj. T il bestyrelsen nyvalgtes OZ1AHT. Peter L. Petersen, 
Lemvig, samt genvalgtes OZ5EX og OZ3ZJ.

Den 26. jun i var afdelingen på den årlige sommerudflugt, 
der i år gik til Vesterhavet med et ophold på Dybe Kro, hvilket 
g jorde turen absolut vellykket.

Siden har nøglen til k lublokalet været drejet om (sommer
ferie), men vi starter op med fornyet energi torsdag den 8. sep
tem ber kl. 19,30.

Fortsat god ferie og vel mødt efter sommerferien.
Vy 73, p.b.v. OZ3ZJ. Hjalmar.

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

Kursus:
I kortbølgetekn ik, omfattende det nødvendige pensum til 
opnåelse af amatørradio-sendetilladelse, begynder mandag 
den 19. september og derefter hver mandag, ialt 40 timer. 
Kurset kører under AOF.
Underviser: Sofus Eriksen.
Lokaler: Vestre Skole, lokale nr. 21.
Tid: Kl. 19 -21 , mandage.
Lærebog: VTS, 6. udgave.
Pris: 140,00 kr. + materialer.
T ilm e ld ing  til Leif Skovby, Løvstikkevej 2. '8800 Viborg, tlf. (06) 
62 24 49 eller til afdelingens sekretær OZ5LD.

Medlemsmode
onsdag den 31. august på Centralhotellet.

Rævejagt:
Onsdag den 24. august kl. 19,30: Kort Struer.
Onsdag den 7. september kl. 19,30: Kort Karup.
Onsdag den 21. september kl. 19,30: Kort Viborg.

Somm erlejren i Tranum. -  Der var ca. 7 Viborg-amatører med 
fam ilie , der deltog i en vellykket sommerlejr. På rævejagtom
rådet g jorde V iborg-jæ gerne sig også gældende. 1. pladsen i 
de samlede resultater af rævejagterne blev vundet af OZ1AEB 
og OZ1CNS og 1. pladsen i Tranumjagten blev vundet af 
OZ5LD og OZ8HX.

Vy 73 de OZ5LD. Leo.

ALBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 900 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Kst. fmd.: OZ3MV, Dlon Nielsen, Ritavej 17, 9000 Aalborg 
tlf. (08) 14 45 14.
Kst. sekr.: OZ1BQQ, Bent Pedersen, Bakkebo 4, 9240 Nibe. 
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J., tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.

Program:
Onsdag den 17. august kl. 20.00: Klubaften.
Torsdag den 18. august kl. 19,00: Rævejagt, kort 1216 I, Nibe. 
Husk tilm eld ing.
Lørdag/søndag den 20.—21. august: SNR, se ju li OZ under 
rævejægeren.
Onsdag den 24. august kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 27. august: Fest. Nærmere herom senere.
Onsdag den 31. august kl. 20,00: Klubaften.
Torsdag den 1. september kl. 19,00: Rævejagt, kort 1316 IV, 
Hals.
Onsdag den 7. september kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 10. september kl. 14,00: Rævejagt, kort 1216 I, 
Nibe.
Onsdag den 14. september kl. 19,30: Ordinær generalforsam
ling. Adgang mod forevisning af medlemskort.
Onsdag den 21. september kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 24. september kl. 14,00: Rævejagt, kort 1316 IV, 
Hals. Vy 73 de OZ1BQQ, Bent.

Hoved bestyrelsesmedlem:
OZ4EV, Orla B Petersen, Onsted, 
8355 Ny-Solbjerg. Tlf. (06) 92 83 73.

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

Når dette læses, er Esbjerg afdeling flyttet til nye lokaler i 
Peder Skramsgade 9, Esbjerg. Afdelingen har lejet tre rum på 
ialt 90 m^, og efter at en ekstraordinæ r generalforsamling den
13. ju li gav bestyrelsen og lokaleudvalget frie  hænder, har 
ta lr ige  arbejdsvilIige medlemmer om aftenen og i week-ends 
skabt et gammelt værksted om til et ganske nydeligt mødested 
fo r afdelingens efterhåndens mange medlemmer.

Vi kører videre med møde hver onsdag aften kl. 19,30. Byg- 
geaftenerne om mandagen starter igen den 19. september.

Til forårets licensprøver havde afdelingen tilm eld t 19 kursis
ter, hvoraf de 15 bestod.

Det kan fo røvrig t meddeles, at vi deltog i Field Day testen i 
ju li på 2 m med OZ5ESB/P fra toppen af KFK’s silo på dok
havnen i Esbjerg. Antennen var placeret ca. 70 m over havet, 
og det g ik  fin t med kun 10 watt SSB.

Eventuelle nyheder fra afdelingen kan høres hver tirsdag 
aften kl. 19,00 på Esbjerg-repeateren.

73 de 0 Z 1 0 0 . John.
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FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Ejvind Sørensen, Fælledvej 6 B,
7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14. 
Ungdomsleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6, 
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Program:
18. august: K lubaften kl. 19.30.
1. september: K lubaften kl. 19,30.
6. september: Indmeldelse til kursus i Vejen til sendetilladel
sen.
13. september: 1. aften i VTS kl. 19,30.
14. september: Kursus i CW kl. 19,30.
15. september: K lubaften kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38. •¥■

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

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GX, Gunnar Kruger, Benediktesvej 2, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 94 91.

Så er ferien fo rb i denne gang. Vi skal igang med vinterens 
aktivite ter. Har du nogle gode ideer, så mød op på 
klubaftenerne, eller send dem til formanden. Kom ud af 
busken venner, alle ideer er velkomne.

Klubaften er stadig hver onsdag kl. 19,30 i Møllegade 14.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar.

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

Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 19,30: Rævejagt. Mødested: Klubhuset.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften

Månedens arrangement:
Torsdag den 25. august 1977 kl. 20.00 afholdes der i klubhuset 
o rd inæ r generalforsam ling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

være formanden i hænde senest den 20. august 1977. Kun de 
medlemmer, der har betalt kontingent for ju li kvartal 1977, har 
stemmeret.

Vy 73 bestyrelsen v/ OZ1BME.

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

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, Rensdyrvej 37,
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.
Sekr.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8, 8900 Randers 
tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dørr, Radmands Boulevard 9, 8900 
Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.
Afd. g irokonto nr.: 2 14 61 69.

Byggemødet den 29. juni blev ikke forgæves meddelt vore 
medlemmer. Formanden kunne byde 18 interesserede vel
kommen. Mødet blev afholdt I det omstridte HF-rum på 1. sal, 
dog efter at OZ4WS på tavlen i klublokalet havde skitseret sin 
og andres æ ndringsforslag til ombygning af HF-rummet. Til 
oprydn ing af lokalet meldte sig omgående et arbejdshold be
stående af OZ1ALZ, OZ3LR og OZ2CJ. OZ6YO lovede så snart, 
at lokalet var ryddet, at han ville fjerne m idtebordet, et bord, 
der i konstruktion minder mere om den gamle Lillebæltsbro, 
godt med jern og beton. OZ6YO ville gøre dette stykke arbejde 
på en halv tim e med en vinkel-skærer, hm.

Ovenfor nævnte plan er i den mellemliggende tid udført til 
punkt og prikke, og står nu klar til indretning. Fra herværende 
»vognfabrik« har vi modtaget ca. 4 tons spånplader i diverse 
dim ensioner og vederlagsfrit. Nu mangler vi andre friv illige, 
som vil melde sig til at få lov at save og banke i disse plader. Vi 
håber, disse melder sig omgående.

Fra UHF-gruppen meldes, at licensen til d r ift af 70 cm repea- 
ter er modtaget fra P&T. Dens call bliver OZ9REZ med kanal 
RU-8, frekvens indg. 433.200 MHz og u.dg. 434.800 MHz, tone
opkald 1750 Kz. Repeateren menes køreklar sidst på somme
ren. Den ansvarshavende fo r repeateren er OZ4WS med støtte 
af OZ8YR og OZ8VO. Til orientering består UHF-gruppen af 
fø lgende: OZ1ATQ, OZ1ALZ. OZ3PJ, OZ6YO. OZ8YR, OZ8VO 
og OZ4WS.

Vore nye love og vedtægter fo r afdelingen er indsendt til 
hovedafdelingen fo r EDR til kodkendelse.

Vor årlige Set. Hansfest trak på grund af det gode vejr 34 
festdeltagere ud til OZ7BU's græsplæne i Hadsten. Ved an
kom sten blev alle deltagere stille t overfor en duelighedsprøve 
i radiopejling og med præmie. 1. præmien i damerækken gik 
t il fru  Hanne (OZ8YR's XYL) med 7 point og herre-rækken blev 
vundet af OZ7YO med 8 point. Det blev forøvrig t konstateret, 
at damerne havde højere gennemsnitspoint? På »festplad
sen« blev der serveret grillede pølser, sodavand til børnene og 
P-35 til de lid t mere voksne. OZ7YO var pølsemand og måtte 
v ist nok under festen afsted efter flere af de grå-røde tingester.
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Væ rtsparret Gudrun og OZ7BU sluttede festen af med en 
om gang kaffe med småkager, og alle var enige om, at det var 
en de jlig  aften med godt samvær. Fra bestyrelsen skal der til 
Gudrun lyde en sæ rlig tak, ford i du ville have al besværet.

NB. Der skal som bekendt være RM-mode i Odense den 9. 
oktober, og er der noget klubbens medlemmer vil have 
behandlet på dette mode, bedes dette meddelt vor formand 
OZ4WS inden den 18. august. Grunden til denne korte tidsfrist 
skyldes, at landsformanden for EDR skal have eventuelle 
forslag i hænde inden den 20. august.

Vy 73 de OZ3PJ, Poul.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade sko.le, Ribe.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bogevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trøjelsvej 46, 6760 Ribe, 
tlf. 42 19 58.

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

6. september: Klubaften. Så tager vi atter hul på en ny og 
spæ ndende sæson. Som sædvanlig efterlyser vi forslag til 
efterårets aktiviteter, så kom nu ud af busken med de gode 
ideer!

13. september: Alm. klubaften. Fotos og små beretninger fra 
den radioaktive sommerferie er meget velkomne.

Programudvalg:
Efter den nyligt afholdte GF har udvalget følgende sammen
sæ tning: OZ8YO, Aksel - OZ6CY. Niels - OZ1AKD, Karsten.

Contest/RTTY:
I week-enden 20 .-21 . august afholdes den 7. Sartg World 
Wide Contest i RTTY på HF. -  Er der interesse for at køre 
denne test fra klubben, vil undertegnede gerne stille udstyr til 
rådighed. Hurtig t svar, pse, da der i så fald skal laves et par 
ekstra antenner.

Der efterlyses iøvrigt RTTY-aktivitet fra Midt-Jylland på HF- 
båndene. Hvad med at støve maskinen af og få converteren 
bygget fæ rdig? -  Har du problemer med motorstøj, er der en 
frem ragende artikel herom i sidste nummer af Sartg News. For 
de, som ikke kender dette blad, kan fortælles, at foruden RTTY 
omtales også emner som SSTV og OSCAR. Kig ud i klubben 
og få det nye introduktionshefte.

Rævejagt:
Har du lyst at deltage, bedes du kontakte programudvalget. 
Der arbejdes på at nedsætte et udvalg, der i første omgang 
skal arrangere en PR-aften for denne lidt specielle gren af vor

hobby. Foreningens rævemodtager er endelig kommet til syne 
efter at have været lånt ud i adskillige år. Den er så gammel, at 
den er forsynet med rør og mekanisk omformer, hi. En mod
tager som klubprojekt bliver forhåbentlig mere tidssvarende.

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, tlf. (05) 82 49 27.

★

ØLGOD
Call: OZ5JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Møde: Hver onsdag 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, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. g irokonto : 3 09 19 29.

Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg. 
tlf, (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB, Frank Sørensen. Rosenparken 26. 8464 
Galten, tlf. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. g irokonto : 3 09 19 29.

Program:
Torsdag den 18. august kl. 19,30 prc.: Virksomhedsbesøg -  
se X-QTC.
Mandag den 22. august kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 23. august kl. 20,00: Kørejagt. NV. 7VP/7GX. 
Torsdag den 25. august kl. 20,00: Teknisk foredrag.
Mandag den 29. august kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 30. august kl. 20,00: Gåjagt. Risskov. 1BSK/1EN. 
Torsdag den 1. september kl. 20,00: Klubaften.
Lørdag den 3. september: Molbojagt. A2216. Kalø.
Mandag den 5. september kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 6. september kl. 20,00: Kørejagt. NV. Turn. 6. 
6EI/1TI.
Torsdag den 8. september kl. 20,00: OZ7CH taler om 
feltstyrkem åling.
Mandag den 12. september kl. 20,00: Byggeaften.
Tirsdag den 13. september kl. 20,00: Gåjagt. Risskov. Turn. 6. 
4VW /Uffe.
Torsdag den 15. september kl. 20,00: Debataften.

Vy 73 de OZ1AHB, Frank.
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HADERSLEV

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

Den 24. august: Så starter vi efter sommerferien. Mod op så vi 
kan høre, hvad du har oplevet i ferien. Denne aften skulle vi 
også gerne have snakket om vinterens byggeprogram, og 
hvilke andre aktiviteter du kunne ønske dig.

Den 31. august: Foredrag om mobiltest på 2 meter, regler. 
QSO-teknik, krav til antenne, station m.m.

Den 14. september: Filmaften.
Den 28. september: Morsekursus startes. Denne aften 

aftales kursusdag, tid og sted med lederen. Så hvis du vil lære 
at morse, så mød op - eller hvis du træ nger t il træning. -  Tek
nisk kursus. Hvis du er interesseret, så mod op så vi eller 
aftenskolen kan få startet et kursus.

Vy 73 de OZ1ALI. Uffe.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30. Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf .(04) 45 00 13.
Sekr.: OZ1CCY, B irger Knudsen, Pøl Søndergade 3,
6430 Nordborg.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden 
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

SØNDERBORG
Lok.: Sønderborg Teknikum.
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Fr. Christiansvej 3, 
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ3GY. Karl-Aage Hansen, Damvej 13, 
6320 Egernsund, tlf. (04) 44 23 49.
Kass.: OZ4LS. Leif Schmidt. Stenbjergparken 7c, 
tlf. (04) 42 60 14.

Sidste mode før sommerferien sluttede den 21. juni hos Fa. 
S torno i Flensborg var et interessant besog. Herigennem skal 
lyde en tak til OZ1 FF.

Vi starter igen den 16. august med hyggeaften i klublokalet. 
Den 30. august har OZ4MN lovet at fortæ lle noget om Inter
m odulation.
Den 21. august og den 4. september: Rævejagt. Slut op om 
disse jagter ellers går de i stå. Område: Sonderskovens

sydlige del. Ræven sender fra kl. 10,00-11,30.
Den 6. september: Til bestyrelsen - husk bestyrelsesmode på 
Sonderborg Teknikum.
Den 13. september: Hyggeaften.
Den 27. september: Mode.

Vy 73 de OZ3GY. Karl-Aage.

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset. Nødvejen. Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenløkke 14. Kiplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ1ABF, Kay Christensen. Rådmandslokken 31, 
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 63 28.

Vi holder klubmøde torsdag den 18. august kl. 19,30. Har I 
nogle ideer til vinterens arbejde i klubben, er de velkommen.

Vy 73 de OZ1ABF. Kay.

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

K R ED S A R R A N G E M E N T
Kredsens festudvalg indbyder til EDR-jubilæumsfest lordag 
den 20. august kl. 18,00 i Vestermarie forsamlingshus. Der 
bydes på en platte med osteanretning samt kaffe med 
småkager. Sodavand, øl og snaps til klubpriser. Underhold
n ing af forskellig  art samt musik og dans.

Indbydelser skulle på nuværende tidspunkt være udsendt til 
alle. men skulle postvæsenet have svigtet, da meld dig omgå
ende til telefon (03) 95 09 74 eller direkte til Bodil Reker.

Prisen fo r hele dette er kun 55.00 kr. pr. deltager. -  Tag mor 
under armen og mød op med godt humør.

OZ4GF.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Norrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19,30: Klubaften. Søndage 11-12: Drop in. 
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ, Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: OZ4PM. Poul Mørch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarie, tlf. (03) 97 01 18.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ4CG, Carsten Gjessing, Nørrevang 2,
3740 Svaneke, tlf. (03) 99 67 86.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.
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LÆSERNES M E N IN G UNIDEN 2020

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) o'ch 27-27.5MHz
Trafiksatt: SSB (LSB/USB). CW och AM
SAndningseffekt: 200 W PEP SSB/CW och 100 W AM
Rdrbestyckning: 2 st 6146 B + 1 st 12BY7 driv
Transistorbestyckning: 52 transistorer 16 FET 18 IC och 154 dioder
Stabilite t: D rift m indre ån 100 Hz
Selektivite t: 2.4 kHz vid -6  dB 4 kHz v.d -60  dB vid SSB/AM 

0.6 kHz vid - 6  dB 1.5 kHz vid 60 dB vid CW 
CW filter mbyggt.

Kanslighet: 0 3 uV vid -10  dB S/N

OZ4SJ, Svend Aage Jensen, telefon (01) 46 95 14
Frugthaven 37 -  2500 Valby

Hvad skal vi med QSL-centralen?
Når man en stille  aftenstund kører en hygge-QSO med en af 
sine danske medamatører, er et efterhånden opligatorisk 
emne QSL-kort og QSL-centralen. De fleste synes, at ideen 
med QSL-kort er u lose ligt knyttet til radioamatørvirksomhed 
og absolut værd at bevare. På denne baggrund kan det fore
komme lid t besynderligt, at QSL-kortudvekslingen giver 
an ledning til så mange små-irrita tioner. f.eks. deklamerer 
am atører ofte uopfordret »QSL-kort 100% sikkert via bureau«, 
vel vidende at de alligevel ikke »orker« at sende det (gid de 
dog ville  holde k . ... eller sige, at de ikke dyrker den side af 
radioamatørlivet).

Det, der im id le rtid  oftest er årsagen til at emnet bliver bragt 
på bane. er utilfredshed med at ekspeditionen af QSL-kort 
tager så lang tid . Det er til en vis grad forståeligt, at QSL-kort 
der kom mer fra fjerne lande, over flere bureauer, kan være lidt 
tid  under vejs. men hvorfor ekspedition af QSL-kort inden for 
landets egne grænser skal vare 3 - 4  mdr. eller mere, er en 
gåde fo r de fleste.

For m it eget vedkommende har jeg ikke tid ligere lagt mærke 
til ekspeditionstiden for indenlandske QSL-kort, men da jeg 
besluttede at kore QSL-kort op til QZ-CCA (i anledning af 
EDR s jubilæ umsår), gik det op for mig at ekspeditionstiden 
fo r et QSL-kort fra Odense til København via EDR s QSL-cen- 
tral nemt andrager 3 mdr.. og QSL-kort fra andre danske ama
tører er efter 4 mdr. i QSL-bureau-møllen endnu ikke er 
dukket op. Nogle af disse kort er fra gode bekendte, hvorfor 
tidspunkte t fo r disse korts indsendelse til QSL-centralen er 
mig bekendt.

Under mine QSO er med andre danske amatører er jeg 
blevet klar over. at det desværre ikke bare er mig, der har 
væ ret specie lt uheldig. Det er en alm indelig opfattelse at QSL- 
centralen virker meget træg. og der er åbenbart en udbredt 
utilfredshed med QSL-centralens virkemåde (eller maske 
snarere mangel pa samme).

Hensigten med den her fremførte kritik  er ikke at bidrage til 
EDR s foreningsdød. hvad enkelte der evt. måtte føle sig 
tru ffe t kunne fristes til at tro - tværtimod. Jeg er af den opfat
telse, at QSL-centralen er et så stort aktiv i bestræbelserne for 
at rekrutere og fastholde medlemmer, at den er af vital betyd
ning fo r EDR s fortsatte beståen. Når man hører, at en gruppe 
am atører arbejder med seriøse planer om at etablere et alter
nativt dansk QSL-bureau, må det være på høje tid at reagere 
inden fo r foreningens rammer.

Nu kunne man, som inden for politik, nedsætte en kom m i
sion til at undersøge hvorfor QSL-centralen har så lange 
ekspeditionstider, finde ud af hvem der evt. fejler, hvem der 
bæ rer ansvaret o.s.v.. og derpå »hugge pinde« i et par år uden 
at komme en løsning ét skrid t nærmere. En mere konstruktiv 
udvej v ille  nok være, evt. gennem en debat i OZ, at få fastlagt 
helt klare og o ffen tligg jo rte  retningslin ier fo r QSL-centralens 
frem tid ige  drift, helt fri fo r enkeltes personlige interesser - 
herunder stilling tagen til max.-ekspeditionstider, økonomi, og 
hvad der nu ellers kan være af betydning for centralens drift.

Jeg har tillid  til. at EDR kan magte opgaven med 
QSL-centra len til medlemmernes tilfredshed, i modsat fald 
v ille  jeg unæ gtelig være i tvivl om berettigelsen i foreningens 
fortsatte  beståen, og jeg håber derfor på, at der vil komme en 
snarlig  fo rbedring af forholdene -  dette ville tillige  redde ad
sk illige  OZ-CCA med jubiiæ umspåtegning for såvel danske 
som udenlandske radioamatører, OZ6IP, Jan Erik Kjær.

Jeg er blevet bedt om at skrive en kommentar til indlæget fra 
OZ6IP, og det skal jeg gøre med glæde.
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Det er OZ6IP’s opfattelse, at arbejdet på QSL-centralen går 
fo r langsomt, og at det tager fo r lang tid at ekspedere ind
gående QSL-kort. Der er sikkert også mange, der har samme 
opfattelse, og jeg skal da gerne indrømme, at der også er ting 
indenfor forretn ingsgangen, som jeg kunne ønske ændret, og 
som ville  fremskynde ekspeditionen en del.

Den væ sentligste skyld i den nuværende forretningsgang er 
e fter m in opfattelse økonomien, og det er vel et problem, som 
de fleste bureauer har at kæmpe med. Som et eksempel herpå 
kan jeg nævne, at der bl.a. fra SM og OK kun ankommer QSL 2 
gange om året. Enhver vil da kunne forstå, at et QSL sendt fra 
SM via bureau til OZ let vil kunne vare Vi år, inden det når 
frem. Grunden til denne langsomme ekspedition skyldes ude
lukkende økonomien. Jeg må her lige bemærke, at OZ dog 
sender QSL til udlandet m indst 1 gang pr. måned.

Når OZ6IP undrer sig over, at der kan gå lang tid for at 
ekspedere QSL fra en OZ-station til andre OZ-stationer via 
bureau, vil jeg gerne gøre opmærksom på følgende: Når en 
O Z-station sender sine udgående QSL til det »udgående« 
bureau, vil alle QSL til OZ-stns. blive sorteret fra og tilsendt 
mig, når der bliver en passende stor portion, så de kan sendes 
hertil som pakke på 5 kg, derved holdes portoudgifterne nede 
på det lavest mulige. Der er dog intet til h indring for, at de OZ- 
amatører, der er interesserede i en hurtig ekspedition af sine 
QSL til andre OZ-stationer, kan indsende disse direkte hertil, 
og såfremt de er mig ihænde senest den 20. i en måned, vil de 
kom me ud den følgende måned.

En anden måde hvorpå den enkelte amatør, som får sine 
QSL tilsendt direkte fra bureau, selv kan medvirke til 
fremskyndelse af ekspeditionen, er denne, at de sørger for at 
indbetale beløbet fo r forsendelse, såsnart de modtager en 
g irob lanket herfra. Mange lægger disse giroblanketter i skri
vebordsskuffen, når de modtager dem, og glemmer dem der
efter. Når der så er gået en længere periode, hvor de ingen 
QSL modtager herfra, kommer de pludselig i tanker om den 
glem te giroblanket.

Til s lu t vil jeg da også lige bemærke, at al arbejde som QSL- 
manager er et hobby-arbejde og bliver aflønnet som et sådant. 
Hvem kan forlange, at et arbejde, hvor man trods stor rutine i 
sortering af QSL, højst kan have ca. 3 - 4  kr. i timen, skal gå 
forud  eller på lige fod med sit egentlige arbejde. Naturligvis 
må det gå i anden række og blive udført, når tiden tillader det.

Vy 73 de OZ6HS, Harry. QSL-manager.
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