Side 1.
1972.
Teknisk standard for amatører og vigtige nyheder i 1972 ifølge OZ.
Selv om rørkonstruktioner er ved at blive sjældnere, et der dog en rørtype, der prøver
at holde skansen. Det er den såkaldte nuvistor. Man kan kalde den agernrørenes
afløser. Agernrørene dukkede op allerede før 2. verdenskrig. Det var som navnet
antyder ganske små sokkelløse rør, der kunne fungere helt ned under 1 meters bølgelængde. De var dengang meget kostbare, fordi de var vanskelige at fremstille. Det
mest kendte var nok trioden 955, der kunne svinge helt ned på ca. ½ meters
bølgelængde. Der var pentoden 956, som kunne give nogen forstærkning, også på
UHF, men stejlheden var ikke ret stor, så signal/støj forholdet var meget dårligt. Ikke
desto mindre brugtes disse to rør i næsten alle VHF og UHF modtageres front-end
under krigen. Men engang i 60’erne kunne man fremstille rør, der var lige så små, ja,
faktisk mindre og med meget bedre data. I Mellemtiden var transistorerne kommet
frem. De var efterhånden kommet i metalhuse, og de nye rør skulle ligne disse og
blev derfor kaldt nuvistorer.
Den først artikel i OZ’s 1972 årgang var en konstruktionsartikel til en konverter for
70 cm båndet med nuvistorer. Den var skrevet af OZ6PN, Henrik Jacobsen fra
Frederikshavn. Deri anvendtes to nuvistorer af typen 6CW4. Støjtallet for denne
konverter var bedre end for en konverter med transistoren AF 139, som var en af de
bedste, der var tilgængelige for danske amatører på den tid.
Man var nu nået frem til afsnit 3 af serien af OZ7XG, Erling Hansen. Odense, om
RX-FYN, som skulle være en ret god modtager for begynderen, som der så smukt
står. Det var nu en ret stor supermodtager, som bestod af en grundmodtager fra 2,2til 2,7 MHz med 5 konvertere foran til de gamle amatørbånd. Fieldeffekt transistorer i
indgangen og japansk Kokusai mekanisk filter i MF, så det var måske lovlig flot at
kalde den en begyndermodtager.
Til april OZ havde OZ6PN begået en transistor konverter til 70 cm med BF 200 i
front-end og stripline kredse i stedet for ”blikkenslagerarbejde”.
Den 27. maj mødtes 32 aktive danske DX-amatører i Nyborg til stiftende
generalforsamling af Danish DX group. Forudsætningen for at blive medlem var og
er stadig, at man har 100 lande bekræftet med QSL. Formålet er bl. a. at yde støtte til
DX-ekspeditioner.
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Til juninummeret lavede OZ1GP en artikel om en rør-Storno, som han havde
ombygget til en 2-meterstation.
Til augustnummeret havde OZ4RH og OZ6LN skrevet en artikel om en
frekvenstæller med 74-serien af TTL-kredse. De skulle egentlig kun kunne klare op
til 15 MHz, men de viste sig at fungere op til ca. 37 MHz. Udlæsningen var med
nixirør.
De integrerede operationsforstærkere var kommet frem, og i samme nummer som
ovenstående og det næste med havde OZ5LP, Mogens Pelle, Nærum, en orienterende
artikel med diagrameksempler om disse små vidundere, som han i øvrigt meget
rigtigt kaldte operatorforstærkere, et navn de havde fra deres anvendelse i analogcomputere.
Til septembernummeret havde OZ4CG oversat en artikel fra UKW.Berichte om en 2
meter tranceiver med siliciumtransistorer.
Digitalteknikken kunne notere sig endnu sejr med OZ5LP’s fuldautomatiske
morsenøgle, beskrevet i oktober og novembernummeret.
I oktobernummeret var der også en caskode antenneforstærker til 2 meter med 2
fieldeffekttransistorer af OZ2ZB, Knud Bach Kristensen, Højslev.
Den 2. september døde OZ7BO, Bo Brøndum-Nielsen af et hjertestop.
Landsforeningen mistede dermed et af sine allerdygtigste og meget afholdte
medlemmer. En anden af EDR’s mest markante skikkelser gennem mange år,
OZ3FM, Emil Frederiksen, fra Horsens døde den 13. september i en alder af 72 år.
I novembernummeret havde OZ9OT en konstruktionsartikel af et 2 meter PA-trin
med en 4X250.
SSTV-systemet beskrives af OZ6PH, Caqrl E. Knudsen, Vejle.
I decembernummeret beskrev OZ2JY, John Lund, Sønderborg, en elektronisk skala
til en 2 m-SSB-transceiver med nixirør og TTL-kredse.
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Esbjerg afdeling i 1972.
OZ5ESB havde klublokale Finsensgade 23 2. sal.
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro.
Sekretær: OZ1EM: E. Brydsø.
Bestyrelsesmedlem: OZ7LZ, F. Højgaard.
”
: OZ2ZJ, B. Jacobsen.
Onsdag d. 26. januar: Stof for begyndere ved OZ1EM.
Onsdag d. 2. februar: Mødeaften i Ribe afdeling.
Torsdag den 3. februar: Old Timers aften.
Onsdag den 9. februar: Mødeaften uden program.
Onsdag den 16. februar: Fremstilling af print efter fotometoden ved OZ7LZ.
Onsdag den 1 marts: Ribe afdeling besøgte Esbjerg.
Torsdag den 2. marts: Møde for Old Timers.
Onsdag den 8. marts: Elementær fejlfinding.
Onsdag den 22. marts:

”

”

”

I Ribe generalforsamling, hvor man udtrykte tilfredshed med samarbejdsaftalen med
Esbjerg og ønskede aftalen fortsat.
Onsdag den 29. marts: Gennemgang af en simpel HF modtager til begynderen, eller
til sommerferien. OZ1EM.
Onsdag den 5. april: Esbjerg afdeling besøger igen Ribe afdeling. I den anledning
blev der udsat en præmie til den amatør fra Esbjerg- eller Ribe-afdelingen, der op og
demonstrerer et velfungerende, selv-fremstillet halvleder-dykmeter, produceret i
1972.
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Mandag den 17. april afholdtes bestyrelsesmøde hos OZ1LN.
På dette møde blev der talt om regler for mobiltester, samt om lokaleproblemer.
OZ1LN havde udfærdiget en skrivelse til Esbjerg Kommune, hvori han udtrykte
ønske om at få lokalet på 1. sal (Finsensgade 23) til fuld rådighed.
På tale var også bygning af en ny afdelingsstation til HF.
Dagsorden til generalforsamling onsdag den 19. 4. 72 blev lavet efter lovene.
OZ1LN, formand, og OZ2ZJ, bestyrelsesmedlem, ville være på valg.
Fra bestyrelsen forelå et forslag om ændring af formålsparagraffen for afdelingens
byggefond til også at omfatte varige forbrugsgoder, der normalt overstiger hovedkassens formåen. Der tænkes her på måleinstrumenter, afdelingsstation etc.
Onsdag den 19. april 1972 afholdtes ordinær generalforsamling med 15 fremmødte
medlemmer.
Dirigent var Chr. Clausen, medlem nr. 12715.
Formanden OZ1LN, Kjærbro, aflagde beretning om årets gang. Beretningen blev
godkendt.
Kassereren aflagde sin beretning med den glædelige nyhed, at der var fremgang både
i medlemstal og i økonomien. Ingen røster hævede sig dér imod.
Bestyrelsens forslag (se ovenfor) blev drøftet, og ordlyden ændredes en smule,
således: til også at omfatte varige forbrugsgoder og drift af hus og lokale. Med varige
forbrugsgoder tænkes på afdelings-station, måleinstrumenter o. lign., der økonomisk
ligger uden for hovedkassens formåen.
I øvrigt vedtog generalforsamlingen foreløbig at stille sagen i bero.
Valg: Formanden OZ1LN blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem OZ2ZJ blev genvalgt.
Suppleant til bestyrelsen blev OZ9YP.
Revisor OZ9DQ blev genvalgt.
Eventuelt: OZ9YP mente, at lokalafdelingen var lidt for ensidig, og han efterlyste lidt
fornyelse. Der forelå nogle meddelelser fra HB. (hvad de gik ud på, var ikke nævnt i
protokollen).
OZ2ZJ omtalte ”komponentkassen”, der, som han sagde, klart viste sin berettigelse,
allerede i den korte tid, den havde kørt.
Mødet sluttede i god ro og orden.

Side 5.
Lørdag den 22. april kl. 1300: Rundvisning på Esbjerg lufthavn. Tilmelding til
sekretær eller formand, da der max. må være 20 deltagere.
Onsdag den 3. maj: Ribe afdeling besøger Esbjerg.
Onsdag den 10. maj: Auktion.
Onsdag den 31. maj: Mødeaften, hvor man planlægge en HF-afdelingsstation.
Onsdag den 7. juni: Esbjerg afdeling besøger Ribe afdeling.
Onsdag den 9. august: Mødeaften, hvor man ville planlægge en sommerfest, der
skulle finde sted lørdag den 19. august.
OZ3EB havde oprettet en amatørstation med call OZ3EUS og med sendekategori A
på Esbjerg Ungdomsskole, Østergade 3 i Esbjerg. Den gamle Østre skole.
Onsdag den 6. september: Ribe afdeling til Esbjerg.
Onsdag den 27. september. Denne aften sørgede OZ7LZ for underholdningen.
Onsdag den 4. oktober: Mødet holdes i Ribe afdeling.
Onsdag den 11. oktober. OZ1LN fortalte om logiske kredsløb.
Den 16. oktober holdt man bestyrelsesmøde hos OZ1EM. Man sammensatte
programmet for den kommende måned. Derefter blev der snakket om løst og fast.
Onsdag den 1. november: Ribe afdeling holdt møde her
Onsdag den 15. november: Programmet for denne aften blev kun slået op på
opslagstavlen i afdelingen. Derfor ingen tilgængelige oplysninger.
Onsdagene den 22. og 29. november var mødeaftner og onsdag den 6. december tog
man til Ribe.
Onsdag den 13. december var den sidste ordinære mødeaften i 1972, og traditionen
tro sluttede man af med at spise juleknas.
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1973.
Teknisk standard for amatører og vigtige nyheder i 1973 ifølge OZ.
I OZ’s februarnummer beskriver OZ5LP, Mogens Pelle, et digitalvoltmeter med
operationsforstærkere (den analoge del) og TTL logiske kredse (den digitale del).
I martsnummeret har OZ6TM en artikel i om et båndpasfilter for 375 til 2700 Hz.
Det er lige, hvad man har brug for til en SSB sender efter fasemetoden, fordi de
dome-netværk, der var til rådighed ikke fasedrejede rigtigt ud over disse frekvensgrænser. Hvis frekvenserne ud over disse grænser ikke dæmpes, vil det medføre
splatter på det modsatte sidebånd.
Det nye her er dog ikke denne kendsgerning, men dét at her er der tale om et aktivt
filter bygget op omkring 4 operationsforstærkere af typen My A 741. Derved slap
man for de pladskrævende toroidspoler.
I samme nummer er der en artikel, oversat af OZ4CG fra UKW-Berichte, om
cirkulær polarisation. Artiklen slutter med et beregningseksempel på en helix-beam
til 23 cm båndet.
Til aprilnummeret havde OZ4HZ, Hans Bøie Jensen, skrevet en artikel om transistor
PA trin med et 25 Watts PA trin med BLY 89A som konstruktionseksempel.
Til hjælp for de ret mange, der ombyggede radiotelefoner til 2 m transceivere, havde
OZ3DX udregnet 6 tabeller til krystalfrekvenser for 2 m stationer.
I juninummeret er der en artikel om CMOS-kredse af OZ5LP, Mogens Pelle.
Desuden er der i samme nummer et fasedrejningsnetværk til SSB af OZ6TM, Tom
Merklin. Foruden modstande og kondensatorer med meget ”skæve” værdier var der
anvendt 4 operationsforstærkere af typen My A 741. Så man byggede stadig SSB
sendere af fasetypen.
I septembernummeret havde OZ2ND, Niels Erik Ravnkilde Mikkelsen, fra Herning
en konstruktionsartikel af en rørsender til 2 m i bladet. Den er yderst velbygget, men
fylder jo meget, som rørkonstruktioner gør.
Man kørte stadig RTTY med gamle maskiner, og til det brug havde Bornholms
afdeling en konstruktions-artikel om en AFSK-generator, kaldet AK-1 i bladet.
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I oktober måned er man nået op på 100 Watt PEP på HF med 2 stk. BLX 14
transistorer i push-pull. Det er OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, der har bygget sådan et
PA-trin og har beskrevet konstruktionen i OZ’s oktobernummer.
Samme nummer kan også byde på en test af den hæderkronede QRP SSB transceiver
Ten Tec Argonaut model 505. Det var OZ8VL, Ole Brandt, der beskrev den.
Den 10. oktober 1973 afgik EDR’s første formand, elektroingeniør A. Christmas
Eskildsen, ex ED7AX, ved døden. Han var aktiv sendeamatør, allerede før man
havde licenser i Danmark, og han var en af de amatører, der fik frit lejde fra
myndighederne til at udstille sine apparater på den store radioudstilling i København i
1925. Hvad der var stærkt medvirkende til lovliggørelsen af amatørradio i Danmark.
Han var tillige en af stifterne af EDR i 1927.

ED7AX, A. Christmas Eskildsen.
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I decembernummeret beskrev OZ7NE, Erik Nielsen og OZ7NB, Niels Chr. Bahnson
en HF-klipper til SSB bygget af en kanalskuffe fra P&T’s bærefrekvensanlæg til
lands-dækkende telefoni. I Hver kanalskuffe sidder der to særdeles gode krystalfiltre
til SSB. Der er tolv kanaler fra 64 til 108 KHz med 3,1 khz båndbredde, flad top og
stejle flanker. Men filtrene er store og passer dårligt til miniaturegrej.
Hf-klippere var dengang noget helt nyt og fandtes endnu ikke i kommercielt bygget
amatørgrej.
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Side 10
Esbjerg afdeling i 1973.
Årets første møde fandt sted onsdag den 10. januar, hvor man fremviste julegaver,
både dem man havde fået og dem man selv havde købt.
Desværre er der ind imellem kun meget sparsomme oplysninger at skaffe om
aktiviteten i Esbjerg afdeling.
Den 19. februar holdt man bestyrelsesmøde hos OZ7LZ i Tjæreborg.
Programmet for næste måned blev fastlagt. Endvidere vedtog man, at der oprettedes
en ”spørgekasse”.
Generalforsamlingen blev fastlagt til onsdag den 25. april.
Der blev snakket om at vælge en materialeforvalter samt en kaffemester.
Desuden taltes der om flytning af repeateren til en bedre QTH.
Endelig aftaltes det, at man i samråd med Ribe afdeling ville satse på et foredrag af
OZ9FR om UHF, specielt om 70 cm.
Derefter var der en god kop kaffe med nogle gode madder.
Onsdag den 21. februar: Mødeaften.
Onsdag den 28. februar: Auktion. Man var blevet opfordret til den helt store
oprydning: ”Husk at se efter på loftet, under sengen eller hvor du ellers gemmer ting,
du aldrig får brug for,”
Onsdag den 7, marts: Esbjerg afdeling kørte til Ribe.
I øvrigt var der morsekursus hver onsdag fra kl. 19 til kl. 20.
Onsdag den 21. marts: Filmaften.
Onsdag den 28. marts: VFO’er og problemerne vedrørende disse ves OZ7LZ.
Onsdag den 11. april: Syntese ved OZ1LN.
Onsdag den 25. april afholdtes den indvarslede ordinære generalforsamling.
Dagsorden var ifølge lovene den vedtagne for ulige årstal.
Der var fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer.
Som dirigent valgtes OZ5OH.
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Formanden OZ1LN aflagde beretning, som blev godkendt.
Derefter fulgte kassererens (OZ8LL) beretning.
Af indtægter var der 4485,55 kr. Udgifterne beløb sig til 1280,61 kr.
Formuen udgjorde 5997,86 kr., men OZ8LL kunne lide ”pæne” tal, så hun gav et
personligt tilskud på 2 kroner og 14 øre, hvorved formuen kom op på 6000 kr.
Denne beretning blev under megen håndstøj godkendt af folket.
Under indkomne forslag drøftede man nedsættelsen af en repeatergruppe, men der
blev ikke opnået enighed herom, skønt flere tilbud om hjælp fremkom.
Som følge af de vanskelige lokaleforhold blev der nedsat et QTH udvalg, bestående
af Clausen, OZ7LZ og OZ5LL. Der var forslag om en ændring af byggefondens
formålsparagraf, men det lykkedes heller ikke denne gang at nå til enighed herom.
Et forslag om at drive repeateren ved hjælp af private bidrag frem for at lade
afdelingen betale kom til afstemning. Der var overvejende stemning for at lade
afdelingen betale, men gerne også med frivillige personlige bidrag fra brugerne.
Herefter erklærede OZ1LN, at han fra dags dato forærede repeateren til afdelingen.
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Valg af ny bestyrelse.
På valg var OZ8LL og OZ1EM samt OZ7LZ. Ingen af de to første ønskede genvalg.
Som kasserer valgtes derefter OZ1OQ. OZ8LL blev ved klapsalver hyldet for 10 års
energisk arbejde. I stedet for OZ1EM indvalgtes OZ5OH. OZ7LZ blev genvalgt.
Under eventuelt vistes stor interesse for at fortsætte med rævejagt og mobiltest.
Endvidere efterlystes interesserede til at tage sig af handicappede medlemmer.
Mødet hævedes som god skik var i ro og orden.
Onsdag den 2. maj. I fællesskab med Ribe afdeling havde man i Esbjerg afdeling
arrangeret et foredrag om 70-og 23 cm. Foredraget holdtes af OZ9FR, der havde
særdeles stor erfaring på dette felt, og som også medbragte noget grej
Onsdag den 16. maj: Kunsten at drive rævejagt.
Onsdag den 30. maj: Gennemgang af en HF-transceiver.
To bestyrelsesmøder er indført i protokollen uden dato. De hører nok til her i
nærheden.
Måske sidst i april: Bestyrelsesmøde.
Mødet blev holdt hos 2ZJ.
Den nye bestyrelse + 8LL +7YS var tilstede.
Bestyrelsen konstituerede sig. OZ5OH blev overtalt til at tage jobbet som sekretær
efter OZ1EM.
Programmet til OZ blev sammensat.
8LL meddelte, at et nyt og større klublokale i Sædding var under opsejling, og hun
blev opfordret til at undersøge forholdene.
Bestyrelsen var herefter følgende:
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro.
Kasserer: OZ1OQ, John Meyer.
Sekretær: OZ5OH, Ole Gram.
Bestyrelsesmedlem: OZ7LZ, Fritz Højgaard.
”
: OZ2ZJ, Børge Jacobsen.
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Bestyrelsesmøde helt uden dato, men det må have været før juli måned, da der i OZ
for juli 1973 er kommet en ny klubadresse: Neptunvej 21, Sædding.
Da udflytningen til det nye lokale, Neptunvej 21, Sædding ville indebære en
kontigentforhøjelse, som normalt kræves vedtaget på en generalforsamling,
besluttedes det ved samråd mellem bestyrelsesmedlemmerne at få spørgsmålet klaret
ved en urafstemning blandt samtlige lokalforeningens medlemmer. Der udsendtes 47
stemmesedler, hvoraf 31 besvaredes således: 28 ja og 3 nej.
En tildragelse, der vist var nær ved at forsvinde i glemslen, skete på et af de møder,
hvor der i OZ kun står ”mødeaften”. Men jeg husker den selvfølgelig, da det var mig,
(7NB), der stod for dette møde. Datoen kan jeg ikke huske, men jeg havde bygget en
Teslagenerator til brug for fysik på Præstegårdsskolen. Den kunne give en HFspænding på flere hundrede tusinde volt. Frekvensen var 160 KHz. Den havde jeg
taget med til mødet i lokaler i Finsensgade. Der var lysstofrør i loftet, og for at
gnisterne fra Tesla-generatoren skulle tage sig mere imponerende ud, bad jeg om at få
lyset slukket. Det skete, og jeg startede generatoren. Der var da bare det ved det, at så
snart jeg trykkede på knappen på Tesla-apparatet, lyste alle lysstofrørene i loftet op
med fuld styrke, skønt der var slukket på lyskontakten på væggen. Det afstedkom en
hel del morskab.
I øvrigt destruerede jeg Tesla-generatoren, da jeg forlod Præstegårdsskolen. Jeg anså
den for at være for farlig for andre fysiklærere at bruge. Primærspændingen ved
gnistgabet var 10.000 volt 50 Hz fra en lysreklame-trafo.
Onsdag den 20. juni: Skulle have været det sidste møde inden sommerferien. Men
bl.a. på grund af lokaleskift fortsatte de normale onsdagsmøder sommeren igennem.
Ligeledes fortsatte rævejagterne.
Der var kommet fem nye call som resultatet af den nylig afholdte tekniske prøve:
OZ2XQ, OZ3WF, OZ5VX, OZ7IL og OZ4MC.
Foreningens klublokale er nu Neptunvej 21, Sædding.
Onsdag den 18. juli blev der afholdt bestyrelsesmøde i klublokalet efter det ordinære
onsdagsmøde. Programmet til OZ blev sammensat.
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OZ2XA, Arnold Skelmose.
Den 21. juli døde en af Esbjergs pionerer inden for amatørradio. Det var Arnold
Skelmose, OZ2XA. Han var den ældste af Skelmose brødrene. De to andre var
OZ2UA, Poul Skelmose og OZ2DR, Egon Skelmose. Arnold var en af initiativ-
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tagerne til oprettelsen af Esbjerg afdeling i 1937, ligesom han var primus motor ved
genoprettelsen af afdelingen efter krigen.
Han var udpræget CW- og DX-mand, og han havde hjulpet mange til at få licensen.
Han var, så længe han var aktiv, en overordentlig god mand for foreningen.
Desværre trak han sig tilbage fra amatørradio efter datterens tragiske sygdom og død.
Han fortjener at blive husket som den fremragende foregangsmand, han var for
amatørradioen i Esbjerg.
Den 16. august afholdt man bestyrelsesmøde hos OZ5OH, Ole Gram.
Programmet til OZ blev sammensat, og samarbejdet med Ribe afdeling blev
diskuteret. Man enedes om at søge det fortsat trods OZ1ZN’s fraflytning, i det
omfang der var interesse for det i de to afdelinger.
Onsdag den 5. september holdtes mødet i Ribe afdeling.
Onsdag den 12. september var der foredrag om ledere og halvledere ved OZ5OH.
OZ6GA bestod morseprøven.
Den 17. september holdt man bestyrelsesmøde hos OZ1LN.
Programmet til OZ blev sammensat.
Det blev besluttet at starte et teknisk kursus uden om aftenskolen med OZ1EM,
OZ1LN og OZ5OH som lærere på skift.
Ligeledes enedes man om at lade OZ2RM køre morsekursus, hvis der var den
fornødne tilslutning.
OZ2ZJ luftede tanker om at foretage en ændring i komponentkassens status, idet den
var temmelig tidskrævende, og at det måtte forudses, at omsætningen snart ville blive
så stor, at den måtte moms-registreres.
Onsdag den 31. oktober: Foredrag. Repeater, hvorfor – hvordan?
Onsdag den 3. november besøgte Ribe afdeling Esbjerg.
Onsdag den 10. november var der foredrag om coaxkablers tab og impedans.
Onsdag den 28. november: Foredrag.
Den 17. december holdt man bestyrelsesmøde i klublokalet kl. 21.30.
Til stede var OZ1LN, OZ7LZ, OZ2ZJ, OZ1OQ og OZ5OH.
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Først blev programmet til OZ sammensat.
OZ7LZ foreslog, at protokollen skulle underskrives på det efterfølgende møde.
Dette bifaldt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
OZ1OQ meddelte, at han ville ajourføre foreningens vedtægter.
OZ1LN foreslog, at hvert bestyrelsesmedlem fik et oplæg til diskussionsgrundlag.
OZ7LZ satte et spørgsmålstegn ved komponentkassens drift, og han efterlyste en
kontrakt mellem foreningen og den eller de, der driver komponentkassen.
OZ1OQ ville arbejde på sagen, og han ville have det på generalforsamlingen. Det var
meningen, at der skulle laves en årlig aftale.
OZ7LZ var principielt imod, at komponentkassen skulle drives af en privatperson,
men ville have den drevet af foreningen. Han mente at være blevet ført bag lyset.
Det kunne OZ1LN, OZ1OQ og OZ2ZJ nu ikke give ham ret i. De mente, at alt var
sket i fuld offentlighed. Foreningen havde ingen penge stående i komponentkassen
mere. Der var så almindelig enighed om, at reglerne skulle nedfældes og godkendes
på generalforsamlingen hvert år. Der var derefter diskussion om hvorvidt kassens
regnskab skulle forelægges bestyrelsen eller generalforsamlingen.
Forslag fra OZ1OQ: Generalforsamlingen skulle afgøre, om foreningen skulle købe
varelageret af OZ2ZJ, eller om komponentkassen skulle køre videre som hidtil.
OZ7LZ: Ejerforholdet skulle gøres helt klart.
OZ1OQ ville have urafstemningen om kontingent forhøjelsen godkendt ved den
kommende generalforsamling.
Den 19. december: Julefrokost kl. 19 på Park Hotel efter tilmelding.

1974.
Teknisk standard for amatører og vigtige nyheder i 1974 ifølge OZ.
I januarnummeret af OZ havde OZ6GH, Gorm Helt Hansen, skrevet en interessant
artikel for SSTV- og RTTY-folk om en LF analysator han havde bygget.
I samme nummer havde OZ1BP, Bernhard Pedersen, beskrevet en modtager med
transistorer, der nok med større føje kunne kaldes en begyndermodtager, end RX-Fyn
fra 1972.
OZ9TM beskrev i martsnummeret en kanal-modtager til 2m FM med MosFettransistorer i indgangen.

Side 17.
I samme nummer og fortsættende i april nummeret beskrev OZ8PX en 2 m
transceiver med VFO og ligeledes MosFet-transistorer i indgangen.
Tantalelektrolytterne var dukket op, og TR skrev om dem i majnummeret.
Man kunne få sig et billigt PA-trin, der ville noget. OZ7PX i Dragør ville sælge et
PA-trin med 2 x RS337 + tilhørende strømforsyning, 1200 volt og mange andre
spændinger for 200 kr. Det skulle afhentes, da det var meget tungt!
Ved en urafstemning blev nye vedtægter for landsforeningen EDR vedtaget med 272
stemmer imod og 554 stemmer for.
Man kørte også QRP dengang. I juninummeret havde OZ7BQ beskrevet en lille
letbygget QRP-station til 7 MHz CW, for som han skrev, han havde langsomt indset
at en QRP-transceiver er så tilpas simpel, at projektet har en rimelig chance for at
blive færdigt – før eller senere. Med 1 Watt havde han kørt mange W-stationer.
Condx var nok bedre end i dag!
I augustnummeret viste Hans Schacht Sørensen hvordan man selv kunne slibe sine
krystaller om.
I samme nummer beskrev OZ2FO, Flemming Krogh, en kløverbladsantenne. Det er
den antennetype beaconen OZ7IGY kører med.
OZ2LW beskriver i oktobernummeret en scan-omsætter til SSTV.
I decembernummeret beskrev OZ6GH, Gorm Helt-Hansen et oscilloskop med
transistorer. Det var bygget til overvågning af et ATV-signal.

Esbjerg afdeling i 1974.
Onsdag den 2. januar. Første møde i det nye år. Der byttes julegaver.
Onsdag den 30. januar. Man drøftede hovedforeningens generalforsamling og aftalte
kollektiv transport til Jelling.

Side 18
Onsdag den 6. februar. Auktion.
Onsdag den 27. februar. Foredrag om 7-sekvenstone udstyr ved OZ1LN.
Den 8. marts holdt man bestyrelsesmøde hos OZ1OQ.
Til stede var OZ1LN, OZ2ZJ, OZ1OQ og OZ5OH.
Protokollen fra sidste møde blev gennemlæst og godkendt af de tilstedeværende.
Ræveudvalget ved OZ3MZ havde meddelt OZ1OQ, at man for fremtiden agtede at
køre jagterne efter EDR’s nationale regler for at lette udenbys deltageres medvirken.
Dette ville ræveudvalget snarest komme med et udspil om.
En snak om at få flere nye med på rævejagt fulgte derpå.
Det blev oplyst, at der nu var 59 enkeltmedlemmer og 11 familiemedlemskaber.
Heraf var 28 medlemmer tilmeldt i det indeværende regnskabsår. I samme tidsrum er
4 medlemmer slettet af listen.
Derpå fulgte en drøftelse af afdelingens forsikringer. En eventuel forsikring af
repeateren kom på tale.
Vedrørende komponentkassens videre drift: Forslag fra OZ1OQ: Der er tre
muligheder: 1) Foreningen overtager komponentkassen (varelageret) fra OZ2ZJ for
5000 kr. 2) OZ2ZJ betaler et fast årligt beløb til foreningen. 3) OZ2ZJ betaler et antal
% af salget til foreningen.
OZ1OQ ville finde en passende gennemsnitlig procentsats, som kunne indgå i en
kontrakt, der kunne forelægges på generalforsamlingen. (Dette såfremt man gik ind
for det sidste forslag).
Vedtægter vedrørende byggefonden efterlystes, da disse aldrig var blevet
protokolleret. Forslag til reviderede vedtægter ville blive gennemgået til forelæggelse
på generalforsamlingen. Denne blev fastlagt til at finde sted den 24. april 1974.
Derefter sluttede man af med kaffe og ostemadder.
Onsdag den 13. marts. Foredrag om SSB på 2m ved OZ1EM.
Onsdag den 27. marts. Debataften – båndplan på 2 m.
Der indførtes en ugentlig byggeaften, mandag fra kl. 19 til 22.
Teknisk kursus tirsdag kl. 19 til 21.
Onsdag den 17. april. Gennemgang af kendte og ukendte modulationsarters
effektivitet ved OZ7NB.

Side 19.
Fredag den 19. april holdt man bestyrelsesmøde hos OZ2ZJ.
Til stede var OZ1LN, OZ2ZJ, OZ1OQ, OZ7LZ og OZ5OH.
Først blev programmet til OZ tilrettelagt.
Med henblik på den kommende generalforsamling fremlagde OZ1OQ regnskabet.
Netto-overskud: 2145,11 kr.
Formue:
7444,22 ”
Der var indkommet 11 forslag til generalforsamlingen.
Disse blev gennemgået (kan findes i arkivet).
Derefter behandling af bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Bestyrelsen kan
enstemmigt forelægge det reviderede forslag for generalforsamlingen.
Bidraget til repeateren var emnet for den næste diskussion.
Med hensyn til udvalgene var der stemning for at inddrage flere nye medlemmer i
arbejdet.
Drøftelse af problemer omkring lejemålet, idet der er sket ejerskifte. Eventuelt
oprettelse af en ny kontrakt. OZ7LZ vil lave en kontrakt.

Generalforsamlingen den 24. april 1974.
Fremmødt var bestyrelsen undtagen OZ1OQ. Desuden var ca. 30 medlemmer mødt.
OZ1BJ blev valgt til dirigent.
Efter at det var konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, fik
formanden ordet til sin beretning: Man havde fået nyt lokale, havde holdt 50
mødeaftner, hvoraf 16 med foredrag, og man kunne notere en 50% stigning i
medlemstallet.
Derefter forelagde formanden regnskabet, eftersom kassereren, OZ1OQ, var
fraværende (barsel).
Ikke desto mindre mødte kassereren dog op senere på aftenen og fik stor applaus for
veludført arbejde (barslen?)!
Under indkomne forslag blev urafstemningen om i foråret l973 vedrørende kontigentforhøjelsen godkendt.

Side 20.
Forslag fra OZ2RM: OZ1LN, Kjærbro, bør være æresmedlem af afdelingen.
OZ1LN selv mente ikke, at det var rimeligt, for, som han sagde, så skulle mange
andre også tildeles den ære.
OZ7LZ: Æresmedlemmer udnævnes oftest ved slutningen af en periode som
formand.
Dirigenten efterlyste et forslag til at bilægge sagen.
OZ7LZ ville mene, at alene dét, at forslaget er fremkommet, er en ære for formanden.
OZ2RM ville derefter godt trække forslaget tilbage.
En række vedtægtsændringer blev for de flestes vedkommende vedtaget, og resultatet
heraf ville kunne ses i de nye vedtægter, der nu var på trapperne.
Efter megen diskussion vedtoges det, at komponentkassen skulle drives af 2ZJ som
hidtil, men med en procentvis afgift af omsætningen. Aftalen skulle hvert år
godkendes af generalforsamlingen for at kunne forlænges et år frem.
På valg dette år var Formanden OZ1LN og bestyrelsesmedlem OZ2ZJ. Begge blev
genvalgt.
Suppleanten til bestyrelsen OZ9YP ønskede ikke genvalg, og OZ2XQ blev valgt.
Under eventuelt beder formanden de forskellige udvalg at vejre interessen hos
medlemmerne: 50% ville have flere fester, og en 6-8 stykker var interesserede i
mobiltester. OZ3MZ ville have OZ5ESB til at deltage i tester, og OZ9YP ville i så
fald stille en HF-station til rådighed.
Til slut ønskede OZ1EM en dirigentklokke til næste generalforsamling.

Onsdag den 8. maj. Møde hvor OZ3MZ fortalte om ”variabel faselås”.
Onsdag den 22. maj. Kendte og ukendte modulationsarters effektivitet. Foredrag ved
OZ7NB.
Onsdag den 5. juni: Auktion. Kun effekter, der var indleveret senest den 29. maj 1974
kunne garanteres medtaget på auktionen.
Onsdag den 12. juni: Synteseoscillator i forbindelse med eksisterende 2 m
transceivere. Foredrag ved OZ1LN.

Side 21.
Mandag den 17. juni: Sidste byggeaften før sommerferien.
I øvrigt var der sommerferien igennem møde hver onsdag uden specielt program.
Bestyrelsesmøde hos OZ1LN den 5. august 1974 kl. 19.30.
Hele bestyrelsen var til stede.
Snak om kursus. Det ville starte den første tirsdag i oktober.
Morsekursus ville blive oprettet, hvis der var behov.
Gave til kursuslærere. (Hvis eleverne bestod?)
Mulighed for besøg hos Fischer på Fanø Navigationsskole.
Svar på brev fra Københavns afdeling omhandlende sagsanlæg mod EDR for at få
urafstemningen forkastet. Men man besluttede at meddele, at Esbjerg afdelingen
tværtimod netop gik ind for de vedtægtsændringer, som urafstemningen vedtog.
Dertil havde man medlemmernes støtte ved flere debatter på mødeaftenerne.
Man ønskede en annonce i telefonbog og vejviser for afdelingen. Eventuelt en
tryksag til uddeling på turistkontoret. Det besluttedes at indhente tilbud herom.
Programlægningen til OZ blev diskuteret rent principielt.
Eventuelle muligheder for foredrag ude fra.
Enighed om at afdelingen skulle prøve at arrangere weekend eller sommerlejr,
eventuelt i Assenbæk Mølle. Et udvalg skulle nedsættes.

Om mandagen var der byggeaftener igen.
Onsdag den 4. september: Auktion.
Onsdag den 18. september: Foredrag om en helt ny slags modulation: ”Vocoderen”
ved OZ7NB. (Nu har jeg for resten glemt, hvad det var for noget, hi)
Teknisk kursus startede den 1. oktober og kørte hele sæsonen igennem.
Morsekursus ville blive oprettet, hvis der var tilslutning.

Side 22.
Onsdag den 9. oktober: Gennemgang af QSO-teknik.
Bestyrelsesmøde den 31. oktober i afdelingens lokaler.
Til stede var bestyrelsesmedlemmerne OZ1LN, OZ1OQ, OZ2ZJ, OZ7LZ og
OZ5OH. Desuden deltog OZ2XQ og OZ6SB, som sammen med OZ2ZJ udgjorde
sommerlejrudvalget.
Udvalgets beretning: Arrangørerne af Tranum-lejren var villige til at overlade
arrangementet til Esbjerg afdeling.
Udvalgets forslag: Lejren holdes i 1975 på ”Ølgod Camping”. Campingpladsen
havde givet sit OK.
Bestyrelsen her var med på at være med i en turnusordning blandt f. eks. 5 afdelinger,
der på skift kører sommerlejren. Bestyrelsen var indstillet på at lade udvalget køre løs
på opgaven og bevilgede 500 kr. til det videre arbejde. Endvidere mente bestyrelsen
kun at skulle tage beslutning om det principielle i sagen og overlod detaljerne til
udvalget.
Det vedtoges at sløjfe den traditionelle julefrokost på hotel eller beværtning og i
stedet arrangere en mindre, pæn julehyggeaften i afdelingens lokaler. Det blev
vedtaget, at foreningen skulle afholde de dermed forbundne beskedne udgifter.
Onsdag den 6. november: Foredrag.
Onsdag den 27. november. Hvad sker der uden for amatørbåndene? OZ1OQ fortæller
om BCL-DX.
4. december: Auktion.
18. december: JULEAFSLUTNING med lys og vatnisser.

1975.
Teknisk standard for amatørerne og vigtige nyheder ifølge OZ.

Side 23.
Computeren havde endnu ikke holdt sit indtog hos amatørerne. Men man kunne da
selv lave en slags computer. OZ1AM, Aksel H, Madsen, fortsatte og afsluttede sin
artikel, ”En SWR-computer”, fra decembernummeret 1974 i januarnummeret 1975.
At SWR var i orden i coaxkablerne havde nu i høj grad amatørernes bevågenhed.
Test af ”en berømthed”! I januarnummeret var der mere GUF. Nemlig OZ8VL, Ole
Brandt’s test af Drake ”C-line”, her modtageren R-4C, en af de helt store klassikere
af amatørmodtagere med rør. Den skulle kunne klare kraftige signaler på
nabofrekvensen uden at ”blive slået ud”. OZ7LZ, der boede i den næste gade, købte
sådan én for at kunne høre ørenlyd på båndene, når jeg sendte!

I martsnummeret er der en rigtig fin artikel af OZ9HS af en SSTV monitor med
faselåst detektor og radar-monitor katodestrålerør med magnetisk afbøjning og lang
efterglød.
I samme nummer fortsatte OZ8VL med sine ”berømtheder”. Denne gang var det den
tilhørende sender Drake T-4XC.
Som det var praksis på den tid kunne man læse spørgsmålene og svarene fra den
udvidede tekniske prøve fra november 1974.
I aprilnummeret havde OZ2AK, A. K. Krøyer beskrevet en letbygget Swiss-Quad til
HF.

Side 24.
De københavnske amatører fik deres eget hus. De kaldte det ”Radioamatørernes hus”,
og det lå på Theklavej 26. Det var et godt navn, og det levede op til det. Man følte sig
velkommen dér. Jeg har mange gange nydt godt af deres gæstfrihed! XYL´s tante
boede lige i nærheden, så det var let. Det blev indviet lørdag den 5. april 1975.

Ligeledes i aprilnummeret skrev OZ5WK om sporing af amatørsatelitten Oscar -7.
Det var med ”regneskive”. Man havde jo ikke en PC med tracking-program endnu.
I juninummeret beskrev OZ6OH, Ole Hasselbalch, sin hjemmebyggede 400 kanals
syntesestation til 2 meter.
Den 22. maj 1975 døde OZ7EU, Paul Størner, 65 år gammel. Han havde været
medlem af EDR siden 1931, og han var kendt for sine mange konstruktionsartikler,
både i OZ og i håndbøgerne, lige som han havde været teknisk redaktør af OZ
gennem 13 år. Desuden var han et meget hjælpsomt og rart menneske.
I augustnummeret beskrev OZ8RW, Jørn Ottosen, og OZ9JB, Jørgen Badstue,
indgående synteseprincippet i deres artikel ”Syntesizer uden besvær”, en artikel der
er god at vende tilbage til for at få tingene opfrisket.
Blader man i septembernummeret, ser man pludselig en forplade med en gammel
LK-skala. Det var ellers længe siden, at et sådant klenodie har været afbildet i OZ.

Side 25.
Det var OZ1ZN, Leif Stenlev, fra Kolding, der havde gjort det kunststykke at bygge
en gammel 4 m AP 566 rørstation om til en variabel modtager og krystalstyret sender
til 70 cm.

I oktobernummeret beskrev OZ4FI en VFO til VHF/UHF-sendere og modtagere.
I samme nummer viste OZ3MM, Børge Holdt Madsen fra Frederikshavn, hvordan
man let kan bygge et low-pass filter til HF-båndene.
I novembernummeret beskrev OZ5LY sin frekvenstæller med diodedisplay og
grænsefrekvens ca. 200 MHz. Så var amatørernes VHF områder i hvert fald dækket.
Næsten á propos viste OZ8VL, Ole Brandt, fra Lynge hvorledes man kan lave en
digitalskala til modtageren.
I samme nummer har OZ8VL en test af en Atlas 210 HF-transceiver. Den var kendt
for sit overordentlig gode krystalfilter og gav 80 Watt ud på HF båndene, undtagen på
10 m, hvor output var 50 Watt. Som man ser på billedet var grejet allerede dengang
på vej ned i størrelse.

Side 26.

Esbjerg afdeling i 1975.
Onsdag den 8. januar. Første møde i 1975. Det var altid spændende at høre, hvad de
andre havde fået i julegave, eller hvad de havde givet sig selv.
Onsdag den 15. januar. Lejrudvalget orienterede om sommerlejren i Ølgod 1975.

Bestyrelsesmøde hos OZ7LZ den 21. januar 1975.
Mødet blev holdt for at forberede generalforsamlingen dagen efter.
Der var forslag fra OZ8LL vedrørende byggefondsvedtægterne.
Ændringsforslag fra bestyrelsen.
Ordningen omkring komponentkassen skulle godkendes.
Der var forslag fra bestyrelsen om indkøb af et lærred til overheadprojektor til
anvendelse på generalforsamlingerne og til forevisning af film på mødeaftenerne.
Der skulle designes QSL-kort til sommerlejren og til OZ5ESB.
Den gamle 2 m station skulle sælges på auktion for en mindstepris af 150 kr.
Diskussion om deltagelse i et arrangement på Bakkeskolen vedrørende
fritidsinteresser i Esbjerg.
Senere kunne det tilføjes, at Esbjerg afdeling deltog med en stor flot stand i det
omtalte arrangement.

Side 27.
Generalforsamlingen den 22. januar 1975.
Der var fremmødt ca. 30 medlemmer.
Til dirigent valgtes OZ9DQ, Søren Lindvig Poulsen. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav derefter ordet til formanden
OZ1LN, som derpå aflagde sin beretning: Han fortalte om aktiviteterne i den
forgangne periode: byggeaftnerne, kursus, møder, mobiltester og rævejagter.
Ligeledes om møder i repræsentantskabet (med et bedre arbejdsklima end tidligere i
generalforsamlingerne).
Formandens beretning godkendtes.
Kassereren gennemgik regnskabet. OZ4HW, Hans Peter Nielsen, spurgte om
anvendelse af overskuddet.
Bestyrelsen foreslog indkøb af overheadprojektor og lærred. Endvidere 1500 kr. til
byggefonden.
Forslag fra OZ1ABG, Ruth Trip: Køb en HF-station. Dette mente også OZ9JH, Bent
Horsager, Bramming. OZ2RM, Ib Frederiksen, mente, at det var på tide at bestemme
sig til, om man ville have en HF-station. OZ1OQ, John Meyer, bemærkede hertil, at
såfremt der skulle købes en HF-station, skulle generalforsamlingen bemyndige
bestyrelsen til indenfor et rammebeløb at indkøbe denne.
OZ5MT, Benny Mathiesen, Bramming, foreslog, at man købte overhead og overførte
de 1500 kr. til en HF-station-konto.
Kompromisforslag fra OZ1OQ: Byggefond 1000 kr., overhead plus lærred 1000 kr.
og HF-station 2000 Kr. Dette blev vedtaget sammen med godkendelsen af
regnskabet.
Indkomne forslag: Fundats for byggefond. Vedtaget.
OZ2RM foreslog, at han skulle have gratis kaffe. Det blev nedstemt.
Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg var OZ5OH og OZ7LZ.
Man mente ikke, at OZ7LZ på grund af fravær og manglende fuldmagt kunne
genvælges. Følgende blev derefter foreslået: OZ5OH, OZ9EY og OZ4GM.
Der blev forlangt skriftlig afstemning. 32 stemmesedler blev udleveret og resultatet
fordelte sig således: OZ5OH 28, OZ9EY 19, OZ4GM 12 stemmer.
Valg af kasserer: forslag OZ1OQ, som enstemmigt blev valgt. Revisorsuppleant:
OZ7YS, Yrsa Jacobsen, blev genvalgt.
Eventuelt: Komponentkassens regnskab blev fremvist og aftalen mellem afdelingen
og OZ2ZJ blev oplæst og vedtaget, dog med en ændring fra 3% til 2%’s afgift til
afdelingen.

Side 28.
UHF- og HF-stationer diskuteredes.
Udstillingen på Bakkeskolen diskuteredes.
Mødet sluttede i god ro og orden.
Onsdag den 26. februar. Ræveudvalget orienterede lidt om rævejagtens finesser.
Onsdag den 5. marts. Auktion.
Onsdag den 19. marts. Om rævejagt.
Onsdag den 9. april. Morsomme og belærende forsøg inden for fysik og kemi ved
OZ5OH. Samlet afgang fra klublokalet til Bakkeskolens fysiklokale kl. 20.00.
Onsdag den 4. juni. Auktion.
Esbjerg afdeling stod dette år for EDR’s landslejr. Sommerlejren fandt sted på
Ølgod campingplads fra 5. juli til 13.juli.
Lejren åbnede den 5. juli kl. 14.00. Prisen pr. nat var 8 kr. for voksne og 4 kr. for
børn.
I lejren anvendte man frekvenserne 145,5 – 145,55 MHz, og i området kunne man i
øvrigt køre over både Esbjerg og Herning repeaterne. Der opstilledes en Ølgod UHFrepeater med indgang på 435,450 MHz og udgang på 433,75 MHz.
I stationsteltet var der endvidere opstillet en Trio TS 510 til HF, en 2 m station med
bl.a de ovennævnte frekvenser samt en 70 cm station.

Side 29.

Senderteltet i Ølgod, kaldet ”Radio Skovly”.
Sommerlejren var en vældig succes. Vejret var fint, ja faktisk var det temmelig tørt,
så græsset på pladsen var svedet gult. Allerede dagen efter, at lejren var startet, var
der ankommet 173 personer, fordelt på 53 telte. Der var endda også deltagelse fra
både SM og HB9.

Side 30.
Radiomæssigt var der stor aktivitet i senderteltet, både med langvejs HF-QSO’er med
Trio’en og med annoncering på 2m af de forskellige aktiviteter, såsom udflugter,
fester, fodboldturnering og rævejagter, ja endda vejrraporter, dog mest fra dagen før.
Jytte og jeg fandt endda en ”ny dyreart”, kuffertbillen, en sort lille løbebille, der
havde det med at gemme sig i kufferten og for øvrigt også i radioen. Dem var mange
af, men det gav nu ingen skår i glæden. De gjorde jo ikke noget.

Kaffetid i lejren. Siddende yderst til venstre OZ1ABG, Ruth Trip, siddende på
græsset mellem Ruth og hendes førerhund, OZ1XC, og stående til højre OZ7LZ,
Fritz Højgaard. Måske kan I genkende flere?

Side 31.

OZ7NB’s telt med ”antennemast” til venstre og ”harmonisk” i indgangen.
Alle var enige om, at lejrudvalget, OZ6SB, OZ1OQ, OZ2XQ og OZ2ZJ havde gjort
det godt og fortjente stor ros.
Dermed var det slut, og man må sige, at det hidtil største arrangement Esbjerg
afdelingen havde påtaget sig gik over al forventning godt.

Bestyrelsesmøde i klublokalet d. 11. august 1975.
Til stede var OZ9EY, OZ1OQ, OZ2XJ, OZ1LN, OZ5OH samt OZ2XQ som
repræsentant for QTH udvalget.
Man havde købt en HF-station, en Trio TS 510, som for øvrigt blev brugt som
lejrstation på sommerlejren.
Dertil var de anviste 2000 kr. brugt, men prisen var faktisk 2750 kr. De manglende
750 kr. blev indsamlet på et afdelingsmøde før sommerferien! Det samlede beløb
blev afskrevet med 20% årligt over 5 år.

Side 32.
Af de 1000 kr. til overhead var de 792 kr. brugt til køb af projektoren, mens lærredet
endnu ikke var indkøbt. Afskreves ligeledes med 20% årligt over 5 år.
1000 kr. var overført til byggefond.
Sommerlejren i Ølgod havde faktisk givet ca. 1300 kr. i overskud. De henlagdes til en
kommende leje.
Bestyrelsen opfordrede lejrudvalget til at søge at gentage successen næste år.
Den gamle HF-station skulle afhændes på auktion, mindstepris 100 kr.
Man ville forsøge at få mobiljagt/mobiltest til at fungere.
OZ2XQ, Clausen, redegjorde for udsigterne til anskaffelse af et klubhus.
Man forudså et stigende medlemstal, og forskellige muligheder diskuteredes, såvel
økonomiske som praktiske. Forslag om finansiering ved gældsbreve. Et passende hus
omtaltes af OZ2XQ.
Generalforsamling (ekstraordinær) indkaldtes til den 24. september.

Ekstraordinær generalforsamling den 24. september 1975.
Emne: Klubhus.
Fremmødte: 34 medlemmer.
Til dirigent valgtes OZ4HW.
Den nye klokke blev nu indviet og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
Både OZ1LN og OZ1OQ talte for et nyt hus, idet de fremhævede, at der alligevel
skulle laves bekostelige ændringer, og om den forudsete store medlemstilgang holdt
stik, ville det alligevel blive for lille.
OZ1OQ gennemgik det finansielle. En modernisering af det nuværende lokale ville
koste ca. 4000 kr., mens et hus på en af kommunen til rådighed stillet grund ville
kunne rejses for 150.000 kr. Man forudså, at medlemmerne ville levere den fornødne
arbejdskraft plus ca. 36.000 kr. En kontigentforhøjelse ville ikke komme på tale.
Et konkret forslag om køb af en nedlagt købmandsforretning blev fremlagt.
Et forslag til placering: Sædding varmeværks grund.
OZ1LN: skal vi foretage ombygning, eller skal vi flytte?
OZ2JM, Jens Mikkelsen, mente, at vi skulle vide, hvad vi kunne få.
OZ9DQ: Hvis vi bliver her, skal vi være sikre på lejemålet. Det mente OZ5JO,
Johansen, fra Bramming også. OZ8LL: Kan der gives lån til ombygning? OZ1OQ:
Ja.
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OZ7UD mente ikke, at en ombygning kunne komme på tale, da det alligevel ville
blive for småt.
OZ8KF, Knud Andreasen, Alslev, ville ikke ofre så meget som én krone på det gamle
lokale.
OZ2ZJ troede på medlemstilgang.
OZ1OQ: Hvor får vi de 36.000 kr. fra?
OZ1LN: Da der tilsyneladende ingen stemning er for ombygning, vil det sige, at vi
skal bygge.
Forskellige former for finansiering nævnes: andelsbreve m. m.
OZ4HW foreslår et forsøg på at få kommunegaranti på lånene.
OZ1OQ gjorde rede for hvordan en ombygning ville snige sig op på 4000 kr. Toilet f.
eks. 10.000kr., og et isoleret gulv ville koste det samme.
Nu krævede OZ5JO så skriftlig afstemning på spørgsmålet ombygning eller ikke.
Resultatet blev 0 stemmer for ombygning og 30 stemmer imod. 4 blanke stemmer.
Mere om finansieringen: Forslag fra OZ1OQ m. fl. : andelsbeviser à 100 kr.
OZ7LZ mente ikke, at generalforsamlingen kunne bemyndige bestyrelsen til at købe,
men kun til at arbejde videre med sagen.
OZ1LN: Vi skal vide, om der er penge, inden vi kan foretage os noget som helst.
Der diskuteredes om, hvornår beslutningen skulle tages. De 64 ikke-tilstedeværende
skulle også have mulighed for at give tilslutning eller ej.
OZ1OQ ville have bemyndigelse til, at et udvalg kunne forhandle med kommunen
om grund.
OZ4HW mente, at alt skulle godkendes på en kommende ordinær generalforsamling.
Desuden ville tilsagn om arbejde være lige så vigtigt som tilsagn om penge.
OZ7UD: Hvor meget koster et stenhus?
OZ2XQ: 65 kvadratmeter med WC i Rolfsgade: 300.000 kr.
OZ9EY: 2000 kr. pr kvadratmeter.
OZ1LN: Rå hus?
OZ1OQ: Byggeudvalget må undersøge alle muligheder.
OZ8LL: Spejderne har for et tidsrum af 45 år fået en grund af kommunen.
OZ4HW: Arbejdskraft?
OZ1OQ vil have navne på arbejdskraften.
Herefter kaffepause.
Efter kaffepausen fortsatte diskussionen.
OZ4HW om at se nogle tilsagn fra folk, der måtte have lyst til at indbetale et beløb til
byggefonden.
OZ6SB spurgte om indbetalingsmåden.
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OZ9JH mente, at det var væsentligt at vide, over hvor lang tid indbetalingerne skulle
foregå.
OZ1OQ foreslog ratevis, f. eks. månedsvis i hele 1976. Dertil skulle bruges en ny
girokonto til byggefonden. Senere ville girokortene kunne ombyttes til andelsbeviser.
Forskellige begyndte allerede at give tilsagn.
OZ1LN sagde, at de ikke tilstedeværende skulle underrettes og have mulighed for at
give tilsagn.
OZ2XQ: Hvis nogle ikke ville have andelsbeviserne, kunne de altid foræres til
afdelingen.
OZ6SB: Man kunne også tegne sig for arbejdstimer.
OZ4HW: Projektet skulle ligge mere fast, før antallet af arbejdstimer kunne
overskues.
Ved en hurtig oversigt var der allerede tilsagn om godt 1000 kr!
Et udvalg bestående af OZ1BJ, OZ2XQ og OZ1OQ blev nedsat. Udvalget fik til
opgave at forberede udflytningen af afdelingen til nyt klubhus.
Under eventuelt: OZ1OQ: Skulle kontigentet være halvårligt?
Enkelte ønskede stadig kvartalsvis opkrævning.
OZ1XC: Forslag om et tilskud til byggefonden fra kommende auktioner.
Mødet hævedes.
Onsdag den 1. oktober; Auktion.
Onsdag den 29. oktober: Filmaften.
Onsdag den 3. december: Auktion.
Onsdag den 10. december: Foredrag om amatørsatelitter og deres brug.
Onsdag den 17. december. Juleafslutning med alt, hvad dertil hører.
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1976.
Teknisk standard for amatørerne og vigtige nyheder ifølge OZ.
I januar nummeret havde OZ5LP, Mogens Pelle fra Farum oversat og bearbejdet en
meget standard sættende artikel af Ulrich Rohde, Fairfield, USA. Titlen var ”Otte
veje til bedre modtagerdesign”.
I samme nummer beskrev OZ9QM, Erik Hammer Christensen, sin RTTYtegngenerator med diodematrix og TTL-logik.

Tidligere hovedredaktør af OZ, OZ5AC, Axel Tommerup Clausen, Odense, afgik ved
døden i en alder af 77 år den 12. december 1975.
Han påtog sig hvervet som hovedredaktør i den allermest vanskelige tid for EDR. Det
var i juli 1944, da alle mulige ulykker truede og man ikke vidste hvad tyskerne i deres
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desperation kunne finde på. Men han førte bladet frelst igennem til det hele var
overstået og han fik den fornøjelse at kunne skrive lederen ”Danmark frit” i OZ nr. 5
i 1945.
Han interesserede sig for radio allerede i 1922, og inspireret af OZ7EU fik han særlig
interesse for de korte bølger og fik licens i 1937.
Han var et virkeligt sympatisk menneske, der var parat til at gøre en indsats for EDR
under de værst tænkelige forhold.
Til februarnummeret skrev OZ8AO, Jan Sørensen, og OZ2SC, Bjarne Cordsen, den
første af en række artikler om deres MD 500 projekt. Projektet startede med en FM
kanal-transceiver og sluttede med en all mode station til 2 m.
I samme nummer kan man læse om OZ5UD’s lineære kapacitetsmeter.
Til aprilnummeret oversatte og bearbejdede OZ8SL, Svend-Erik Lindberg, en artikel
om ”Radioamatørens andel i den videnskabelige observation af sporadisk E-lags
udbredelse i VHF-området” af F8SH, Region 1 VHF sporadic-E coordinator.
Den interessante artikel slutter med en række vigtige litteraturhenvisninger.
I juninummeret og julinummeret tager OZ5LP ligesom lidt forskud på
computeralderen med sin ”TV-skrivemaskine”.
I julinummeret er der desuden en meget udførlig artikel om en digitalskala til en 2 m
station. Den er skrevet af OZ6IO, John Larsen, fra Frederikshavn. Han anvendte TTL
logik med 74xx-kredse.
I augustnummeret kom så OZ8PX med en digitalskala med CMOS-kredse.
I septembernummeret beskriver OZ4QA, L. Hansen, fra Viby Sj., en transverter 2m
til 70 cm.
Den 17. september døde min gamle ven OZ2BX, Kristian Dahm, fra Læsø
sommerlejren i 46. Han reddede dengang OZ7WH og mig ud af en slem knibe, og
sådan noget glemmer man jo ikke. Han var i mange år at høre på AM med sit
hjemmelavede grej næsten hver aften på 80 m. Han kaldte sig gerne ”Det borende X
fra Læsø”.
Til decembernummeret havde OZ2BB, Niels Chr. Bystrup, Flamsted, tidligere
Esbjerg, beskrevet en faselåst oscillator til 2 m – FM. Den var beregnet til at kunne

Side 37.
spare amatøren for at skulle købe krystaller til alle kanalerne. Den byggede på en idé
fra PA0KSB om at anvende IC’en TBA 120A.

Esbjerg afdeling 1976.
Onsdag den 7. januar. Første møde i det nye år.
Onsdag den 14. januar: Filmsaften.
Onsdag den 21. januar: Klubmøde.

Onsdag den 28. januar l976: Generalforsamling.
Der var fremmødt 31 medlemmer.
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Velkomst ved OZ1LN. Derefter valg af dirigent. Det blev OZ8KF.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til
formanden OZ1LN. I sin beretning fortalte han om Jota ved OZ7UD, Knud Højberg
Holm, UHF aktiviteten, repeater udvalget og Ølgodlejren.
Beretningen blev godkendt.
Kassereren gennemgik regnskabet. Dette blev godkendt tillige med en overførsel af
2500 kr. af overskuddet til byggefonden.
Indkomne forslag:
OZ8LL ønskede en fest snarest. Der blev nedsat et nyt festudvalg, der skulle sørge
for dette. Det kom til at bestå af OZ1BDB, navn?, OZ3WF, Holger Oluf Frøkjær, og
OZ1OQ, John Meyer.
OZ8LL ønskede et rengøringsudvalg. Det kom til at bestå af følgende frivillige:
OZ8KF, Knud Andreasen, OZ5JO, Regnar Carl Frederik Johansen, OZ9JH, Bent J.
Horsager, OZ7IL, Henrik Laursen, OZ8MO, navn?, OZ5TY, Knud Tøt, OZ1BPP,
Lars Henning Jensen og OZ3LP, Svend Leo Poulsen,
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 2ZJ og 1LN genvælges. Suppleant 2XQ genvælges.
Revisor 9DQ genvælges.
Aftalen med OZ2ZJ om komponentkassen kører videre.
Spørgsmål fra OZ6SB om rævejagter. Ræveudvalg: OZ5YG, Bent Lambertsen,
OZ1XC, Kristian Christensen, OZ1LN, Kjærbro.
Mobiltestudvalg: OZ1BPP, OZ4GM og OZ7UD.
Antenneudvalg: OZ2ZJ, OZ1BPP og OZ8KF som vil hjælpe med opsætningen.
OZ6SB ønskede hjælp til forberedelse af sommerlejren samt arbejde vedrørende og i
sommerlejren.
OZ2ZJ ville gerne anvende lokalet under tester. Der dannedes et HF-udvalg
bestående af OZ1OQ, OZ2ZJ og OZ9EY.
OZ7UD ville gerne arrangere besøg på forskellige institutioner.
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21.40.
Onsdag den 11. februar: Foredrag.
Onsdag den 3. marts: Auktion.
Onsdag den 24. marts: Foredrag om QSO-teknik ved OZ1OQ.
Onsdag den 31. marts: Rævejagt, hvordan og hvorledes?
Samme dato er sidste frist for indbetaling af kontingent.
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Onsdag den 14. april: Påskefest.
Onsdag den 28. april: Film.
Onsdag den 5. maj: Af en landsbydegns dagbog eller OZ1EM’s notater om, hvordan
man starter op med SSB.
Onsdag den 19. maj: Foredrag ved OZ1LN om syntese.
Onsdag den 2. juni: Auktion.
Rævejagter:
31. maj: Gå jagt Marbæk nord. – 14. juni: Kørejagt. – 21. juni: Gåjagt Marbæk nord.
28. juni: Kørejagt.
Der sendtes hvert 10. minut i 1½ time med 2 ræve. Hver udsendelse varede 1 minut.
Ølgodlejren 1976.
Lejrudvalget, bestående af OZ6SB, OZ2ZJ og OZ1OQ sendte følgende rapport til
OZ: ”Vi forsøgte at skabe rammerne om en ferieoplevelse for hele familien, og det
ser ud til, at det er lykkedes. Efter besøgstallet at dømme er succes’en hjemme: der
var op mod 100 enheder mod 65 sidste år, og der blev solgt 331 call-mærkater mod
290. Der var besøg fra OZ, LA, SM, HB9, DL og PA0. Alle havde kun rosende ord
tilovers for Ølgod Camping og pladsens og hallens funktionærer, som virkelig var
enestående i deres iver for at gøre det så godt som muligt. Ølgod Campingplads er
normalt ikke overrendt, skønt de sanitære forhold er i absolut topklasse, og pladsen
ligger lige op til den kommunale svømmehal. Vi har mødt en yderst positiv
indstilling hos alle i Ølgod, når vi har diskuteret lejr – således var det ikke noget
problem at låne to kommunale skurvogne til kontor og HF-station.
Hvad skete der ellers i lejren? Bortset fra, at man hilste på gamle venner og fandt
nye, var der jo de forskellige konkurrencer. Rævejagterne var lidt vanskelige at have
med at gøre, da skovene blev lukkede på grund af tørken. Det gik dog alligevel – som
en sidste desperat udvej blev en ræv lagt bag en læskærm på selve lejrpladsen. Det lo
de meget af den sommer. Konkurrencerne forløb ellers stort set planmæssigt, og
resultaterne kan ses andetsteds i bladet. Lige som sidste år blev der arrangeret orienteringsløb m. v. uden at lejrudvalget behøvede at røre en finger. Et velkomment
initiativ.
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Onsdag aften skulle Ølgod Modelflyveklub give opvisning med radiostyrede
modelfly. Denne opvisning vakte begejstring i 1975, og så godt som alle tog turen ud
til flyvepladsen for at se Ferdinand & Co’s Flying Cirkus. Der var en del startbesvær
og et par halsbrækkende landinger, men der skal mere til at slå de folk ud.

UHF-stationen.
I løbet af ugen havde vi besøg af journalister og Danmarks Radio, så vi fik en fin
omtale i den lokale presse samt i Radio Syd.
UHF-gruppen OZ1UHS fra København havde medbragt et læs grej, hvormed de fra
toppen af siloen i Ølgod kørte en masse DX på 70 og 23 cm. Stationen blev senere
flyttet ned på lejrpladsen, hvor den vakte behørig opsigt.
Der var mange aktive amatørstationer på lejren. Forholdene var gode, og man kunne
køre DX på en synål. Fra HF-stationen i den store skurvogn blev der kørt 156
QSO’er. Der er, når dette læses, sendt QSL til alle de logførte.
Den sidste lørdag eftermiddag var der udstilling af amatørgrej fra Werner Radio og
Norad, samt BSP’s byggesætserie til 2-meter. Kl. 14 var der Ølgodjagt med 3 ræve,
og om aftenen v ar der fællesspisning på pladsen. 195 halve grillkyllinger med og
uden (mest uden) pommes frites blev konsumeret foruden et passende kvantum drikkevarer. Efter spisningen blev præmierne overrakt – et formidabelt gaveshow, takket
være OZ’s annoncører m.fl. – Et underholdende indslag var professor Wienerschnitzels (alias OZ5MU) forelæsning om silofolkets mystiske levevis. Herefter fyrede
OZ1AGO op under forstærkeren, og der blev danset og festet til langt ud på natten.
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Fra lejrudvalget vil vi gerne sige tak til alle dem, der har hjulpet os med at få det hele
til at fungere. Tak til lejrdeltagerne, som jo selv skabte lejren med deres humør og
positive indstilling. Det var for os nok så meget en arbejdslejr som en ferie, men det
var det værd. Tak for denne gang!”
OZ6SB OZ2ZJ OZ1OQ
Esbjergs Afdelings Lejrudvalg

Grillkyllinge-festen.
Resultaterne fra Ølgodlejren 1976.
Samlede rævejagter 1. OZ5XD/OZ2OE
(18 hold)
2. OZ1AEB/OZ5LD
3. OZ7VP/OZ1TI
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Ølgodjagten
(12 hold)

1. OZ7YM/OZ2XH
2. Ingelise/Niels
3. OZ6GV/OZ3MV

Mobiltest
(6 hold)

1. OZ5UO
2. OZ2OE
3. OZ8KF

Mobiljagt 2 meter

1. OZ1BOB
2. OZ1ADA
3. OZ1BOL

Orienteringsløb

1. OZ9TM
2. OZ2OE
3. OZ1BQU

Lotteri på call-mærker: Transistorradio på nr. 293
Hovedtelefoner på nr. 093
Kassettebånd er afhentet
Gevinster på lejrlotto er alle afhentede.
Vindermærker indsendes til Esbjerg Afdeling inden 1. oktober.

Firmaer, der havde støttet Ølgodlejren:
WERNER RADIO
TELEELEKTRONIK
JASPERS RADIO
ÅRHUS RADIOLAGER
PBE ELEKTRONIK
JOHN HANSEN OZ4WR
RADIO CENTRALEN
FLENSBORGS BOGHANDEL
NORAD
OP ELEKTRONIK
RADIO PARTS
BØRGE JACOBSEN OZ2ZJ

COMMANDER RADIO
SKELMOSE RADIO
IB’S RADIOSERVICE
FRØKJÆR PAPIR OZ3WF
INSTRUTEK
LINDVIG POULSEN OZ9DQ
ELFON
BETAFON RADIO
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Bestyrelsesmøde d. 16. august 1976.
Tilstede var hele bestyrelsen samt byggeudvalget bestående af OZ1BJ ogOZ 2XQ.
Købmandshuset i Sædding drøftedes (pris 150.000 kr.).
Ved kommunen pavillon i Vesterhavsgade er ikke besat endnu! (Vestre skoles gamle
pavillon). Desuden drøftedes også Grådyb-pavillonen, som dog fandtes uegnet.
Det besluttedes at indsende en ansøgning om lejemål af en del af ”Vesterhavsgades
pavillon.” OZ1OQ vil skrive ansøgningen.
Kursus starter den 5. oktober. OZ1OQ sørger for annonce. Pris som sidste år.
Eventuelt et begynderprojekt til mandagsaftenerne, f.eks. en diodeprobe eller en billig
modtager. OZ1LN lufter tanken om en repeater-bulletin, hvilket vandt genklang.
OZ1OQ opfordres af den øvrige bestyrelse til at køre bulletinen. Han vil selv søge om
tilladelse hos P&T.
Børge, OZ2ZJ’s kontrakt skal tages op til overvejelse på generalforsamlingen.
Onsdag den 18. august: Orientering om kredsmedlemsmødet i Give (Deling af kreds
5).
Onsdag den 25. august: Mobiltest eller -jagt til erstatning for rævejagt?
Onsdag den 1. september: Auktion.
Onsdag den 15. september: UHF-trafikken i Esbjerg. (diskussion) Derefter: ”Hvordan
virker repeaterens morsegenerator?”, digitalteknik ved OZ1LN.
Følgende nye licenser i og omkring Esbjerg er kommet til efter bestået prøve:
1BQV, Børge Verner
1CXL, Leif
1CWP, Bjarne
1BPY, Annemarie
9IK, Mogens

1CXQ, Ole
1BQD, Harry
1CMH, Jan
1CYJ, Karsten

Mandagsaftenerne startede den 20, september.
Morsekursus: Tilmeldelse til OZ9EY eller den øvrige bestyrelse på klubaftenerne.
Teknisk kursus hver tirsdag aften kl. 19 – 21.
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Onsdag den 29. september: ”Ølgod filmen”.
Onsdag den 13. oktober: ”Gennemgang af licensbestemmelserne”.
Onsdag den 27. oktober: Filmaften.
Onsdag den 10. november: Foredrag.
Først i september lykkedes det OZ2UA at holde sit meget velforberedte foredrag om
OSCAR. Alle var enige om, at det var værd at vente på. Kun var det en skam, at det
måtte blive med så kort varsel. Ellers var sikkert endnu flere dukket op.
Såfremt tilladelse bliver givet, vil afdelingen starte en bulletinudsendelse på
OZ3REK hver tirsdag aften kl. 19.00. Forventet start den 5. oktober. Det køres af
OZ1OQ.
Onsdag den 1. december: Auktion.
Onsdag den 8. december: Film.

Bestyrelsesmøde hos OZ2ZJ den 9. december 1976.
Hele bestyrelsen var mødt.
Der snakkedes omkring mulighederne for et nyt klublokale.
Den endelige beslutning måtte vente til kommunen havde udtalt sig.
Man diskuterede Ølgod-lejrens økonomi. Der var et overskud på 1000 kr.
Kontigentrestancer, som forekom, måtte snarest søges bragt ud af verden ved
tilsendelsen af et brev.
Børge ville gerne have ændret aftalen med afdelingen således, at det kun var det salg,
som foregik i afdelingen, hvoraf der skulle betales afgift.
Onsdag den 20. december: Juleafslutning med nisser, vatskæg og glögg.
Fortsættelse følger………..

