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Hvilke måleinstrumenter bør en amatør have?
Ved OZ7EU.

Man lyver ikke, når man siger, at godt 
værktøj er det halve arbejde. En husmoder 
kan ikke udføre sin madlavning, uden hun 
har diverse gryder og kasseroller. Således er 
vi radioamatører også nødt til at have en del 
hjælpemidler, og her er det i første omgang 
måleinstrumenter det gælder. Lad os se lidt 
på, hvilke instrumenter der er strengt nød
vendige.

1. En glimlampespændingsviser. (Polprøver).
Man kan med denne påvise spændinger fra

ca. 100 volt og opefter. Den virker på såvel 
jævnstrøm som vekselstrøm, og kan ved 
jævnstrøm vise polariteten. Den kan i stik
kontakter vise os, hvilken pol der er jordfor
bundet. Den virker ved HF, og kan i det hele 
taget bruges til en masse andre ting. Man kan 
købe sådanne polprøvere færdige, de er ikke 
dyre, men de er heller ikke vanskelige at 
lave selv.

2. Et universalmåleinstrument.
Med et sådant instrument kan man ikke 

alene måle jævn- og vekselspænding samt 
strøm, men man kan også måle modstande. 
Det vil være ønskeligt, om instrumentmod
standen er så stor som mulig, 10000 ohm pr. 
volt eller mere, og i hvert fald ikke dårligere 
end 1000 ohm/v. Sådanne universalinstru
menter er dyre, så her vil det nok kunne be
tale sig for amatøren at fremstille det selv.

3. En absorbtionsbølgemåler.
En sådan er uundværlig for såvel sender

som modtageramatøren. Med den kan man 
hurtigt og med tilstrækkelig stor nøjagtighed 
fastslå frekvensen for oscillatorer, doblertrin 
og udgangstrin. Man måler med denne den

virkelige frekvens og tager ikke forkert af 
harmoniske, hvad der let kan forekomme, så
fremt man måler med modtagere eller rør- 
frekvensmålere . . . .  Materialerne hertil er 
billige, og det vil absolut kunne betale sig for 
amatøren selv at lave den.

4. En rigtig frekvensmåler.
Hermed menes en frekvensmåler af hetero- 

dyntypen. Når en sådan er justeret rigtigt, 
kan man måle frekvenser med få kilohertz’s 
(ell. mindre) nøjagtighed. Det praktiske ar
bejde med den fordrer en vis øvelse for ikke 
at tage forkert af grundfrekvensen og har
moniske. I mange lande er en sådan frekvens
måler tillige krævet af myndighederne, hvis 
man skal have sendertilladelse. Fremstillings
prisen er ikke overvældende, og en nogen
lunde fingernem amatør vil let selv kunne 
lave den.

5. Et gitterdykmeter.
Dette instrument er næsten uundværligt for 

den virkeligt eksperimenterende amatør. Det 
vil i mange tilfælde kunne erstatte såvel den 
under 3. nævnte absorbtionsbølgemåler som 
den under 4. nævnte frekvensmåler. Der har 
her i OZ været beskrevet flere gitterdyk- 
metre fornylig og været udførligt redegjort 
for anvendelsen.

Disse få instrumenter bør være tilbehør på 
enhver amatørstation, og befatter amatøren 
sig tillige med konstruktion af mere kom
plicerede apparater, så kræves der endvidere 
tonegenerator, målesender, oscillograf og rør
voltmeter. Vi skal i kommende OZ’er be
skæftige os lidt med konstruktionen af de 
ovennævnte instrumenter.
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Spolerevolveren i stationsmodtageren
Af OZ3VH.

Da jeg ikke syntes, at de i handelen væ

rende spolecentraler tilfredsstillede de krav, 
jeg stillede til, at det skulle være let at tage 

et båndsæt ud og ændre det efter ønske, blev 
efter mange overvejelser resultatet en spole- 
revolver, som enhver fingernem amatør kan 

lave efter, og den har fuldt ud indfriet de for
ventninger, jeg stillede til den.

Fig. 1. Modtagerens forplade med knappen til spole
revolveren og markeringsanordning til venstre.

Der er plads til 6 bånd (områder) i den, 

og foreløbig har jeg monteret 80, 40 og 20 
m båndene i den. I modtageren er der et HF- 

trin med EF50, og der bliver således 3 rum 

i spolerevolveren, fra venstre til højre: An

tennekreds, HF anodekreds og ose. kreds; og 

et båndsæt kan tages ud ved at løsne en 

skrue i hver endeskive. Arreteringen af stil

lingerne for hvert område, sker ved hjælp 

af en fjeder, der går ned i trekantede hak 

i endeskiven nærmest forpladen. De 3 kon

takter i hvert rum består af 1/8 “ messing

skruer boret ned i kanten på de 6 mm ebonit

stykker som spolesættet er monteret på.

På højere frekvenser end 14000 kHz har 

jeg dog tænkt mig at anvende et bedre HF- 

materiale end ebonit. Kontaktfjedrene er af 
hårdtvalset messing og fastskruede på den 

vandrette bro under HF og Osc.-rørena

Fig. 2. Modtageren med den indbyggede spolerevol- 
ver. — Bemærk placeringen af blander- og HF-rør.

Fig. 3. Nærbillede af spolerevolveren.

Drejekondensatoren er fra en BC-spille, og 
der er først taget hveranden plade ud i sta- 
tor og rotor og senere plader ud af rotorerne 

til cap. passer til, at det laveste område (her 

80 m) dækkes af 3A af kondensatorens drej
ning. Revolveren har samme længde som 

drejekondensatoren, og skillerummene i re
volver og kondensator er lige ud for hin

anden og fortsatte oven på broen, det ene 

mellem HF- og ose.-røret, det andet deler 

HF-røret i gitter- og anodedel.

Fig. 4. Nærbillede af spolerevolveren.

Til skillerum og endestykker i revolveren 

er anvendt metalskalaer fra gamle Baduf- 
og Remler-kondensatorer, og een ekstra er 

anvendt lige bag forpladen til markering af, 
hvilket område der er inde (se fot. af for
pladen). Spolerne er viklede efter OZ9R’s 

udmærkede beskrivelse i OZ nr. 3 fra 1948.

Min næste spolerevolver skal laves med 5 

kontakter i hvert rum i stedet for 3, så at jeg 
kan lave en hvilken som helst form for bånd

spredning, jeg kan ønske på hvert bånd.
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Multiband senderen 1952
Af D. Zaaijer, PA0UN.

Efter „Electron“ og „Radio & Television Nexvs“.

Ved OZ7EU.

Vi omtalte i sidste OZ et nyt princip for 
multiband kredse udarbejdet af PA0UN. Han 
har i det hollandske amatørblad „Electron" og 
i det amerikanske „Radio & Television News“ 
beskrevet en sender med den nye multiband 
kreds i, men desuden er der i denne sender 
så mange nye tanker og idéer, at vi synes 
den må være noget for den eksperimenteren
de amatør.

Betjeningen af denne sender er yderst sim
pel, der er kun tre knapper at dreje på. Den 
ene afstemmer VFO’en til den ønskede fre
kvens, den anden skifter PA-kredsens gitter
spoler, og den trcdie afstemmer multibånd- 
kredsen. Kan det gøres lettere. For den ama
tør, der deltager i tester på flere bånd, vil 
denne sender være en ren lækkerbidsken.

Som det vil ses på diagrammet er der i sen
derens mellemkredse gjort udstrakt brug af 
båndfiltre. De bevirker, at man kan køre fra 
den ene ende af båndet til den anden og kun 
efterafstemme pa-kredsen. Ganske vist er 
PA0UN’s sender kun beregnet til at gå fra 
3500—3800 kHz, men den vil ved lidt kraf
tigere kobling i båndfiltrene uden vanskelig 
hed kunne bringes til at bestryge i hvert fald 
op til 3900 kHz.

Som det vil ses på diagrammet starter 
vi med en clapp oscillator, der afstemmes fra 
3,5—3,8 MHz. Anodespændingen er stabili
seret, og koblingen til rør nr. 2 foregaar kapa
citivt. Der er ikke nogen afstemt kreds af 
nogen art i ocsillatorens anode. Rør nr. 2 er et 
buffer rør og arbejder i ren klasse a, og nøg- 
lingen foregår i dette rør ved den bekendte 
gitterblokeringsmetode. Den nødvendige 
spænding her til fås over spændingsdeleren 
R5.-R6-R9. Med et simpelt RC-filter vil tegn
formen kunne tilpasses efter hver enkelts spe

cielle smag.

Eftersom de trin, der følger efter det nøg- 
lede trin anvender katodefaldsmodstande, må 
de være sikrede godt indenfor de tilladte 
anodetab, når nøglen er oppe. De må dog ikke 
arbejde med for stor gitterforspænding, idet 
det så vil gå ud over tegnformen. I skærm
gitteret på udgangsrørene er anbragt et be
skyttelsesrør (Clamp-rør), der bevirker, at 
skærmgitterspændingen på disse rør synker

til en meget lav værdi, når styringen på rø
rene udebliver.

Koblingen mellem 2. og 3. trin sker med et 
båndfilter beregnet til 3,5—3,8 MHz. Man vil 
ved nærmere eftersyn måske bemærke, at sg- 
afkoblingskondensatorerne på rør nr. 3 og nr. 
4 kun er på 50 pF. Det er ingen fejl, idet

Mutibåndsenderen

med tankkredsen til højre.

denne værdi giver en passende forstærkning 
og tillige giver en passende negativ tilbage
kobling, der tjener til at stabilisere trinene. 
Tredie rør virker som doblerrør til 7 MHz, 
men i anoden på dette rør sidder et bånd
filter af en noget usædvanlig konstruktion. 
Det har en dobbelt funktion, idet der er an
bragt en kapacitet mellem de to spolers midt
punkter. Denne kapacitet har ingen indflydel
se på filterets virkning på 7 MHz, men den 
virker som en almindelig koblingskapacitet 
på 3,5 MHz, Som følge heraf vil rør nr. 4 
blive styret med såvel 3,5 som 7 MHz 
samtidig. Det er muligt at få dette rør til 
at arbejde som ret forstærker på 3,5 MHz, 
som ret forstærker igen på 7 MHz, som dobler 
på 14 MHz, som tripler på 21 MHz og som 
firedobler på 28 MHz. På 7 MHz må røret 
stabiliseres, det sker let med den lille kapa
citet C23, der skal vane på omkring 1 pF og 
kan bestå af de sammensnoede ender af pull- 
back monteringstråd.

På 3,5 MHz er koblingen ren kapacitiv og 
kan justeres med trimmeren C19. Den skal 
ikke skrues mere ind end højst nødvendigt
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Arrangementskalenderen
16. novbr. Foredrag i Sorø afd. af OZ7T

23. — Foredrag i Randers afd. af OZ7ETJ

29. — Foredrag i Horsens af OZ9R

29. — Foredrag i Esbjerg af OZ2KP

6. dec. — 7. dec. CW afdelingen af SIXTH 

ALL-EUROPEAN DX CONTEST 1952. 

Arrangeret af EDR.
13. — 14. dec. Fone afdelingen af samme test. 

31. jan. og 1. febr. Udstilling og nytårsstævne
i Odense

Jeg beder endnu engang de pågældende for- 

mænd m. m. om straks et arrangement af en 

eller anden art er vedtaget sa at indsende 

besked derom til mig. 73. OZ7EU.

Senderen set fra bunden.

for at sikre tilstrækkelig styring til udgangs- 
trinet.

Det må bemærkes, at for at tilsikre god 
stabilitet må de to båndfiltre T1 og T2 af- 
skærmes. Ligeledes bør VFO-spolen skærmes.

For at opnå ensartet styring over 28 og
3,5 MHz båndene er de to båndfiltres respon- 
kurver ikke ens. T1, som dækker fra 3,5— 
3,8 MHz, er justeret til lidt over kritisk kob
ling. Derimod er T2 overkoblet og har den 
velkendte saddelform. De to filtre kombine
ret giver en praktisk talt lineær udstyring på 
rør nr. 4 over hele 7MHz båndet. Når skærm
dåserne sættes på, vil koblingen blive for
øget, og det vil der for være praktisk at mon
tere den ene af spolerne i hvert filter, således 
at koblingen kan indstilles til den rigtige 
værdi med skærmene påsat.

I gitrene på udgangsrørene har vi et bånd
filter for hvert område, så her får vi fra
filtreret de uønskede frekvenser, vi uvæger
ligt vil få med igennem de foregående trin. 
Som man vil se på diagrammet sker om
skiftningen med en omskifter, som tillige sæt
ter gitrene i parallel på 3,5 og 7 MHz, og i 
push-pull på de højere frekvensbånd. På foto
grafiet af bunden i senderen vil man se, hvor
ledes spolerne er monteret. Der er separat 
gitterafleder for de to udgangsrør for at have 
mulighed for kontrol af gitterstrømmen.

På diagrammet vil man bemærke, at linken 
på udgangsrørenes anodespoler skiftes ved 
hjælp af et relæ, der bliver betjent af den 
samme omskifter, som skifter gitterspolerne. 
Endvidere en kontakt SW1, der betjener de 
to relæer RL1 og RL3, som tjener til at stoppe 
oscillatoren og slå antennen til modtageren.

Lidt om rørene. Den amerikanske version af 
senderen anvender rørerne 6BX6 i VFO og 
bufferrør. Her vil man kunne anvende EF80 
med samme resultat, og som de to næste rør 
anvendes 6AG7 eller EL41. Udgangsrørene er 
807. Måling af udgangseffekten på de forskel

lige bånd har givet følgende resultater ved et 
input på 110 watt: 3,5 MHz 75 watt, 7 MHz 78 
watt, 14 MHz 70 watt, 21 MHz 75 watt, 28 
MHz 75 watt.

Stabiliteten i senderen er fin, og det skyl
des 1) Brug af båndfiltre overalt. 2) Klasse 
A buffer efter VFO’en. 3) Afskærmning af 
båndfiltrene. 4) Alle afkoblinger for hvert 
rør forbundet til det samme punkt på chas
siset.

Selv på 3,5 MHz er det muligt at dreje 
på pa-kredsen uden nogen tilbagevirkning på 
VFO’en. Man må dog huske på, at oscillatoren 
her er på samme frekvens som udgangen.

Den lethed i betjening, som denne sender 
frembyder, må opveje den ulejlighed det er 
med at fremstille de respektive båndfiltre.

I OZ for oktober opgav vi data for multi- 
bånd-kredsen. I styklisten følger data for de 
øvrige spoler, og i dec. OZ vil følge konstruk
tion af en sådan multibånd-kreds, som er prø
vet her i nogen tid med udmærkede resultater.

OZ6I skriver:

I sidste OZ bemærker jeg under beskrivelsen af 

gitterdykmeteret, at der angives en fordobling af 

selvinduktionen ved halvering af frekvensen. (Side 

194), — det må vist være en fejl.

Ja, det er selvfølgelig en fejl. Vindingstallet skal 

fordobles, og er spolerne viklet indenfor samme 

plads, vil selvinduktionen blive fire gange så stor.

TR.

Yderligere vil jeg foreslå at man paa hovedska

laen anbringer en klikanordning for at få sikrere 

udgangspunkter for båndspredningen. Med den an

givne løsning vil man jo kun få en forbedring af 

indstillingsnøjagtigheden og en svag forringelse af 

aflæsningsnøj agtigheden. En udveksling på hoved- 

skalaen kunne også klare sagen, (med udeladelse af 

Cl).
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Der spørges om?
Ved S. Gregersen.

En amatør skriver: Jeg har en sender med 

et ubalanceret pi-led i udgangen (udgangs
impedans ca. 600 ohm), og jeg ønsker at koble 

en balanceret fødeledning til senderen, hvor
dan kan det laves?

Svar: Det kan f. eks. laves som vist fig. 1.

Fig. 1.

Størrelsen af spolen Li afhænger af den 

udgangsimpedans, senderen er beregnet til, 

idet reaktansen af spolen kan være af nogen

lunde samme størrelse som den impedans, den 

skal belaste med. I dette tilfælde, hvor impe

dansen på udgangen af senderen skal være ca. 

600 ohm, kan L1 være på 26 μH ved 3,5 MHz, 

13 μH ved 7 MHz, 7μH ved 14 MHz og 

4 μH ved 28 MHz. Kredsen L2C kan dimensio

neres efter kurverne fig. 4 eller fig. 7 side 

88—89 i OZ maj 1952, alt eftersom kredsen 

laves med serieafstemning eller med parallel

afstemning som vist fig. 1. For at få kredsen 

L2C i balance og for at undgå for stor harmo

nisk udstråling, er det en fordel at anvende 

statisk skærm mellem spolerne L1 og L2.

En anden amatør (OZ2KP) skriver: Jeg 

har en sender med et Collins-led i udgangen 

og alt virker tilfredsstillende, men værdierne 

i Collinsleddet afviger en del fra de værdier, 
der fås ved beregning efter nomogram fig. 1J. 

side 92 i OZ maj 1952. Spørgsmålet er da, om 

senderens Collins-led er forkert eller om Col
linsleddet, der beregnes efter fig. 11, er for

kert.

Svar: Som tidligere omtalt i OZ juli 1952 
giver dimensionering efter fig. 11 eet sæt 
brugelige komponenter, hvorimod dimensio

nering efter andre metoder muligvis vil give 

andre komponenter. Efter en større undersø

gelse er der senere fundet frem til følgende 
formler, som kan bruges til dimensionering af 

Collins-led (pi-led) med vilkårligt omsæt
ningsforhold, og hvor Ra, Rb,Q og frekvens 

kan fastlægges på forhånd.

hvor Ni er effekten af grundfrekvensen, N2 

er effekten af 2. harmoniske, (som normalt 
er den kraftigste harmoniske), og X2 er reak

tansen af C2 ved grundfrekvensen. I denne 

formel kan man regne med det Q, der er reg

net med ved dimensioneringen.

I praksis vil det sikkert være nødvendigt 
at benytte et Q på ca. 15 og næsten altid 

ihvertfald et Q på 10—20. Ved ovenstående 

formels udledning, er der regnet med kon
stant ohmsk belastning ved grundfrekvensen 

og ved 2. harmoniske.

En „jævnstrømsamatør" efterlyser højfre

kvens (klasse C) data for de almindeligste 

rør, der normalt benyttes på jævnstrøm. Disse 

data har jeg ikke, og hvis der ikke er andre
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Betegnelserne C1, C2, L. Ra og svarer til 
betegnelserne på fig. 10 side 92 OZ maj 1952. 

Modstandsværdierne indsættes i ohm og ka
paciteterne fås i Farad og selvinduktionen i 
Henry. Derefter kan spørgsmålet blive: hvor 

stort Q skal der regnes med — og svaret her
på må blive, at der ihvertfald skal anvendes 
så stor Q, at harmonisk dæmpningen ifølge 

kravene i ,,Atlantic City“ konventionen bliver 

overholdt. Disse krav går ud på, at enhver 

effekt af en uønsket frekvens (harmonisk, 
parasit) skal være mindst 40 db under grund

frekvensens effekt og aldrig over 200 mW.

Det vil sige, at for en amatørsender bliver 
det kravet på 40 db dæmpning, der må sø

ges overholdt.

Når pi-leddet er beregnet, kan harmonisk 
dæmpningen kontrolleres med følgende 

formel:



100 watt sender til 144 MHz
Af Henrik Nielsen, OZ9R.

Når man starter som nybegynder (som jeg) 
på 2 meter vil man uvægerlig „træde“ i en hel 
del fejl. I almindelighed laver man vel først 
nogle papirkonstruktioner (nogle kommer 
aldrig længere) bygget op på de erfaringer, 
man har indhøstet på de normale KB-bånd.

Jeg tænker her navnlig på 10 og 20 meter. 
Erfaringerne fra 80 meter har man ikke me
get brug for på 2 meter. På forhånd er man 
klar over, at f. eks. ledningerne skal være 
korte — selv en 80 meter amatør er vel ked 
af at anvende en gitterledning på 1 meters 
længde, selv om han arbejder på „lange bøl
ger". Er den nybagte 2 meter amatør så klar 
over, at en gitterledning på 2,5 cm i udgangs
trinet svarer til anvendelsen af en 1 meter 
ledning på 80 meter båndet? Ja, det var 
nogle enkelte af de betragtninger, der — ialt 
fald hos mig — var overvejende i begyndel
sen. Den første papirkonstruktion bestod af: 
3 MHz pierceoscillator sammen med et dobler- 
trin til 6MHz i een 6AQ5, to triodedoblere 
fra 6 til 12 MHz og fra 12 til 24 MHz i een 
6N7, eet doblertrin fra 24 til 48 MHz i een 
6AQ5, eet triplertrin fra 48 til 144 MHz i to 
6AQ5 og endelig et PA-trin bestående af en 
829B. Senderen blev bygget op og indtil triple- 
rens gitterkreds var alt ok. Måske skulle jeg 
lige bemærke, at 6AQ5’en, der kører som 
pierceoscillator (skærmgitter-gitter) absolut 
kræver et katodekompleks for at svinge.

Benytter man røret som triode, er katode
kompleks unødvendig — men skal trinet sam
tidig benyttes som dobler, har det vanskeligt 
ved at „starte“, fordi hele strømmen i røret 
overtages af anoden, d.v.s. skærmgitteret får 
ingen strøm. En automatisk gitterforspænding 
ved hjælp af en katodemodstand klarer dette 
problem fuldstændigt. Triplertrinet fik ikke 
styrespænding nok, og det viste sig så, at den 
kapacitive kobling, der var anvendt fra 6AQ5 
doblertrinet til 6AQ5 triplertrinet var uanven
delig. Benytter man kapacitiv kobling på høje 
frekvenser, får man alt for små afstemnings
spoler. Det ene rørs anode-katodekapacitet 
og det efterfølgende rørs gitter-katodekapa- 
citet ligger ved kapacitiv kobling i parallel, 
og da den samlede kapacitet derved let kom
mer op på 20 pF -f andre 25 pF i fatninger 
og ledningskapaciteter, forstår man godt, at 
afstemningsspolen bliver for lille. Fra 48 MHz 
og op i frekvensen, blev der nu anvendt bånd
filtre (induktivt koblede kredse). (Ved juste
ringen af et båndfilter bør man hele tiden 
måle strømmen i det styrede rørs gitterafled
ning, medens man regulerer på afstanden mel
lem spolerne, der under denne proces holdes 
i resonans.)

Senderen blev efterhånden anvendelig, men 
en del ustabilitet var tilbage. Kobling over 
glødetrådene var den vigtigste årsag til den
ne kalamitet, men efter at samtlige rørs ene

læsere af OZ, der har dem, vil det jo være 
muligt at lave nogle klasse-C data, da der 

sikkert er adskillige DC-folk, som gerne vil 
have dem. Samme amatør vil også gerne have 
anvisning på, hvorledes man selv beregner 
strømme og spændinger i en klasse C for
stærker, når de normale data kendes for et 
rør. — Beregning af klasse C forstærkere er 
ikke særlig simpelt, men ved hjælp af gra
fiske beregningsmetoder i forbindelse med 
konstantstrøm-karakteristikker, er det dog 
overkommeligt, og hvis det har interesse i 
videre kredse, vil der jo nok kunne komme 
lidt om det i OZ, — indtil da må der hen
vises til den tilgængelige litteratur over 

emnet.

Til slut er der en amatør, som vil lave en 
sender med QB 3/300 og 1000 V anodespæn
ding og en udgangseffekt på 50 W. Anodemod
standen bliver ca. 6125 ohm,, og dimensione

ring af anode- og antennekredse kan f. eks. 
laves efter kurverne fig. 4 og fig. 7 i OZ 
maj 1952. Forsølvet tråd til spolerne er ud
mærket — men et godt resultat vil også fås, 
selv om der benyttes blank eller helst emal
jeret kobbertråd. Hvis PA-trinnet ikke be
lastes med antennen, hvad sker så? Hvis trin
net ubelastet stadig er i afstemning, falder 
anodestrømmen, og skærmgitterstrømmen 
stiger sådan, at der kan være fare for at 
brænde skærmgitteret af. Hvis trinnet ikke er 
i afstemning uden belastning, kan anode
strømmen blive så stor, at røret muligvis øde

lægges.

☆

Til allersidst: i tabel 1 side 177 OZ septem
ber 1952 er der en fejl, den nederst angivne 
spoleform skal være TS nr. 6121 og ikke 

som skrevet 6128.
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A. Tripler-anodespole.
B. PA-gitter spole.

under alle forhold (QTH her: Virum ved Kø
benhavn).

Ønske om en effektiv udnyttelse af PA- 

røret samt almindelig utilfredshed med at køre 
med en forsøgsopstilling førte til den sender, 

der skal beskrives her.

For de tre første rørs vedkommende er der 
ingen ændringer, udover den gevinst man altid 

kan redde sig, når man har lavet en forsøgsop
stilling og dernæst skal til at bygge den 
„rigtigt" op. Læg nøje mærke til placeringen 

af de forskellige komponenter. Det er også 

vigtigt at få stelforbindelser anbragt de rig
tige steder! Tripleren er nu en 815 (alle råde

de mig fra at bruge dette rør — det ville kun 
tage anodetab!) Jeg er glad for, at jeg også 

på dette punkt rådede mig selv. — Jeg kan 
styre 829B med op til 35 mA (max er tilladt 
15 mA, og opstillingen er reguleret til dette). 

815 er billigere end en 829B, og den kræver 
heller ikke en uforskammet dyr fatning som 
829 eller 832. Røret er robust, og virknings
graden som tripler ligger på ca. 25 %. Den 
nye opstilling gav den ønskede bedre udnyt
telse af 829B, idet senderen ved et input på 
105 til 110 watt giver et output på 70 watt 
på 144 MHz. Anodespændingen til 815 og 
829B er 425 volt. Samtlige afkoblingskonden

satorer er Silcon Hi-K 5000 pF ker. konden-

A. Antennekoblingsspole.
B. PA-anodespole.
C. PA-gitterspole.
D. Tripler-anodespole.
E. Tripler-gitterspole.
F. 48 MHz dobler anodespole.

glødetrådsside var direkte stellet lige ved 

rørfatningen og den anden glødetrådsside stel
let gennem en keramisk kondensator på 5000 

pF, var også denne fejl til side. Medens vi 

er ved afkoblingskondensatoren, er det måske 

værd at bemærke, at det er at foretrække 
at anvende de nye Hi-K kondensatorer, der 

udmærker sig ved overordentlig små dimen

sioner og derfor giver korte forbindelser. 

Benyt dem til afkoblingsformål — til afstem

ningskredse og gitterkondensatorer må de 
ikke anvendes (for store tab). Hi-K konden

satorer fremstilles nu her i landet (Silcon — 
Kolding).

Senderen blev benyttet en del i de to måne
der den eksisterede, men styringen fra tripler

trinet (2 stk. 6AQ5) var så ringe (ca. 5 mA
i en 5 kohm gitterafleder), at input til 829B’en 

ikke med fordel kunne sættes op over ca. 16 
til 20 watt. Med fone (anode-skærmgitter- 

modulation) blev der på denne sender lavet 

en hel del gode forbindelser. F. eks. blev 

DL6SV i Hamburg worked adskillige gange. 

Forbindelse med 2IZ i Struer kunne etableres
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A. 6 MHz spole.
B. 24 MHz spole.
C. 12 MHz spole.

satorer. Som afstemningskondensatorer er 
anvendt Philips eller Torotor trimmere 5—45 
pF, undtagen i udgangskredsen, hvor der er 
anvendt en Eddystone butterfly på 2X8 pF. 
829B er stabiliseret på den sædvanlige måde 
med et par stykker kobbertråd loddet på git
tertilslutningerne og ført hen i nærheden af 
det modsatte systems anode. Ved at klippe 
lidt af trådenderne og bukke disse frem og 
tilbage i forhold til anoden, kan man fuld
stændigt stabilisere PA-trinet.

Spoler: 6MHz spolen er viklet på en Prahn 
spoleform 5013 (1 mm stigning) 26 vindinger 
0,4 CuL. Afstemningskapacitet: 100 pF glim
mer (Lemco). Afstemning med 6 mm jern- 
kerne.

12 MHz spolen er viklet på samme slags 
form som 6 MHz spolen, og vindingstallet er 
også her 26 vindinger 0,4 CuL, men der anven
des ikke jernkerneafstemning, og afstem
ningskondensatoren er en Philips trimmer.

24 MHz spolen er viklet på en Prahn spole
form 5013 med 1,5 mm stigning. Vindingstal:
11 vindinger 0,7 mm fortinnet kobbertråd. Af
stemningskondensatoren er en Philips trim

mer.
48 MHz anodespolen er viklet på luft og 

består af 12 vindinger 0,9 mm emaljetråd af
stemt med en Torotor trimmer. Viklediameter 
= 14 mm og viklelængde = 14 mm.

48 MHz gitterspolen har fuldstændig sam
me dimensioner som anodespolen og samme 
slags afstemningskapacitet. Gitteraflederen 
100 kOhm er loddet til et stik på midten af 

spolen.
Afstand mellem de to 48 MHz spoler = 8 

mm fra kant til kant. Spolernes akser er 

parallelle.
Tripler anodespolen (144 MHz) består af 

en hårnål lavet af 2 mm blank kobbertråd. 
Hårnålens længde er 55 mm, og afstanden

mellem de parallelle sider er 25 mm. Hårnålen 
er loddet direkte på anodetophætterne til 815, 
og det samme er tilfældet med afstemnings
kondensatoren, der er en Torotor trimmer på 
5—45 pF.

PA-gitter spolen er også en hårnål af 2 mm 
kobbertråd. Længde 40 mm og afstand mellem 
siderne 25 mm. Hårnålen er loddet direkte på 
rørfatningen sammen med en Torotor trimmer 
på 5—45 pF.

Afstand mellem anode- og gitterspole (815 
—829B) er 15 mm. Spolerne overlapper hin
anden på en længde af 20 mm.

PA-anodespolen er en luftspole viklet af
2,5 mm forsølvet kobbertråd. Den består af
2 vindinger og har diam. = 25 mm og er 
25 mm lang.

Pas på, at tilledninger til anoderne ikke 
bliver for lange, da røret har ret stor anode- 
katodekapacitet. Bløde ledninger af skærm
overtræk er udmærket anvendelig — men der 
skal benyttes slaglodning mellem anodeforbin
delsesklemmerne og ledningen, da alm. lodde- 
tin smelter under driften.

Antennetilkoblingsspolen består af 2 vin
dinger 1,2 mm forsølvet kobbertråd. Diam.:
25 mm og længde 5 mm.

Modstandene R1 og R2 hentyder til to shun
ter, der benyttes i forbindelse med et mA- 
meter til måling af gitterstrøm og anodestrøm 
i 829B (30 mA og 300 mA).

Strømmene er iøvrigt som følger: 3 MHz 
oscillator anodestrøm: 25 mA. 12 og 24 MHz 
dobler anodestrømme: 6—7 mA. Tilsvarende 
gitterstrømme i de to halvdele af 6N7 = 1 mA.

Gitterstrøm i 6AQ5 dobler til 48 MHz: 1 mA 
og anodestrøm: 35 mA. 815 gitterstrøm = 2 
mA. 815 anodestrøm = 60—70 mA. 829B git
terstrøm = 15 mA og anodestrøm ved max 
belastning = 220—240 mA.

Til afstemning af de forskellige kredse er 
det bekvemt at have et gitterdykmeter. Uhyre 
praktisk er det også at have gitterinstrument 
i de forskellige gitterafledere, medens man 
justerer kredsene til resonans.

Der er anvendt anode-skærmgittermodula- 
tion af 829B. Anvendelsen af 3 MHz krystal 
giver også mulighed for fasemodulation (se 
tidligere artikler her i OZ af OZ9ROS).

Vel mødt på 2 meter!

Nytårsstævne 1 Odense.

Der vil i år blive afholdt nytårsstævne og udstil
ling lørdag den 31. januar 1953 og søndag den 1. fe
bruar i nye lokaler i Den ny Forsamlingsbygning i 

Odense.
Tænk allerede nu på grej til udstillingen, så denne 

kan blive fyldig og interessant.
Nærmere i de kommende OZ.
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Vi regner for dig
Af F. Oberhauser, OE-429 i O E M .  

Ved 7EU.

Vi skal her i tabelform angive størrelser for 

spoler til de forskellige amatørbånd ved for
skellige kredskapaciteter.

Vindingstal for spoler med forskellige
længder og diametre.

Man bestemmer først kredskapaciteten. 

Denne består af afstemningskapaciteten-}- 

rørkapaciteter+ledningskapaciteter. Som af

stemningskapacitet vælges normalt en mid

delværdi, altså ikke begyndelses- eller slut- 
kapacitet Rørkapaciteterne er, såfremt kred

sen ligger over gitteret Cgk, over anoden Cak, 
og hvis den ligger mellem rørene, kapacitivt 
koblet. Cgk + Cak. Til ledningskapaciteter 

vælges 5—20 pF. alt efter forholdene. Med 
kapaciteten bestemmes efter tabel 1 spolens 
selvinduktion, og med tabel 2 finder man så 
vindingstallet med den forhåndenværende 
spoleform Viklingslængden må nogenlunde 

overholdes.
Eksempel Vi skal have en spole til 14 MHz. 

Cak er 11 pF. ledningskapaciteter regner vi til

10 pF og afstemningskapaciteten er 50 pF. (20 
—80 pF drejekondensator. og vi vælger en 
middelværdi). Det giver ialt 71 pF. 1 tabel 
1 finder vi for 75 pF og 14 MHz, at spolen 
skal være på 1,65 mH. I tabel 2 ser vi så, at 

med en spolediameter på 35 mm og en spole
længde ligeledes på 35 mm skal vi have 8 
vindinger.

Læserne skriver:

Misbrugt gæstfrihed.

Under henvisning til annonce i „OZ“ for marts 
d. å. side 56 føler jeg hermed trang til at meddele 
følgende.

Jeg ringede til OZ3U et par dage efter modtagelsen 
af „OZ“ og meddelte, at jeg gerne ville huse en en
gelsk kortbølgeamatør i de 6 a 8 dage i august, som 
annonceret. Jeg bad samtidig om den nøjagtige an
komstdato, da den var afhængig af mine forældres 
forretningsrejse til udlandet. Først efter utallige hen
vendelser fik jeg den oplyst den 5. aug., dagen efter 
mine forældres afrejse. Da englænderen ankom, viste 
det sig, at for det første var han ikke amatør; hvor
dan kan han så skaffe sig gratis husly gennem EDR? 
For det andet var besøget pludselig blevet til et fjor
ten dages ophold. For det tredie ville han ikke med 
til jubilæumsfesten, som averteret, og til hvilken jeg 
havde skaffet mig adgangskort for at kunne ledsage 
ham. Hvordan kan et sådant tilfælde passere gennem 
EDR's bestyrelse? OZ2JW.

☆

I referatet fra generalforsamlingen, som er refere
ret i sidste nr. af OZ, blev der af kassereren slået til 
lyd for, at der skulle slås to numre sammen af OZ 
for at få dækket underskudet eller beløbet, der var 
brugt til jubelfesten.

Jeg kan ikke undgå at tænke på, at denne verdens 
goder er ulige fordelt, for hvorfor skulle medlemmer, 
som ikke havde tid eller råd til at tage til fest, være 
med til at betale for andre; lad dem, der benytter 
sig af at kunne deltage i fest eller sommerlejr, betale, 
hvorfor skulle medlemmer, som er afskåret derfra, 

spytte i bøssen?
Der er ganske sikkert en meget stor del, ialfald 

dem. der ikke har sendetilladelse, som ikke belaster 
EDR's budget med andet, end hvad OZ koster for
eningen, og var det ikke en himmelråbende uretfær
dighed, at de skulle spidses af med et nr. af OZ, for 
at en ret lille procentdel af medlemmerne kunne 
feste eller ligge i sommerlejr. Nej, hold op med den 
skøre idé og lad OZ fortsætte, som det plejer.

Nu må der vel kunne blive råd til, at der blev et 
større sideantal, da jeg i dag har fået oplyst, at papir
prisen er faldet med ca. 50 %. Det er der ikke kom
met nogen meddelelse om; det plejer ellers nok at 
blive påtalt, når det går den anden vej, så må der 
spares, eller medlemsgebyret sættes op. Var det så 
ikke ret rimeligt, om der havde kommet en lille 
meddelelse om, at da der var kommet en så væsent
lig reduktion i prisen, ville sideantallet blive forøget, 
eller der på anden måde blev rådet bod derpå. Jeg 
er ganske klar over, at der heller ikke i dagspressen 
er fremkommet noget derom, men hvorfor skulle 
EDR dække sig ved dette. Er der ikke forskel på et 
almindeligt ugeblad og så et medlemsblad, egentlig 
det eneste bmdeled mellem EDR og en stor del af 

medlemmerne.
Med tak for optagelsen.

Medlem nr. 3453, OZ1SH, Stougaard Hertom, Aars.

f

MHz

Kredskapacitet i pF

25 50 75 100 150 200 500

Selvinduktion i /iH

3,5 81,0 41,0 27.8 20,0 n,o 10,0 3,7

7 20.0 10.0 6.7 5.0 3,15 2 5 —

14 5.1 2,5 1.65 1.25 — — —

21 2,25 1.12 0,74 — — — —

28 1.2 0,6 0,4 — — — —

Spolel. mm

...

75 1
50 50   35 35 20 20 20

Spoled. mm 75 50 35 35 20 35 20 10

Selvind. /iti ; Vindingstal

81,0 40 i

41,0 29 | 35 51 42 — — — —

27.0 23  28 42 34 42 27 44 81

20,0 20 25 36 29 36 14 37 70

13,0  16  20 | 29 23 29 19 30 54

10,0  I4 17 26 20 26 17 27 50

7,0 12 13 72 m 18 14 22 42

5 0   10 12 18 14  18 12 19 34

3,15  10   15 11 15 10 15 28

2 5   —  9    13 | 10
13

9 13 25

1.65 — —   10 8 10 7 11 20

1,25  — —
- 

7 9 6 9 18

0,6 — — — — 6 4 6 12

0.4 —  —  — 5 3 5 10
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Fra tesi ud valget
Svensk landskampsejr — men ikke helt 
fortjent

Den forste landskamp mellem „SM" og „OZ"* er 
gået over i historien og vil fremtidigt sikkert kun 
blive mindet, fordi det var den første. Der or nemlig 
ikke ret meget godt at sige om den, tværtimod.

Conditionerne var rent ud sagt elendige, hvilket 
medførte, at mange stationer opgav de med testen 
forbundne anstrengelser; endvidere manglede der 
deltagelse fra både SM1, SM2 og SM3, hvilket ikke 
gjorde vilkårene lettere for „OZ“-deltagerne, me
dens flere SM-stationer, specielt SMT’ere, ikke havde 
nogen vanskelighed med at opnå top-multipler for 
samtlige danske call-cifre, da disse kunne hentes blot 
ved forbindelser tværs over sundet. Denne udreg
ningsform var altså ikke sa heldig som forudregnet 
og må ganske naturligt erstattes med en anden mere 
retfærdig, f. eks. en opdeling af landet i 6 distrikter, 
nemlig således:

1. København.
2. Sjælland.
3. Fyen.
4. Syd-Jylland.
5. Midt-Jylland.
6. Nordjylland.

De respektive deltagere vedhefter deres call med 
det tal, der star udfor det distrikt, de tilhører.

Som forholdene var nu. vandt SM med 565 points 
mod OZ’s 418,(5, og alligevel har OZ haft 75 god
kendte forbindelser, medens SM kun har haft 60,

SM7BVO, der blev topscorer, havde ialt 162 points 
ved 14 forbindelser. OZ1W havde ligeledes 14 forbin
delser. men opnåede kun 69 points. Men det kom
mer vi tilbage fil en anden gang. Der indgik ialt 17 
logs, der gav følgende placeringer;

1. SM7BVO 14 QSO’.s og 162 points
2. SM4KL 10 ff ft 120 tf

3. SM7QY 9 ff ff 90 *»

4. SM7BPP 8 |( ff 75 11

S. OZ1W 14 *f li 69 »»

6. OZ41M 12 *f *1 51 M

7. SM7BDK 5 11 11 40 If

8. OZ7BG 10 11 *» 39 ft

9. OQ4HF 10 11 ff 39 • «

10 SM5BUT 7 11 M 36 11

11. OZ7KV 8 11 • > 24 11

12. SM5YS 4 11 ff 24 »»

13. OZ7BR 6 11 *1 20 f f

14. OZ2NU 6 11 11 20 11

15. SM5ARR 3 11 11 18 M

16. OZ3QA 5 11 11 18 ff

17. OZ8KM 4 11 ff 12 tf

Nogle svenske logs udeblev.

Endelig kan det til sidst siges, at hvad der næsten 
forbavser allermest, er, at der hverken fry svensk 
eller dansk side blev indsendt nogen log fra lytter 
amatører. DR-lederen har her et job at tage fat på, 
agiter for. ;d disse kommende senderamatører op 
øver den del af stationsbetjent ngen, der ligger i af
lytningen. 2NU

Nye optagelsesansøgninger til IAUI,

Følgende amatør-organisationer har i fig. „QST" 
ansøgt om optagelse i IARU;

„Radio Society of South Rhodetia" (108 medl,, der

af 64 lieenserede. Det samlede licenstal i landet 
er 88).

„Liga dos Radio Emissores de Mocamlbique" 100 
bedl., deraf 80 lic ).

„Save: Rndioamatera Jugoslavije“ (30.000 medl.. 
deraf 215 aktive amatører med et stationstal på 57).

☆

På sit sidste mødte afholdt i forbindelse med 
jubilæumsfesten i Kobenhavn har testudvalget på 
grundlag af vurderinger af de tidligere gældende be
stemmelser for det indstiftede danske diplom beslut

tet at mildne disse, specielt hvad angår vilkårene 
for de udenlandske amatører (udenfor Skandina
vien).

De nye vedtagne regler gengives nedenstående, og 
det vil af disse fremgå, at der også er indrømmet de 
skandinaviske amatører ret væsentlige lempelser.

Testudvalget håber hermed at have stimuleret in
teressen for diplomet.

Ændrede regler for OZ-CCA
1. I anledning af sin 25 ars beståen har KDB be 

sluttet at udsende et „02 Cross Country Award" 
( „OZ-CCA"), der er opnåeligt a i licenserede 
amatører overalt i verden.

2. Diplomet er opdelt i tre klasser henholdsvis far
a) skandinaviske amatører,

b) amatører fra det øvrige Europa og
c) amatører uden for Europa

og kan opnås på grundlag af efterfølgende 
betingelser,

3. Amatør-radio-forbindelser opnåede efter 1. aug. 
1947 (EDR’s 20 Ars jubilæum) tæller til 
02-CCA.

4. Diplomet kan opnas for enten CW eller fone, 
Krydsbånds-forbindelser og forbindelser mellom 
CW og fone station er ikke tilladt.
Kor dr skandinaviske amatører (SM LA <Ml og 
OZ) benyttes amtsinddelingen som grundlag, og 
diplomet kan opnås i to værdier.
Klasse 2: Hertil kræves forbindelse med mindst 

15 amter og ialt 60 points. Hver for
bindelse på de ordinære bånd giver 

eet point, medens forbindelse på 144 

mc/s giver to points Det er tilladt 
at medregne to forbindelser i hvert 
amt på 80 og 40 m, samt tre forbin 
delser på hver af de Øvrige band. 

(20 — 15 - 10 og 2 m),
Klasse i: Hertil kræves forbindelse med samt

lige 25 amter og opnåelse af mindst 
75 points. Points opnas som under 

klasse 2. ligesom der ogsaa her ma 
medregnes 2 forbindelser i hvert and. 
på 80 og 40 m, sand tre forbindelser 
pr. and på de øvrige band (20 15 

10 og 2 m). Foruden diplomet op 

nns også EDRs mindeplade.

dingsbøgslaver;
1. Københavns
2. Krederdvsborg

4 1 laderslev
5, Sorø
6, Fa røerne

har følgeUde navne og ken

7, Grønland G

.. A 8. Præstø .. H
B 9, Bornholms i

(* 10 Kbhvn (byen) K

D 11 Maribo L

. E 12. Odense M

K 13. Aabenraa  N
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14. Svendborg ... O 20. Randers V
15. Hjørring P 21. Aarhus .............. X
16. Skanderborg .. R 22. Vejle ................ Y
17. Thisted ............ S 23. Ribe ................. Z
18. Viborg .............. T 24. Tønder ............. Æ
19. Aalborg............. ,. U 25. Ringkjøbing . ...Ø

7. For amatører fra det øvrige Europa benyttes 
tallene i kaldesignalerne som grundlag h. v. s. 
OZ1 til OZ9, idet der tillades 2 QSO’s med hvert 
tal på hvert bånd. Hver forbindelse tæller 1 
point, bortset fra forbindelser på 2 m, der giver 
to points.

Diplomet tildeles de stationer, der har haft for
bindelse med samtlige tal og opnået mindst 
60 points.

8. For amatører uden for Europa tillades der 3 
forbindelser med hvert tal på hvert bånd. Hver 
forbindelse tæller 1 point. Diplomet tildeles de 
stationer, der har haft forbindelse med samt
lige tal og opnået mindst 50 points.

9. For at hjælpe de forskellige — specielt uden
landske amatører til opnåelsen af diplomet, 
arrangerer EDR hver år en speciel contest. Reg
lerne for denne contest vil i god tid blive sendt 
til enhver amatør-organisation tilsluttet IARU, 
så vel som til de forskellige amatør-radio-maga- 
siner til offentliggørelse. Test-perioden vil blive 
omkring den første week-end i maj hvert år.

10. Ansøgning om diplomet skal sendes til EDR’s 
Contest Committee, Postbox 335, Aalborg, Dan
mark. Enhver ansøgning må være bilagt QSL’s 
eller anden skriftlig bekræftelse på de kræ
vede forbindelser, såvel som en liste over for
bindelserne, indeholdende calls, bånd, QSO- 
dato, cw eller fone. Skandinaviske stationer, der 
først har opnået „OZ-CCA“ klasse 2, skal ved 
ny ansøgning om klasse 1-diplomet kun frem
sende QSL’s og liste over de supplerende for
bindelser.
De amatør-organisationer, der har opnået EDR’s 
autorisation som kontrol-instans af diplom- 
QSL’s, vedlægger ansøgningen en skriftlig be
kræftelse på, at QSL-materialet tilfredsstiller 
de anførte krav, idet hensyn endvidere skal 
tages til, at kortene ikke rummer ændringer, 
der kan give anledning til tvivl om deres ægt
hed.
Ansøgerne må inden fremsendelsen af ansøg
ningen undersøge, om vedkommendes organisa
tion har denne autorisation, da en sådan autori
sation vil nedsætte ansøgerens portoomkostnin
ger ret væsentligt.

11. Amatører under punkt 2b og 2c svarer en afgift 
på ialt 5 IRC, medens skandinaviske amatører 
til klasse 2-diplomet kr. 2,00, klasse 1-diplomet 
svarer kr. 5,00.

12. Tildelingen af diplomet kan og skal finde sted. 
når alle krav er opfyldte. Alle ansøgninger vil 
blive prøvede af EDR’s Contest Committee, hvis 
afgørelse er inappellabel.

13. Det danske radio-amatør-magasin „OZ“ vil lej
lighedsvis publisere en æresliste over alle inde

havere af „OZ-CCA“.
14. EDR-Contest Committee forbeholder sig ret til

— som i dette tilfælde — at foretage ændringer 
i foranstående regler, såfremt betingelserne for 
opnåelsen af diplomet gør dette nødvendigt.

Aalborg, i september 1952.

for EDR’s Contest Committee.

Børge Petersen, OZ2NU.

Personligt eksemplar af disse regler vil blive til
sendt på opfordring bilagt 2 I. R. C. til Contest 
Committeens adresse: Postbox 335, Aalborg.

Skandinaviske amatører betaler kr. 1,00.

☆

Sixth All-European DX 

Contest 1952
Som det vil være de interesserede læsere bekendt 

kunne testudvalget allerede på et tidligere tidspunkt 
i år meddele, at Region I-bureauet i London på 
grund af EDR’s jubilæum havde tildelt foreningen 
arrangementet af årets All-European DX Contest — 
den sjette i rækken.

Der skal ikke her gås i detaljer om de hundreder 
af enkeltheder, som forarbejdet med denne contest 
har medført indtil i dag, men det vil sikkert interes
sere alle at høre, at den første, midlertidige ind
bydelse udsendtes i februar-marts til alle radioama
tør-koncentrationer over hele verden. Senere — i 
sidste halvdel af juli — udsendtes en 4-sidet trykt 
indbydelses-folder i 2200 eksemplarer til 100 forskel
lige amatør-organisationer. Siden da har man i ama
tørtidsskrifterne set denne test omtalt med velvilje, 
og hermed kommer turen til „OZ“ og til de danske 
amatører.

6. All-European DX Contest 1952.

1927 - 1952.

Budskab fra Danmark til radio-amatører 
i hele verden.

Kære venner!
Det er med meget stor glæde, at vi — radioama

tørerne i Danmark — har fået muligheden til, i 
samme år, hvor vor organisation fejrer sit 25 års 
jubilæum, at indbyde amatør-venner fra hele verden 
til deltagelse i den 6. All-European Contest 1952.

Det er med glæde og stolthed, at vi fortsætter 
rækken af disse europæiske contester, arrangeret for 
første gang i 1947 af „VERON“, Holland.

Fortsættelsen af denne contest er ikke blot en årlig 
begivenhed, som er imødeset af amatørerne med in
teresse og stor forventning, men den har også betyd
ning som formidler af forståelsen mellem amatører 
på tværs af landegrænser, racer og religioner.

Venskabsbånd — knyttet gennem amatør-radio — 

har i utallige tilfælde vist sin evne til at sætte dybe, 

blivende spor.
I taknemmelighed over at kunne give vort bidrag 

til denne form for idealisme, vil EDR samle alle 
kræfter for at give dette års contest et heldigt for
løb, og indbyder i denne ånd alle amatører, hvor
somhelst i verden, til at tage del i denne contest 
under de gældende regler, ved anvendelse af det 
mest perfekte udstyr og ved udøvelsen af fair sports- 
manship at opbygge og styrke broderskabsfølelsen 

indenfor amatør-radio.

ALL EUROPEAN DX CONTEST 1952 FOR 
INTERNATIONAL FORSTÅELSE 

73’s fra Danmark og good luck i den kommende
contest.

All-European DX Contest er tidligere arrangeret af:

1947 VERON, Holland.

1948 R. E. F., Frankrig

1949 C. A. V., Czeckoslovakiet.

1950 S. S. A„ Sverige.

1951 R. S. G. B., England.
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Contest Calls: Europæiske amatører vil kalde statio
ner i de øvrige fem kontinenter med 
„CQ AW“ (CQ ALL WORLD) — 
medens stationer udenfor Europa vil 
benytte „CQ EU“ (CQ Europe).

R E G L E R
2. Deltagere.

Amatører, betjenende sig af faste stationer, hvor
somhelst i verden, indbydes til at deltage.

2. Formål.

Amatører fra alle Europas lande vil forsøge at 
opnå forbindelse med så mange amatør-stationer 
som muligt i de øvrige fem verdensdele iflg. reg
lerne og under contest perioderne.

3. Betingelser for deltagelse.

Enhver deltager forpligter sig til at være bundet 
af bestemmelserne i denne bekendtgørelse og af 
betingelserne for hans sendetilladelse, såvel som 
afgørelser truffet af EDR’s contest committee.

4. Forudsætninger.

CW- og Fone-afdelingerne er separate contester, 
og amatørerne kan deltage i den ene eller begge. 
Deltagelse kan kun godkendes, såfremt een per
son alene foretager alle betjeningsfunktioner på 
stationen. Stationer, der betjenes af flere perso
ner, vil ikke kunne opnå diplomer. Følgende 
amatørbånd må benyttes i både CW- og Fone- 
testen: —3,5—7—14—21—28 Mc/s. Det er ønske
ligt, om den europæiske bånd-plan vil blive 
respekteret som følger:

CW kun 3,500 — 3,600 
7,000 — 7,050

14.000 — 14,150
21.000 — 21,200
28,000 — 28,200 kc/s og

Fone kun 3,600 — 3,630 og
3,690 — 3,800 kc/s.

Fone og CW: 7,050 — 7,300
14.150 — 14,400
21.150 — 21.445 
28,200 — 30,000 kc/s.

5. Contest-perioder.
Der er to week-ends, hver 48 timer lang, en for 
CW og en for Fone.
CW afdelingen starter kl. 00,01 GMT lørdag den 
6. december 1952 og slutter kl. 24,00 GMT søndag 
den 7. december 1952.
Fone afdelingen begynder kl. 00,01 GMT lørdag 
den 13. december 1952 og slutter kl. 24,00 GMT 
søndag den 14. december 1952.

6. Gyldige forbindelser.
I telegrafi-afdelingen må alle krævede forbindel
ser være gennemført på CW begge veje. I Fone- 
afdelingen tæller kun Fone-forbindelser. 
Krydsbåndsforbindelser tæller ikke.

7. Koder.
Enhver deltager vælger sig et vilkårligt 3-cifret 
tal. CW-deltagere vil udveksle en 6-cifret kode, 
hver bestående af RST rapport plus de tre selv
valgte cifre. (Eksempel vises i omstående log). 
Fone-deltagere vil udveksle en 5-cifret kode hver 
bestående af RS plus de tre selvvalgte cifre. De 
selvvalgte cifre forbliver de samme i hele con- 
testperioden, både for CW og Fone.

8. Score.

a) Points: Enhver europæisk deltager får 1 points 
for godkendelse af enhver godkendt, afsendt 
kodegruppe, og to points for rigtig aflæsning 
af modtaget kode. — Stationer udenfor Europa 
opnår 2 points ved modtagelse af bekræftelse 
af afsendt kode og 1 points for godkendelse af 
kode modtaget. Enhver deltager overalt i ver
den kan derfor maksimalt opnå 3 points for 
hver contact.

b) Final score: Europæiske stationer multiplice
rer det samlede pointstal opnået under 8a med 
en multiplir, der vil være summen af ikke- 
europæiske lande kontaktede på hvert bånd. 
Landene vil være de, der under testperioden 
er gældende iflg. ARRL’s Prefixliste med til
tilføj elsen, at ethvert W- og VE-licens distrikt 
tæller som separat land. Der er 10 licens
distrikter i USA og 9 i Canada og New 
Foundland. Stationer udenfor Europa multi
plicerer den samlede pointssum opnåede 
under 8a med en multiplir, der udgør summen 
af alle europæiske lande kontaktede på hvert 
bånd. Her tæller ligeledes kun de europæiske 
lande, der findes på ARRL’s Prefixliste i con- 
test-perioden. Alle W- og VE-licens distrikter 
deltager separate i testen.

9. Fornyede forbindelser.

Den samme station må kontaktes igen for ekstra 
points, såfremt forbindelsen opnås på et andet 
bånd. Den samme station må kun kontaktes igen 
på samme bånd, såfremt den fuldstændige ud
veksling for opnåelse af tre points ikke blev op
nået under den første forbindelse.

10. Kvota.
Enhver europæisk deltager må i CW-afdelingen 
kontakte et maksimum af 3 stationer i ethvert 
land eller licens distrikt (W/VE) udenfor Europa 
på hvert bånd. Maksimum points opnåeligt for 
hvert land på hvert bånd er således 9. Der er ikke 
tilsvarende restriktioner for stationer udenfor 
Europa, de må kontakte så mange europæiske 
stationer som muligt.
I Fone-afdelingen er der ingen begrænsninger 
for hverken europæiske eller ikke-europæiske 
stationer.

11. Logs.
Contest-arbejdet må føres i log som vist på om
stående eksempel. Enhver log må endvidere inde
holde en underskreven bekræftelse som vist i 
eksemplet. Logs må ikke bære senere poststem
pel end 31. december 1952.
Udenlandske og oversøiske logs modtaget efter 
den 30. april 1953 udgår af bedømmelsen. Alle 
logs skal sendes til adressen: EDR’s Contest Com
mittee, Post Box 335, Aalborg, Denmark.

12. Diplomer.
a) Attråværdige diplomer vil blive udstedt til de 

tre amatører, der opnår højest points i hvert 
land eller W- og VE-licens distrikt, forsåvidt 
tilstrækkelige logs er indgået.

b) Diplomer vil blive udstedt separat for arbejde 
i CW- eller Fone-afdelingen.

c) Resultatet af Contesten vil blive sendt til In
ternational Amatør Radio Union for offentlig
gørelse i „QST“ såvel som til amatørorganisa
tionerne i de forskellige deltagende lande.
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Formentlig vil resultatet kunne offentliggøres 
i „OZ“ for juni 1953.

13. Bedømmelse.

Alle logs bedømmes af EDR’s Contest Committee, 
hvis beslutninger vil være afgørende.

14. Diskvalifikationer,

Arbejde udenfor båndene vil medføre diskvalifi
kation, hvilket også vil være tilfældet på grund
lag af dårlige tone-rapporter.

LOG, SIXTH ALL-EUROPEAN D X COMPETITION

(Lofls from F.urope, for cach band)CW Entry

Call .............. ...........................

Namc.......... .............................

Ad dress 

Antenna(s)

Transmitter Tubes 

Piate Watts (input last stage) 

No. Hours Stn. Operational

Randi Mr 3 5 7 11 2, i | ** Total

No DX 

Stutjons ' 

Work ed i

2 4 6 2 1 15
Diffent

Countries

Worked

No, 

Countries 

Work cd

2 4 4 2 1 13 13

(Logs from points outside of Europe indicate, 

for each band, in the above part of the log: 

»Number of European stationed QSOed« and 

»Number of (European countries QSOed«)

Dote and 

Hnic G MT

Station 

Work e ti
Country

Worked Record of 

New (.ountries for 

F.ach Freq Band Mc

Numbers

Kxchanged Po.

3 5 7 14
„ |» Sent Heceived

Dec. Ctb

00 05 W2MV USA2 1 579556 509777 3
01.47 V£3BG Canada3 2 409555 559123 3
00 15 KP4HU P Hico 3 589555 589000 3
05 11 W7JPY USA7 1 579555 409078 3

OG.29 VK3MC Austr 2 509555 509777 3

10.54 U18AE sssn 1 599555 599111 3

Uec. 7th

03.32 W1DIJD lsai 1 459555 ? 1

04.01 CM2AZ Cuba 4 508555 458999 3

17.45 ZS6UK S Afr. 3 559555 559600 3

20.53 LUI A A Argent. 4 1 499555 599333 3

20 58 VK2AV Austr. 2 419555 349555 3

21.17 W2FC1. ISA 2 599555 599000 3

23.55 W4MI C-SA4 2 359555 ? 1

(Logs from points outside Europe can  Total Points: 35

conttam in the above part of the log only | Multiplier: 2+4 +4+2+1 13

European slations). final Scor* 35 (points) t 13 (multiplier) 455

I certify, on my honour thai t have observed alt compctition rutes as 

well as all re^ulations established for amateur radio in my country, and 

that m report ib correct and true to the hest of my belief. I a^ree to 

be bound by the decisions of the KDft Con test s Committee.

Operator’* Signatur«.

Opfordring til alle aktive danske amatører
På grundlag af ovenfor offentliggjorte regler for 

den forestående DX-test og med henblik på det hen
syn, vi hver især må tage til vor forenings om
dømme ude omkring i de internationale amatør- 
kredse, kan testudvalget ikke kraftigt nok henstille 
til alle aktive danske amatører om at deltage i denne 
test og gøre sin skyldighed bagefter — hvadenten 
resultatet har været godt eller dårligt — at indsende 

loggen udfyldt og rettidigt.

Tildelingen af arrangementet i år har ganske vist 
været bestemt af EDR’s jubilæum, men endvidere 
også ud fra den formodning, at vi ville være i stand 
til at klare afviklingen tilfredsstillende. En del af 
afviklingen er selve deltagelsen, og det er denne, ud
valget appellerer om må blive meget stor. Der er på 
indeværende tidspunkt ca. 1300 lieenserede amatører 
i EDR. Heraf kan der sikkert ses bort fra de 50 %

opdelt i de, der nok har licens, men for tiden ingen 
stationer, den del. der kun har den lille sendelicens 
og derfor ikke store muligheder for DX-arbejde, de, 
der ikke har lyst til at deltage, og de. der af en eller 
anden grund ikke er i stand til at deltage, men dog 
har lysten. Men af de resterende 50 % skulle der 
være en stor del, der kan gå ind for en virkelig aktiv 
deltagelse. Lad os få mange logs fra denne kant — 
lad „OZ“-deltagerantallet for en gangs skyld blive 
stort. Testudvalget

2NU.

N R A U-NYT
LA

NRRL holdt årsmøde den 31. maj. Til ny formand 
blev valgt LA3XA, Karl Boman Bråthen, Hamar. 
Kontingentet fastsattes til 25 kr. årligt; juniorkon
tingentet forblev uændret, 10 kr.

LA4L er nu NRAU-repræsentant efter LA7DA. 
NRRL’s station, LA1C, bestyres af LA7Y. QST LA 

sendes mandag kl. 20,00 og tirsdag kl. 20,00 og 22,00 
på 3592 kHz. Morsetræning tirsdag kl. 21,00, speed 

13—35.

SM

SM5ZP er NRAU-repræsentant.
„SSA-bulletinen“ går søndage kl. 09,00 på 3601,5 

kHz og kl. 10,00 på 7016 kHz.

NRAU-testen 1953.

Denne finder højst sandsynligt sted i første week
end 1953. Reserver allerede nu dagene, så at vi kan 
få en stor dansk deltagelse!

NRAU-pokalen.

De fleste kender jo nok denne af omtale, men 
kun få har set den in natura. Her er imidlertid et 
fotografi af den. Den er i sin tid skænket af SM6UA, 
grand old man, apoteker John Fr. Karlson, Gote
borg, og vandrer endnu mellem de nordiske lande. 

Den bærer inskriptionerne:

NR AU 
1937

EDR-NRRL 1947 EDR 1950
EDR 1948 NRRL 1951
EDR 1949 NRRL 1952

Hvad kommer der til at stå næste gang? Det er

op til os alle, om der skal stå EDR! OZ8T

EDR 1938 
SSA 1939 
NRRL 1946
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Atter ændringer i udsendelserne 
fra WWV

De fleste danske amatører kender vel til udsen

delserne fra WWV (National Bureau of Standards, 

Washington). De har flere gange været omtalt i 

„OZ“, men da der nu er §ket væsentlige ændringer 

i disse udsendelser, synes jeg. det er på sin plads at 

rekonstruere, hvad der i dag sker i disse udsendelser.

Senderens geografiske beliggenhed er: 76,50,52 vest 

og 38,59.33 nord i byen Beltsville, Maryland. Der 

sendes uafbrudt dag og nat samtidig på 8 frekvenser, 
nemlig:

kc/s:

2500

5000

10000
15000

20000
25000

30000

35000

Al A2 A3

Al A2

kw:

0,7

8.0
9.0

9.0 

8,5 

0.1

0,1
0,1

Disse standardfrekvenser har en nøjagtighed på 
1/ 5 o - o o o - o o o  og er f. eks. fortrinlige til at trimme 

sin modtagerskala efter. Der sendes en modulations

frekvens på 600 cykles fra det 0. til det 4. minut, 

det 10. til det 14. minut o. s. v. af hver time, og en 

modulationsfrekvens på 440 cykles fra det 5. til det

9. minut og fra det 15. til det 19. minut o. s. v. af 

hver time. Samtidig sendes der impulser (klik) for 

hvert sekund undtagen i det 59. sekund af hvert 

minut. Disse sekund-klik har en nøjagtighed på 

0,000001 sekund og anvendes særlig til fysiske målin

ger, astronomer etc. Hvert 5. minut hele døgnet sen

des tidssignal på følgende måde: Den udsendte tone 

(hhv. 600 og 440 cykles) afbrydes nøjagtig et minut 

før hver time og hvert femte minut derefter (4., 9.,

14. minut etc. i hver time). Tonen sættes atter på 

et minut efter (5., 10., 15. minut etc). I det minuts 

pause, der opstår hvert femte minut, sender stationen 

dels med morsetegn, dels med fone, en oplysning 

om hvad klokken er, når tonen atter sættes på. — 

Der sker tillige to gange i timen (nemlig i hver 

times 19% minut og 49% minut) det, at stationen 

pr. morsetegn meddeler, hvorledes modtageforholde

ne på korte bplger antages at ville blive de næste 

12 timer. Disse forudsigelser gælder for det nord

atlantiske område og udarbejdes af NBS fire gange 

i døgnet (kl. 0500, 11,30, 17,00 og 23,00). Som tidligere 

benyttes hertil bogstaverne „N“, „U“ eller „W“, der 

henholdsvis angiver, at modtageforholdene er „nor

male", „usikre" eller „dårlige". Fra 1. juli i år efter

følges det sendte bogstav af et tal, der angiver den 

forventede kvalitet. Talskalaen går fra 1 (ubrugelig) 

til 9 (fortræffelig).

Hvis f. eks. modtageforholdene på det tidspunkt, 

hvor forudsigelserne udfærdiges, er normale, men 

formodes at blive kun „nogenlunde gode" i løbet 

af de kommende 12 timer, vil der blive sendt „N4“ 

med morsetegn, gentaget fem gange („N4, N4, N4, 

N4, N4“).

Her er skalaen:
1 ubrugelig W

2 meget dårlig W

3 dårlig W

4 halvdårlig W

5 nogenlunde U

6 nogenlunde god N

7 god N

8 meget god N

9 fortræffelig N

Forudsigelserne fra NBS er baseret på oplysninger 

fra et jordomspændende net af geofysiske observa

torier, der iagttager forekomster af solpletvirksom

hed m. m. Hver forudsigelse vil blive udsendt i ca. 

6 timer, indtil den næste forudsigelse foreligger. For 

eksempel vil den forudsigelse, der foreligger klar 

kl. 17,00, blive udsendt første gang kl. 17,19% og 

fremdeles hver halve time til kl. 22,49%. Udsendel

sen kl. 23,19% vil forudsige de iagttagelser, der er 

færdiggjort kl. 23,00. Vj kan tage et eksempel: 

Hvis der sendes „W5“ kl. 05,19%, betyder det, at 

modtageforholdene på dette tidspunkt er dårlige, 

men at de i den kommende tid fra kl. 06,00—18,00 

antages at ville forbedres til kvalitet: „5“ (nogen

lunde). — En del unøjagtighed kan dog tilsyne

ladende opstå ved disse forudsigelser, idet den benyt

tede efekt, antennesystem, type af modtager etc., kan 
spille ind her.

Man lærer hurtigt, hvilken af WWV. frekvenser 

man på et givet tidspunkt helst skal aflytte og kan 

herigennem få god gavn af stationen. Ja, det burde 

være enhver amatørs daglige „barometer".

Hvis du en dag samtidig hører kaldesignalet: WWVH, 

er det en tilsvarende station på Hawaii, han sender 

dog kun på tre frekvenser, nemlig: 5000, 10000 og 

15000 kc/s. Han går af og til igennem, når WWV 

ikke kan høres her. Bøtter ,  OZ7BA.

DX-jægeren
v.  OZ7BG.

Nyt land til DXCC:

ARRL anerkender nu „Sheikdom of Qatar" som 

et separat land til DXCC. Endnu er landet ikke til

delt noget officielt prefix, men MP4 benyttes indtil 

videre. Kontakter med Qatar må være lavede efter 

den 15. november 1945, for DXCC anerkendelse.

OZ7SM,  14 mc fone: DU1AL 175, KL7’s CL AON 

ADR AFR, alle vfo. KC6QL 285, KA’s 2JU 3RR 220, 

KAØIJ (Iwo Jima) 290; VS7PW 190. På 3,7 mc fone: 

KT1AK 3760, KP4CP 3920, KV4BB 3930, YI2AM og 

TA3AA.

OZ7SN  har på 21 mc: PY2HT, PY5AX, SU1BZ, 

KT1OC, OQ5BQ, CT3AB, VQ4HJP, ZE3JP, FF8AG 

med cw, og OQ5RU, YV5AB, TA2VDR, og EA8BF 

med fone.

OZ3AD,  28 mc fone: ZS60Y, ZS60W, 5A2TO, 

ZC4RX og YI2AM.

Jørgen Arnvig,  på 14 mc fone: ZP5DC, ZP5CF, 

C08MP. KV4BB, VP6MO, MI3MK, CE2AW, 

VQ4ERR, TA2VDR + PY-954, 2C4 etc. — cw: 

VQ4DO, VO1W, VP900, VU2BL, KG6GX, KV4AC, 

J2TG. JY1AJ, PJ2AA, KZ5AA, CE7AA + CN2-954,

— W SU — ZC4 etc.

OZ7BG,  3,5 mc cw: ZC4RX, TA3AA, ZC4IP, 

4X4RE, F9QV/FC. EA9AP, alle mellem 3500 og 

3520. — 7 mc cw: IT1AGA 7010, ZD2DCP 7040, 

KV4AA 7045, LZ1KAB 7032, EA9AP, CN8EG, 

5A3TR. TA3AA, FF8AG, F9QV/FC, ZE3JP, ZS2A, 

SP9KKA, ZD4AB, 5A2TC, EA8BF, CT3AB, TF5SV.

— 14 mc cw: FI8AD 087, FK8AB 061, FF8AG, 

SV5UN, SP6XA, CE3AG, PJ2AD, TI2TG, C07AH, 

CT2BO YV5AB, KG4AF, MP4BBD, OQ5CP. — Og 

21 mc cw: 5A2TC, PY2CK, W1ZD, ZC4IP, ZC4RX, 

ZE3JP, CN8AF, KP4JE, KP4KD, KZ5DE, VQ4DO.

CE3AG kommer måske i luften fra Easter Island 

(CEØAA) i december, januar og februar . . . HZ1MY 

tager måske til VQ9 sidst på året . . .
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QTHs:
AP2L: Box 151, Karachi 1, Pakistan.
CR4AH: Nuno Pinheiro. Sal Airport, Cape Verde 

Islands.
EAØAD: Box 195, Santa Isabel, Fernando Poo, 

Sp. Guinea.
FP8AP: Gus Roblot, Box 192, St. Pierre et 

Miquelon.

KC6QL: KC6QL. Truk, Caroline Islands.

Indlæg til DX-jægeren sendes til OZ7BG. E. Stør
ner, Huldbergs Alle 8, Søborg.

73 & cu — Erik, 7BG.

Fra testudvalget

Alle bånd:

3,5 mc:

7 mc:

14 mc:

28 mc:

Zoner Lande Points
OZ7BG 45 127 114,896
OZ1W 40 119 53,424
OZ7G 20 69 16,910
OZ3PO 4 35 5,145
OZ2N 9 26 2,800
OZ5TZ 12 17 986
OZ8A 6 13 608
OZ5MJ 2 5 77
OZ1W 5 26 2,480
OZ7BG 3 23 2,210
OZ7G 3 18 861
OZ7BG 10 32 6,300
OZ1W 5 26 1,922
OZ3PO 5 20 1,125
OZ7BG 25 63 35,728
OZ1W 24 59 14,608
OZ3FL 20 29 7,546
OZ7BG 7 9 432

OZ1W 6 8 252

Der deltog een multioperatør station OZ2PA,
assisteret af OZ4KX og OZ3QA.

Zoner Lande Points

Alle bånd : OZ2PA 38 119 92,316

Færøerne. Zoner Lande Points
14 mc: OY3IGO 3 11 308

Grønland. Zoner Lande Points
14 mc: OX3GD 15 27 17,220

OX3GG 9 12 3,066

Resultater, 18. ARRL DX-Contest.

CW: Points Distr. QSO

OZ1W 28,672 28 347

OZ4KX 24,544 26 315

OZ7PH 18,615 17 366

OZ3EA 16,812 21 269

OZ7BG 15,387 23 223

OZ7G 9882 18 185

OZ8F 5040 14 120

OZ3PO 2716 14 66
OZ5LN 252 6 14

OX3BI 10,432 16 218

OX3 AP 2982 14 71

Fone: Points Distr. QSO

OZ7SM 5899 17 116

OZ7BG 750 10 25

OZ7G 308 7 15

OZ3EA
(OZ6BC) 4275 15 99

OX3WX 2370 15 53

Lidt statistik.

Der var denne gang ialt 100 logindsendende delta
gere i dx-testen fra 23 forskellige europæiske pre- 
fixer. Ser man resultaterne fra disse igennem, er det 
for en gangs skyld oplivende at se, at Danmark ligger 
ret godt til i en sådan sammenligning.

Sammenlagt blev „OZ“-deltagerne i cw-afdelingen 
nr. 3 og i fone-afdelingen nr. 4.

Men det vil sikkert interessere læserne at få nogle 
detaljer, og de følger derfor her:

Cw-afdelingen.
1. Tyskland 7 delt. 169.325 points
2.Spanien 6 tt 124,621 tt

3. Danmark 9 tt 121,929 tt

4. England 7 tt 107,633 tt

5. Wales 2 tt 90,659 tt

6. Irland 7 tt 76,063 tt

7. Frankrig 9 tt 73,315 tt

8. Island 5 tt 72.349 tt

9. Belgien 2 tt 69,906 tt

10. Portugal 4 tt 63,665 tt

11. Holland 8 tt 61,196 tt 

12.Czechosl. 1 tt 37.950 tt

13. Canal Ø. 1 tt 31,948 tt

14. Sverige 12 tt 28,060 tt

15. Norge 5 tt 26.076 tt

16. Schweitz 4 tt 20,501 tt

17. Skotland 2 tt 19,014 tt

18. Finland 3 tt 17,870 tt

19. Azorerne 1 tt 12,950 tt

20.Saarland 1 tt 8.610 tt

21. Sardinien 1 tt 7,287 tt

22. Italien 2 tt 5,340 tt

23. Triest 1 tt 2,748 tt

refixer, 100 deltagere.

Fone-af delingen.

1.Italien 1 delt. 15,776 points

2.England 1 tt 15.000

4. Danmark 4 tt 11,232 tt

5. Tyskland 3 tt 8,724 tt

3. Frankrig 2 tt 14,937 tt

6. Spanien 1 tt 7,042 tt

7. Portugal 2 tt 6,676 tt

8. Sverige 3 tt 3,507 tt

9. Belgien 2 tt 3,390 tt

10.Island 1 tt 828 tt

11.Finland 1 tt 540 tt

12.Holland 1 tt 162 tt

12 prefixer, 22 deltagere.

I det sammenlagte resultat er Tyskland bedst med 
ialt 178.049 points med Danmark på andenpladsen 

med 133.161 points.
Endelig

stationer:

skal vi bringe de 12 bedste europæiske

1. GW 3 ZV 77,996 P- 7. F 8 VG 40.424 p.

2.DL 4 EF 71,558 P- 8.EA 3 HE 39.933 p.

3. ON 4 QF 69.042 P- 9. OK 1 MB 37,950 p.

4. G 5 RI 65.268 P- 10. CT 1 SQ 33.592 p.

5. EA 1 AB 52,839 P- 11.GC 4 LI 31,948 p.

6. TF 3 SF 43.225 P- 12. OZ 1 W 28.672 p. 
OZ2NU.

Indregistrerede modtagerstationer 
pr. 1. november 1952:

Medl. nr. 5555 DR-nr. 962 Conny Dupont, Højtoft

3, Grejsdalen. Vejle.
Medl. nr. 5714 DR-nr. 963 Ole Buhl, Aabjergvej

8, Frederikssund.
Medl. nr. 5682 DR-nr. 964 Hellmuth Nielsen. Sto-

regade 36. Grenaa.

224

CQ World Wide DX Contest 1951, CW section.



TO DØDSFALD

OZ4PO, P o u l  D a m s- 
g a a r d, Holstebro, er den 
11. oktober afgået ved dø
den efter kun 12 dages 
sygdom, 26 år gammel. 
Poul, der var kendt som 
en meget aktiv amatør, 
nåede på den korte tid, at 
få mange venner gennem 
sin radio, og for dem, der 
kendte 4PO, føles hans 
tidlige bortgang dobbelt 

tung. I afdelingen og på båndet var han kendt som 
en ivrigt eksperimenterende og hjælpsom kamme
rat. Han var altid villig til at række en hjælpende 
hånd til de nye og gamle amatører, og ingen opgave 
var for stor for ham. Poul Damsgaard efterlader sig 
hustru og en lille pige. Vi vil altid savne Poul.

Æret være hans minde.

☆

Det var med sorg, at vi den 19. oktober modtog 
budskabet om OZ1KP, Kay C i l i u s  P e d e r s e n ’ s
død.

OZ1KP, der kun blev 41 år, led af en alvorlig 
hjertesygdom, og han var selv klar over, hvor det 
bar hen, så døden kom således ikke overraskende 
for ham og hans nærmeste. Vi, der kender 1KP, min
des ham som en virkelig kammerat og en dygtig 
amatør. OZ1KP hørte til de mennesker, der ikke 
kunne sidde stille og se på, at andre udførte arbej
det, og det blev vel også den indirekte årsag til hans 
tidlige bortgang. Kay var meget interesseret i for
eningsarbejdet, og han forsømte aldrig en lejlighed 
til at komme til stede og sige sin mening ved gene
ralforsamlinger og møder.

Kay Cilius Pedersen efterlader sig hustru og vok
sen datter, og vore tanker og bedste ønsker vil 
følge dem i den vanskelige tid fremover.

Æret være hans minde. 4EH.

Meddelelse fra bestyrelsen
OX3PM i Danmarkshavn er blevet frataget sin 

licens, fordi en QSO mellem ham og en køben
havnsk amatør er blevet refereret og slaaet stort op 
i såvel den hjemlige som den udenlandske presse.

Foreningens formand har ved personlig henven
delse i Grønlandsdepartementet søgt at opnå en 
ændring af den trufne afgørelse, men er blevet 
stillet over for den kendsgerning, at man ikke på

noget punkt ønsker at fravige den engang trufne 
beslutning.

Sagen er åbenbart mere kompliceret end først
antaget, idet den har fået en udløber i form af en
politisag, der verserer for retten i Esbjerg, men det 
er dog vor opfattelse, ikke mindst ved samtaler 
med amatører, der har overvåget den omtalte QSO, 
at det, OX3PM har udtalt, har været af ganske
harmløs natur, og at man i nogen grad har rettet
smed for bager.

Til vore amatørkammerater på Grønland finder 
vi anledning til at sige, at deres udsendelser deroppe 
fra åbenbart af journalisten betragtes som godt 
„stof“, og at man fra pressens side ganske hensyns
løst fordrejer de faktiske kendsgerninger bare for 
at skaffe interessante nyheder.

OX3PM må, som så mange andre, erfare, at i 
journalistik går man frem efter recepten: 1 del 
kendsgerning og 99 dele usandhed.

FRA AFDELINGERNE

Københavns-afdelingen.

Afdelingen holder normalt møde to gange om 
måneden. Foreningslokalerne er i „Foreningen af 
1860“, Nørrevoldgade 90, lille sal, over gaarden. 
19,30—20,00 er der ind- og udlevering af QSL-kort, 
og kl. 20 begynder mødet. Alle oplysninger om for
eningens virksomhed fås på mødeaftenerne hos for
manden eller den øvrige bestyrelse.

Efter generalforsamlingen, som foregik i fred 
og fordragelighed har den nye bestyrelse konsti
tueret sig som følger:

Formand OZ2KP 
Næstformand OZ5RO 
Kasserer OZ7R.
Sekretær OZ9AD 
OZ-korresp. OZ7EU
Desuden i bestyrelsen OZ8Y og OZ6EP

Til fordel for Buske Mølle er der startet et lotteri 
med mange værdifulde gevinster. Lodsedler a 1 kr. 
fås hos OZ3U og OZ5AB samt iøvrigt hos besty
relsen.
Månedens program.

24. november. OZ7EU. Begynderens problemer. 
Foredrag med diskussion.

8. december: OZ7MP. Modtagning af NFM.
OZ7EU.

Amager: Månedsprogram.

Formand: OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup. Te
lefon Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er 
hver torsdag kl. 19,30 i mødelokalerne, Strandlods
vej 17, —S—.

Torsdag den 23. oktober 1953 afholdt OZ7NS fore
drag om antenner, og der var godt besøg, selv om 
der nok kunne være nogle flere. OZ7NS er en af 
vore OB og han havde jo rige erfaringer at øse ud 
af. Særlig interessant var beskrivelsen af hans nye 
beam, som han kan regulere nede fra stationen 
samtidig med, at han kan registrere, i hvilken ret- 
ninge han sendte; alt i alt en lærerig aften.

Da vi har fået en hel del nye amatører, har be
styrelsen vedtaget at starte en foredragsrække for 
disse, og vi lægger ud første gang den 4. december

225



1952, hvor OZ8T vil indlede med modtageren: vi 
stiller selv store forventninger til denne foredrags
række, og der er ingen tvivl om, at medlemmerne 
gør det samme, så vel mødt.

Månedspr ogram:

20. november 1952: Filmsaften, evt. auktion. (Over- 
skudet går til klubmodtageren).

27. november 1952: Klubaften.
4. december 1952: Foredrag for begyndere. Mod

tageren.
11. december 1952: Klubaften.

Brønderslev. Den 18. oktober 1952 holdt vi i Brøn
derslev møde for om muligt at stifte en lokal afde
ling. Der mødte ca. 20 interesserede op, og foreningen 
blev stiftet. Til bestyrelse valgtes følgende: E. Hvid- 
berg, P. Jørgensen, H. B. Rasmussen, E. Holm, H. Sø
rensen. Ved påfølgende bestyrelsesmøde hos 8HS 
konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: For
mand: E. Hvidberg (OZ6YZ), kasserer: P. Jørgensen, 
sekretær: H. B. Rasmussen (OZ6JL). Der holdes 
møde hvertredie torsdag, første gang den 30. oktober. 
Eventuelle interesserede EDR-medlemmer, som vi 
endnu ikke er i forbindelse med, kan indhente oplys
ninger hos bestyrelsen. OZ6JL.

Esbjerg. Afdelingen holder møde hver onsdag 
kl. 19,30 i lokalerne Teglværksgade 74.

Lørdag den 29. november kl. 19,30 afholdes sæ
sonens første „store“ foredrag. Det er OZ2KP, som 
vil fortælle om modulation. Interesserede fra nabo
afdelingerne er som altid velkomne.

Forédragsudvalget har forøvrigt lovet os flere 
foredrag i vinterens løb, og det kan absolut an
befales medlemmerne at møde talstærkt op og få 
del i den viden, som disse erfarne amatører sidder 
inde med. OZ2FM.

Horsens. Afdelingsformand: OZ8AH, Aage Hansen, 
Fugholm 9. Sekretær: OZ3FM Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15. Telefon 2096. Afdelingslokale: Belys

ningsvæsenets kontor, Gasvej 21.
Hver tirsdag: 19,30—21,00: Morseundervisning ved 

OZ7CJ. — 21,00—23,00: Teknisk undervisning ved 

OZ8AH og OZ4RU.
Hver torsdag: Kammeratskabsaften, hvor forskel

lige emner diskuteres.
Ordinær generalforsamling afholdtes den 28. 

august 1952. Bestyrelsen består herefter af:
OZ8AH, formand — OZ4RU, næstformand,
OZ4JJ, kasserer — OZ3FM, sekretær,
og OZ2FK.

Desværre har sundhedsautoriteterne ikke kunnet 
godkende planerne over vort projekterede nye hus, 
med ved borgmesterens med fleres store velvilje 
er et lokale på belysningsvæsenets kontor stillet til 
rådighed for afdelingen. Nu hygger vi os der, og 
vi praler med, at ingen anden afdeling bor så fint 
som vi.

Vinterens arbejde er fastlagt efter ovenstående 
plan, og vi er allerede i fuldt sving. Udenbys med
lemmer er altid velkomne til et besøg i afdelingen.

I gamle dage blev Horsens afdelingen ved møder 
og stævner fremdraget som en mønsterafdeling. 
Lad os vise vore kammerater landet over, at vi 
stadig — traditionen tro — ligger i toppen.

Vi mødes i din og min afdeling. OZ3FM.

CQ! CQ!

Lørdag den 29. november har afdelingen arrange
ret et møde med foredrag af OZ9R over emnet

„Forstærkere". Mddet afholdes på Horsens stats
skole og begynder kl. 19,30. Der vil blive lejlighed 
til at stille spørgsmål ang. radiotekniske problemer, 
og 9R skal nok besvare disse på en måde, så vi 
vil kunne forstå det.

Afdelingerne i Silkeborg, Herning, Vejle og Give, 
Thyregod inviteres venligst, og vi venter at se 
mange medlemmer fra disse afdelinger, ligesom vi 
selvfølgelig venter tilslutning fra vore oplandsbyer 
(Odder, Brædstrup, Aale, Hornsyld m. fl.) og 100 % 
fra vor lokale afdeling.

På gensyn.

Kolding. Afdelingen afholdt den 22. f. m. sin 
ordinære generalforsamling. Formanden aflagde be
retning og omtalte herunder medlemmernes mang
lende interesse for foreningens arbejde. Det vedtoges 
at søge gennemført en lovændring, således at afde
lingskontingentet for fremtiden opkræves af EDR. 
Endelig drøftedes vinterens arrangementer, og det 
blev overladt bestyrelsen at søge oprettet morse- og 
teknisk kursus, så fremt den fornødne tilslutning 
kunne opnås. Bestyrelsen og revisor blev genvalgt 
på nær OZ2RD, der ikke ønskede at fortsætte. I ste
det valgtes medlem nr. 3902, Fischer-Nielsen.

Til kongeparrets grønlandsfond blev der foretaget 
en indsamling, der gav et pænt resultat.

Nærmere meddelelse om månedsmøde vil senere 
fremkomme. 1AQ.

Roskilde. Afdelingen afholder møde onsdag den 
19. november hos OZ2KJ, Kløvervej 20, onsdag den
3. december hos OZ5MA, Møllehusvej 90, onsdag 
den 17. december hos OZ3GR, Fælledvej 36.

Forslag til diskussion af forskellige emner modta
ges. VY73. OZ5MA.

Silkeborg. Afdelingen holdt generalforsamling i 
oktober; ret godt besøgt (50 pct.). Man drøftede af
delingens arbejde i det forløbne år, navnlig tids
skriftcirkulationen gav anledning til diskussion. 
Man enedes om at fortsætte efter det gamle sy
stem, men der vil blive gået hårdt frem mod de 
forsømmelige. Man vil søge afholdt et a to fore
drag i vinterens løb. 6KW genvalgtes til formand, 
og som kasserer valgtes 7KR. — Resten af aftenen 
forløb under kammeratligt samvær.

Sorø. Søndag den 19. oktober afholdt afdelingen 
foredragsaften med 7BO som taler. Der var foruden 
Sorø afdeling mødt EDR-medlemmer fra Korsør, 
Slagelse og St. Merløse, og 7BO holdt i ca. 1½ time 
et udmærket foredrag om PA-trin. Bagefter var der 
lejlighed til diskussion om emnet.

Vi benytter lejligheden til at takke EDR’s fore
dragsudvalg ved 6EP, som i løbet af forbavsende kort 
tid sørgede for foredragsholder, og vi anbefaler afde
lingerne i langt større omfang at gøre brug af fore
dragsudvalget.

Næste foredragsaften holdes søndag den 16. novbr. 
kl. 19 på Hotel Sorø (ved Sorø station), hvor 7T kom
mer til stede og holder foredrag om modulation. Vi 
glæder os til at se så mange som muligt af vore kort
bølgevenner, idet alle interesserede er hjertelig vel

komne.
Ved mødets begyndelse indløb meddelelse om, at 

vor gode ven OZ1KP fra Gørlev var afgået ved dø
den natten til søndag af en hjertesvaghed. Det var 
med sorg, at vi modtog denne meddelelse, idet Kay 
altid var en trofast gæst ved vore møder og sam
menkomster, hvor han med sit lyse humør og bram
fri måde at udtale sig på altid vandt sig venner.
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Med 1KP har vi her i Vestsjælland mistet en af 
vore gode støtter, og EDR har igen mistet et af sine 
gamle medlemmer, som med lyst og interesse gik op 
i sin hobby.

Det var i en alt for ung alder (kun 41 år), at vi 
skulle miste Kay, og vi benytter lejligheden til over
for hans familie at beklage det smertelige tab, de har 
lidt ved at miste en god mand og fader. Æret være 
hans minde. Vy 73 OZ4NO.

Hobby-udstillingen i Tønder.

A. O. F. arrangerede den 20.—21. september en 
hobby-udstilling på „Tønderhus“ i Tønder.

E. D. R., Tønder afdeling, havde uden særlige 
udgifter fra afdelingens side fået anvist en stand 
på ca. 1,5x3 meter.

En del af afdelingens medlemmer havde således 
om søndagen den 14. sept. fået ophængt en antenne, 
der var ca. 80 m lang og anbragt fra det ca. 50 
meter høje vandtårn til taget på „Tønderhus44.

OZ2GJ og OZ2LH, hvis station var under ombyg
ning, havde travle dage og nætter før udstillingen 
med at få den køreklar. Den 19. september om afte
nen var der derfor travlhed med at pynte, installere 
og afprøve.

Der blev fremvist OZ2GJ’s station i funktion. — 
Endvidere var OZ3B’s sender og OZ2GJ’s forskellige 
måleinstrumenter.

Hobbyudstillingen var besøgt af ca. 2200 gæster, 
og der blev vist stor interesse for vor stand, især 
når der var en hyggelig QSO.

Der blev, foruden en del dobbelte QSO’er, op
nået 57 forbindelser med bl. a. Malta, Frankrig, 
Norge, Sverige, Tyskland og en del danske statio
ner til trods for en del QRM.

Der blev modtaget 12 QSL-kort, og et specielt til 
udstillingen fremstillet OSL-kort blev afsendt i 57 
eksemplarer.

Vendsyssel afdeling har holdt ordinær generalfor
samling den 20. oktober på Afholdshotellet i Hjør
ring. Søren Jespersgaard valgtes til dirigent, hvor
efter formanden, 3MX, aflagde beretning. Han om
talte bl. a., at der er såvel teknisk kursus som morse- 
kursus i gang, hver med ca. 10 deltagere. Da kassere
ren, 1KG, ikke var til stede, oplæste 1PV regnskabet, 
der slutter med en kassebeholdning på 214 kr. og en 
formue på 360 kr.

Til formand valgtes 7KO, til kasserer 1PV og til 
sekretær Søren Jespersgaard. 4KJ blev revisor.

Under eventuelt nævnte 5DV, at han allerede sidste 
år havde fremsat forslag om en fælles udflugt, f. eks. 
til Skive radio, og der var stemning for en sådan tur 
såvel dengang som nu. 3MX slog til lyd for en festlig 
sammenkomst, når de nye medlemmer har morse- 
prøve og teknisk prøve overstået. Det var en vellyk
ket fest, vi havde sidst i samme anledning. Det hen
stilledes iøvrigt til den nye bestyrelse at bringe de 
gamle planer om foredrag m. m. til udførelse.

Ved kaffebordet takkede 7KO på afdelingens vegne 
3MX for det store arbejde, han gennem de mange år 
som formand har gjort for foreningen, og beklagede, 
at han nu ønsker at trække sig tilbage. 7KO.

Ovenfor ses et billede af standen med amatørerne 
OZ2UN, OZ3JL, OZ2CF, OZ3SB og OZ2GJ ved mi

krofonen.
Endvidere et nærbillede af stationen og målein

strumenterne med OZ9SK og OZ2UN ved mikro

fonen.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i oktober måned 1952 anmodet om 

optagelse i EDR:

5778 - Mogens Boe Nielsen, Jesper Brockmandsgade
15 st., Kbh. N.

5779 - Kai Mandrup Hansen, Refsnæsgade 35 st.,
Kbh. N.

5780 - H. Frost, Nørregade 14, Farsø.
5781 - Aksel Jørgensen, Svenstrup, Als.
5782 - Henning Jensen, Ågården 3, Randers.
5783 - Bent Wilsen, Toftevang 36, 1. sal tv., Kgs.

Lyngby.
5784 - T. Thomsen, Storegade 45, Bramminge.
5785 - Hans Jensen, „Vognen", Havrebjerg st.
5786 - Chr. Søgaard, Brombærvej 6, Kbh. F.
5787 - Tage Ryberg Jensen, Herluf Trollesgade 27,

2. sal, Aalborg.
5788 - Jens Chr. Tornemand, Valdemarsgade 24,

Aalborg.
5789 - Jørgen Jeppesen, Kærlundsvej 28, Aalborg.
5790 - Gerh. Clausager Nielsen, Agerbæk st.
5791 - Erik Jørgensen, Højgade 43, Hammerum.
5792 - Niels Olsen, V. Kærvej 14, Brønderslev.
5793 - Jørgen Andersen, „Thusgaard", Hjerm.
5794 - Gunner R. Møller, c/o H. Mellergaard, Bred

gade 14, Brønderslev.
5795 - Erling Nielsen, Agerbæk st.
5796 - Henrik Sørensen, Anemonevej 25, Odense.
5797 - Preben Schmidt, Wilkenvej 35, 1. s. tv., Kbh. F.
5798 - Peter Larsen, Teglværksbakken 31, Hellerup.
5799 - Kjeld Kristensen, Krøyersvej 5, Højbjerg.
5800 - J. Eriksen, Ubådsdepotskibet Ægir, Købma-

gergades postkontor, Kbh. K.
5801 - Ingolf Rasmussen, Beatevej 4, Kbh. Valby.
5802 - O. Koefoed-Olsen, Firkløvervej 22, Kbh. NV.
5803 - Verner Jensen, Østre Allé 8, Slagelse.
5804 - Ib Houby Olsen, Brøndumsgade 86, Skive.
5805 - Kay Aage Nielsen, Refs-Vindinge.
5806 - Jørgen Kai Henriksen, GI. Kirkevej 72, kid.,

Herning.

i
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5807 - Karl Mathiesen, Ahlmannsvej 8. 2. sal, Søn
derborg.

5808 - Thorkild Lisberg, Sønderskovvej 14, Frbg.,
Sorø.

Tidligere medlemmer:

1433 - OZ8CM, C, Mathiasen, Jernbanegade 15, 
Skjern.

3643 - Jørgen Nielsen, Enghavevej 100, 3. s., Kbh. SV. 
4529 - Willy Kurt Andersen, Wittenberggade 29 st., 

Kbh. S.

Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de som 
medlemmer af EDR.

Rettelse:

I juli OZ var OZ4BP opført som nylicenseret uden 
EDR medlemsnummer, hvilket er en beklagelig fejl, 
da han har haft nr. 4726 gennem flere år.

qth-rubrikken

648 - 

694 - 

1336 - 

1643 - 

2601 - 

2634 - 

3077 - 

3487 - 

3651 - 

3991 - 

4080 - 

4247 - 

4328 -

4380
4527

4594

4896

4898

4964

4979

5004

Nils Tuxen, 22 Michaels Lane, Croton-on- 
Hudson, N.Y., USA, lokal.
OZ9S, Sv. Nielsen, Christiansminde, GI. 
Ølstykke, Ølstykke, ex Kbh.
OZ3AG, A. F. Godtfredsen, Peder Lykkesvej
23, 1. sal, Kbh. S., lokal.
OZ5JM, Johs. F. Madsen, Strandvejen 22, Kbh.
0., ex Braade.

- Erik Stig Nielsen, Kronprinsensgade 63, 
Esbjerg, ex soldat.

- OZ3A, Sv. Johansen, Købkesvej 39, Odense, 
lokal.

- OZ7IR, Ingv. Nielsen, Christiansminde, Gl. 
Ølstykke, Ølstykke, ex Kbh.

- OZ3WO, Sven-Erik Jørgensen, Rødovrevej 
448, 2. sal, tv., Vanløse, lokal.

- OZ4RH, C. E. Finding Jensen, Realskolen, 
Humble, ex Kbh.

- J. Bang Jensen, Brogade 22, 2. sal, Rudkøbing, 

lokal. "
- OZ5FL. Frede Larsen, Bøjden pr. Horne, Fyn,

ex soldat. 
- OZ4PN, P. Neuschwang, Øresund vej 1, 3. sal 

th., Kbh. S., lokal.
- OZ5GJ, Gerh. Jensen, Beatevej 5, 1. sal, Valby, 

lokal.
- C. J. Nielsen, Søholtallé 42, Silkeborg, lokal.
- OZ4KT, Knud Thomsen, Daadyrvej 11, 

Fredericia, ex soldat.
- OZ2JH, J. Chr. Høgel, Borkal præstegård, 

Bylderup Bov, ex Næstved.
- Kaj Strandberg, Hotel „Prinsen", Fredens

borg, ex Hørsholm.
- OZ2BW, 2880/790, N. J. Hansen, Arresødal- 

lejren, Fr.værk. ex Køge.
- Peter C. Matzen, Nygade 52, Aabenraa, ex 

soldat.
- OZ2BR, Bang, Stationen, Kalvehave, ex 

Kolding.
- Leif Hansen, Statens Ungdomsskole, „Ande- 

rup“ pr. Maarsø, ex Fr.sund.

5033 - Aage Juul, Kildebakkegårdsallé 86. st,. 
Soborg, ex Aakirkeby.

5036 - I. Th. Westphall, Blidahpark 11, Hellerup, 
lokal.

5196 - Børge Jensen, Stubbekobingvej 39. 1. sal. 
Nyk. F., lokal.

5245 - E. Rugaard, Postkontoret. Kalundborg, ex 
Aarhus.

5272 - Karl J. Nielsen, Aarhusvej 43, Randers, ex 
soldat

5358 - Helge Clausen, Fasanboligen. Lungholm, 
Rødby, ex Holeby.

5383 - OZ2IS, Ib Nissen-Juul Sørensen, Berners 
Vænge 10, 1. sal tv., Valby, lokal.

5519 - 154914-Hoff, personkortnr. 28185, II 10 reg.,
E.komp., Kommandoet, Tyskland, ex soldat.

5568 - Peter Lynggaard, Østerbrogade 158, Kbh. Ø., 
ex Rungsted K.

5579 - Erik Karlsson, c/o elektr. Kai Axelsen, Rdn- 
nebærvej 16, Saxkøbing, ex Sverige.

5592 - 161170 — H. Sprenger, G.I.R., 3. bat., 2. komp., 
Kommandoet, Tyskland, ex soldat.

5640 - OZ3ML, Mogens Larsen, Hovedgaden 55 a,
1. sal tv., Lyngby, ex Sorø.

5701 - Flemming Hansen, Johannevej 7, Køge, lokal.

Rettelse:

4033 - OZ1HP. H. Planck, Lystrupvej 13, Brønshøj, 
har godtgjort tidligere at have været medlem 
af EDR. hvorfor medlemsnumret bedes rettet 
til 1122.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTE 
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Postbox 79. 
København K.

Teknisk stof sendes til TR, Paul Stømer, OZ7EU, 
Huldbergs allé 8, Kbh.—Søborg.

Hovedredaktør (ansvarlig overtor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvej 30. Odense, telefon 10.439. Hertil 
sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i oladet. 
Senest den 1. i måneden.

Formand: Poul Andersen, OZ6PA, Peder Lykkesvej 15. 
København S.

Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, 
Sundby, Nykøbing F.

Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF

Sekretær: Henrik Nielsen, OZ9R, Klavs Næbvej 7, 
Virum, LyngDy.

QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100, 
Vanløse. — QSL-kort kan sendes til box 79, Køben
havn K. giro nr. 23934. Træffes i EDR's Københavns 
afdeling 1. og 3. mandag i hver måned.

Landsafdelingsleder: G. Krogsøe. Grønnegade 37, 
Esbjerg.

EDR’s testudvalg: OZ2NU, postboks 335, Aalborg.

DR-leder: J. P. Berg-Madsen, OZ-DR319, Handelsban
ken, Randers.

Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP, Alekiste- 
vej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

EDR’s girokonto 22116, postbox 79, Kbh. K. Hertil
indbetales alle kontingentbeløb m. m.

QSL-centralens girokonto er nr. 23934 QSL-centralen,
Vanløse Allé 100, Vanløse, og hertil indbetales de 3 kr.
for direkte tilsendelse af QSL-kort.

Girokonto 35183, der er OZ3FL’s private, må ikke
benyttes til indbetalinger til EDR.
Kalenderfører: Paul Størner, Huldbergs Allé 8. Kbhvn., 

Søborg.
Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager 

vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.

Annoncer: Henry Larsen, OZ7HL, Maagevej 31, Køben
navn NV.

Eftertryk af „OZ 's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI
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