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E.D.R. sommerlejren
1955
Igen i år afholdes EDR’s sommerlejr på Buske Mølle; det bliver i ugen fra
søndag den 3. juli til søndag den 10. juli, begge dage incl.
Den officielle åbning af lejren vil finde sted kl. 14,00, men allerede forinden
har man afviklet en rævejagt; denne foregår på en del af Ringsted-kortet 10—
15 km, centrum Buske Mølle, samlet start fra møllen kl. 10,00.
Der vil blive forskellig underholdning på åbningsdagen, ligesom vi håber
at få etableret fjernsyn i sommerlej rugen.
Der vil i ugens løb blive afholdt forskellige udflugter, bl. a. til Holmegårds
Glasværk, Faxe Bryggerierne m. m.
Hovedbestyrelsen har søgt undervisningsministeriet
dette gælder dog kun for medlemmer under 18 år.

om

bevilling

til

rejser,

Der er kun nogle få ledige køjepladser tilbage, men som bekendt er telt
pladser i vid udstrækning til rådighed.
Al henvendelse ang. sommerlejren må ske til OZ2KP, der kan give nærmere
oplysninger om arrangementet.
På gensyn på møllen, 9AD.
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En »HiFi« forstærker med to EL84 i push-pull
Efter PHILIPS electronic tube division.
Af OZ7EU.
Alle radioamatører er interesseret i LF-forstærkere. I vore sendere bruger vi normalt
ikke forstærkere med det toneområde, som
den her beskrevne har, men jeg vil dog alli
gevel tro, at en del af det, der indeholdes i
den, i fremtiden vil gå igen i en del amatørstationer, og tillige vil forstærkeren være en
lækkerbidsken for de amatører, der interes
serer sig for god gengivelse af radio og gram
mofon, i særdeleshed da, eftersom forstær
keren må siges at være relativ billig at bygge.
TR.

Formålet med den kvalitetsforstærker der
skal beskrives i det efterfølgende var at opnå
en responskurve, der var retlinet fra en oktav
under den bedste højttalers resonansfrekvens
til en oktav over den højest hørlige frekvens.
Forvrængning og intermodulation måtte hol
des nede på det absolut laveste niveau.
Dette blev opnået. Klirfaktoren er ved 11
watts output kun 1 % ved 400 Hz, og intermodulationen kun 2 % ved 8,2 watt. Begge
dele målt på udgangstransformatorens sekun
dærside.
Diagrammet.
Udgangstrinet. Som det ses er der anvendt
to stk. EL84 her. De arbejder i klasse AB

Stykliste.
1,5 MOhm
R1
150 kOhm
R2
R3 2,2 kOhm
R4
2,2 kOhm
10 Ohm
R5
R6
1 MOhm
180 kOhm
R7
1,2 MOhm
R8
68 kOhm
R9
R10 100 kOhm
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1/

w.
w.
1/ w.
4
1/ w.
4
1/ w.
4
1/ w.
4
1 w.
1/ w.
4
½ w.
½w.
1/

4

4

R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21

100 kOhm
330 kOhm
330 kOhm
1 kOhm
130 Ohm
1 kOhm
220 Ohm
220 Ohm
3,9 kOhm
1 kOhm
47 kOhm

½ w.
4 w.
1/ w.
4
1/ w.
4
3 w.
1/ W.
4
1/ w.
4
1/ w.
4
1 w.
1/ w.
4
½ w.
1/

push-pull. Gitterspændingen fås over den fæl
les katodemodstand R15. Gitteraflederne R12
og R13 har en noget lavere værdi end nor
malt for at undgå dårlig balance i udgangsrørene grundet på den forskel på gitterstrømmene, der kan opstå efterhånden.
Skærmgitrtme fødes over en fælles mod
stand R19, som ikke er afkoblet. Denne mod
stand har også til formål at ophæve forskelle
i rørene, så det er ikke strengt nødvendig at
udsøge rør med ens karakteristikker, blot
skal selvfølgelig anodestrømmen i dem være
nogenlunde ens. Den modkobling, der fås over
R19, er tilstrækkelig til at udligne den nor
male fabrikationsforskel, der kan ske med rør
som EL84. Stopmodstandene R14 og R16 er
indsat i gitterledningerne og R17 og RI8 i
skærmgitterledningerne
for
at
forhindre
svingning på ultrahøje frekvenser. Disse mod
stande skal heller ikke afkobies, men skal
være monterede direkte på rørfatningernes
kontakter. Over højttalertransformerens ud
gangsklemmer er monteret en modstand for
at forhindre ustabilitet, hvis der ikke skulle
være sat højttaler til.
2. Forforstærker og fasevenderen. Der er
anvendt et ECC83 som 2. forforstærker og

R22 27 kOhm ½ w.
P 1 . pot. 2,5 MOhm log.
P 2. . pot. 2,5 MOhm log.
P 3. pot. 1 MOhm log.
Cl ker. 33 pF
C2 ker. 680 pF
C3 ker. 270 pF
C4 papir 3300 pF
C5 glimmer 1500 pF
C6 elyt. 100μF 12 v.
C7 papir 47000 pF 400 v.

C8 papir 0.1 μF 400 v.
C9 papir 0.1 μF 400 v.
C10 papir 0.1 μF 400 v.
C11 elyt. 100 μF 25 v.
C12 elyt. 50 μF 400 v.
C13 elyt. 50 μF 400 v.
C14 elyt. 50μF400 v.
C15 elyt. 50 μF 400 v.
Drossel, 8 Hy, 115 mA,
200 Ohm.

fasevender i et katodekoblet kredsløb. Der er
meget lille forvrængning i et sådant system.
En ulempe ved opstillingen er, at den for
stærkning, der fåes, kun er ca. det halve af,
hvad der kan opnås med mere konventionelle
fasevendere. Men grundet på den store for
stærkningsfaktor i røret er der alligevel fuldt
tilstrækkelig med gain.
Signalet tilføres gitteret af 1. triodedel, git
teret på 2. del er kapacitivt stelforbundet.
Koblingen mellem trinene finder sted over
katodemodstanden R9. Anodemodstandene
R10 og R11 er på 100 kohm. De behøver ikke
at være helt nøjagtigt ens, men for at opnå
bedste balancering må de helst ligge indenfor
5 % således, at R11 ligger højest.

Der er anvendt direkte kobling mellem
dette trin og 1. forforstærker EF86. Man har
her den fordel, at fasedrejning på de lave fre
kvenser undgås, og dette hjælper til at sta
bilisere hele opstillingen på det lavere fre
kvensområde.
1. forforstærker. Der anvendes her et EF86
(tilsvarende Telefunken EF804) i almindelig
opstilling med en forstærkning på ca. 200. Af
koblingskondensatoren fra skærmgitteret skal
forbindes til katoden. En del af katodemod
standen på 10 ohm, R5, er ikke afkoblet idet
modkoblingen skal forbindes hertil.
Modkoblingen. Denne tages fra udgangs
transformerens sekundær og går via en mod
stand på 2,2 ohm (R3) til toppen af R5. Mod
standen R3 skal være absolut induktionsfri.
Den er shuntet med kondensatoren C5 på
1500 pF, og denne kondensator skal ligeledes
være induktionsfri. Der anvendes bedst en
glimmertype.
Styrkekontrol og tonekontrol. Disse kon
troller er holdt helt udenfor modkoblings
kredsløbet for at undgå fasedrejning her. Alle
dele, der hører til disse kontroller, skal være
godt afskærmede. På diagrammet er der vist
en punkteret ramme udenom de pågældende
komponenter. De skal helst bygges ind i en
kasse som også vist på billedet af forstær
kerens underpart.
Potentiometrene P1 og P2 er udelukkende
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kan selvfølgelig anvendes, så må blot glødeviklingen til ensretterrøret beregnes hertil.
For sådanne ,.HiFi“ forstærkere er det meget
normalt at bygge netdelen for sig af hensyn
til eventuelt brum. Den her opbyggede for
stærker er dog på samme chassis, hvad der
udmærket kan lade sig gøre, specielt hvis man
tager de særlige hensyn til afskærmning
m. m., der er omtalt, samt holder transforme
rens induktion nede på et forholdsvis lavt tal.

beregnet til diskant- og baskontroller. Virke
måden af disse kontroller ses tydeligst på
kurven fig. 2, hvor kurven I er med P1 på
maksimum og P2 på minimum. Kurve II er
med P1 på minimum og P2 på maksimum.
Man vil nemt kunne se, at man med disse
kontrollere vil kunne få lige den „toneart",
man kan ønske sig. Alle kontrollere er af den
logaritmiske type. Kontrolkredsløbet er be
regnet til en almindelig krystalpick-up med
en kapacitet på ca. 2000 pF, der er det mest
almindelige for denne type.
Forstærkerens følsomhed for 11 watt output
ved 800 Hz er målt uden tonekontroller på
50 mV og med tonekontroller 500 mV.
Vil man anvende forstærkeren som mikro
fonforstærker, må man ved de fleste mikro
fontyper anvende nok et rør som forstærker;
det vil dog i de fleste tilfælde være nok med
en triode, eller eventuelt en pentode forbun
det som triode. Det siger sig selv, at dette trin
må være omhyggeligt afskærmet, nærmest i
lighed med kontrolkredsløbet.
Udgangstransformeren. Philips har angivet
data for denne transformer til selvvikling. Vi
skal dog ikke komme nærmere ind herpå, idet
vi herhjemme kan købe kvalitetstransformere
af den dimension, der anvendes her til rime
lige priser. Impedansen på primærsiden skal
være 8000 ohm fra plade til plade. Sekun
dæren er opgivet til Philips højttaler på 7
ohm, men må selvfølgelig bestilles til den
højttaler eller de højttalere, man nu vil an
vende. Blot må man huske på modkoblingen,
der er udregnet efter de før omtalte 7 ohm,
så det vil måske være en fordel at få en sær
skilt modkoblingsvikling på med denne impe
dans.
Netdelen. Nettransformeren må kunne af
give følgende spændinger: 2X280 volt, 130mA
— 6,3 volt og 2 amp. — 5 volt og 1,9 amp. til
ensretterrøret, som her er et GZ34, men andre
rør, der kan give den tilstrækkelige strøm,
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Der er her regnet med 11000 gauss pr. cm 2 .
Tværsnittet er regnet til 13 cm 2 , og vindings
tallene er som følger: S 8 650 vind. 0,45 mm
tråd — S 4 og S 5 hver 825 vind. 0,25 mm tråd
— S 6 for 5 volt 15 vind. 1 mm tråd og S 7 for
6,3 volt er på 2X10 vind. 1 mm tråd.
Udglatningen af anodestrømmen sker med
en drosselspole og en dobbeltelektrolyt på
2X50 μF. Anodesp. til forstærkerrørene er
yderligere filtrerede med modstande og elek
trolytter, ligeledes på 2X50 μF.
Almindelige bemærkninger. For at forhin
dre brum og ustabilitet må afkoblinger m. m.
forbindes til samme punkt for hvert trin for
sig, f. eks. afskærmningsblikket på rørfatnin
gen. Disse punkter kan så igen forbindes med
en meget kraftig ledning til eet stelpunkt i
nærheden af forstærkerens indgangsbøsnin
ger.
Højttaleren, man sætter på en sådan for
stærker, må være af god kvalitet med god
gengivelse af frekvenser op til i det mindste
15000 Hz. Forstærkeren vil så også egne sig
særdeles godt til at sætte efter en FM-forsats.
— På de ledsagende billeder vil man få et
nogenlunde indtryk af forstærkerens opbyg
ning.
Jugoslavisk sommer-stævne.
SBJ har atter i aar fremsendt indbydelse til del
tagelse i sit årlige nationale stævne, der vil finde
sted mellem den 4. og 6. aug. i Zagreb. Et righoldigt
program er forudset omfattende foredrag, amatør
udstilling,
forskellige
konkurrencer,
rævejagter,
telegrafiprøver o. s. v. Tilrettelæggelsen af stævnet
påhviler „Society of radioamateurs of Hrvatska i
Zagreb“.
Nærmere
detaljer
vil
fremkomme
her
i „OZ“.

To retningsantenner af interesse
1)

En 14 MHz QUAD-antenne,

(QST, jan. 55). 2) HB9CV antenne, (Old Man, dec. 54).
Af OZ7G.

Blandt de mange antenneartikler, som sta
dig findes i de mange kortbølge-tidsskrifter
fra nær og fjern, kan der en gang imellem
findes en enkelt, som har interesse. Her skal
beskrives to ganske forskellige typer af dreje
lige retningsantenner, som jeg finder kan
være af betydning for de OZ-amatører, der
har mulighed og interesse for at arbejde med
virkelig effektive antenner, der dels er lette
at bygge dels ikke kræver alt for stor plads.
Begge antennetyper har jeg undersøgt som
ganske små modeller på 70 cm bølgelængde
(435 MHz), og har under foredraget om anten
ner i Amager-afdelingen, torsdag d. 28. april,
ved demonstration på et meget enkelt appa
rat af små dimensioner, vist deres effektivitet
og strålingsdiagrammer. Begge antenners for
stærkning og forhold mellem front- og bag
stråling ligger på højde med eller lidt over
de tilsvarende normale data for 3-element
Yagi-antennen.
1) 14 MHz-QUAD-antennener nærmere be
skrevet af W5DQV i QST, jan. 1955. QUADantennen, eller som den ofte kaldes: Cubical
Quad, består af en antenne og en parasittisk
reflektor, 1/7 til 1/5 bølgelængde bagved an
tennen. Såvel antennen som reflektoren er
lodrette kvadratiske rammeantenner med
sidelængde ca. 1/4 bølgelængde. En Quad-antenne kan enten være vendt som i fig. la eller
fig. 1b, idet den sidste opstilling giver lidt
mere forstærkning end den første og også
konstruktivt er lettest at bygge, samtidig med
at den har det bedste udseende og den mind
ste optagelse af plads.

De to rammeantenner er i en del af de kon
struktioner, der har været fremme, af samme
størrelse, men i enkelte er reflektoren ca 5 %
større end antennen (længde- og højdemål).
Under sidste del af solpletmaksimum blev en
QUAD-antenne anvendt af OZ7G i ca. 2 år
med udmærket resultat, sammenlignet med
en 4-element beam af Yagi-typen på 28 MHz.
I de oprindelige Quad-antenner var de to
rammer viklet med 2 vindinger af almindelig
antennetråd, og reflektoren blev afstemt til
største antenneforstærkning med en lukket
stub. Senere ændredes reflektoren til 1 vin
ding + stub uden indgreb i forstærkningen.
Antennen med de to vindinger gav fin til
pasning til en 300 ohm twinlead-feeder. I
W5DQV’s Quad-beam har begge rammer hver
en enkelt vinding, og antennens feeder har
50—70 ohm tilpasningsmodstand.
Antennens ramme består principielt af 2
halvbølgeantenner, der er forbundet i hinan
dens endepunkter som fig. 2 viser. I figuren

er indtegnet pilretninger og + - for en
bestemt spændingstilstand, hvoraf det kan
ses, at faseforholdene i antennen er rigtige,
og at rammen kan erstattes af 2 halvbølge
antenner lodret over hinanden, i fase, d. v. s.
med en horisontal udstråling lidt under 2 db
større end en enkelt dipols. Reflektorens virk
ning er ganske som antennens, og en Quadbeam kan derfor principielt anses for at virke
som to 2-element Yagi-antenner i — ganske
vist — lidt tæt afstand over hinanden, d. v. s.
med en forstærkning som ligger over 2-ele
ment Yagi-antennen, selv om yderenderne på
Quad-antennen er bukket henholdsvis op og
ned. Dette — at Quad-antennen giver en ef
fekt svarende til 2 antenneplaner over hinan
den — bevirker, at denne antennetype får en
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mere flad udstråling end en enkeltplan-antenne, og derfor bliver mere effektiv som DXantenne, hvilket forsøget klart viser.
Quad-antennen har en stor fordel fremfor
den almindelige Yagi-antenne på lavere fre
kvenser såsom på 14 MHz, hvor Yagi-antennens længste rør er ca. 10,5 m og hvor rota
tionen sker i en cirkel med diameter ca. 12 m.
Quad-antennens rotation sker i en cirkel på
ca. 6 m diameter, d. v. s. på en plads svarende
til en Yagi for 28 MHz. Samtidig er Quadantennens materialebehov ringe og billigt, an
tennen er let at bygge og den har meget lav
vindmodstand.
I sin artikel i QST angiver W5DQV følgende
resultater af forstærkningsmålinger på Quadantenner med forskellig afstand (spacing)
mellem antenne og reflektor. Målingerne er
udført på modeller på 50 MHz, idet antenner
nes centerafstand over jordplan var 1 bølge
længde og måledipolen var anbragt i 3 bølge
længders afstand fra antennen i vandret plan.
Der fandtes følgende:
Antenne alene: Tilpasningsmodstand 110
ohm, gain 2 db over dipol.
Antenne + reflektor i 1/5 afst. 75 ohm, gain
10 db over dipol.
Antenne + reflektor i 1/7 afst, 65 ohm, gain
8 db over dipol.
Antenne + reflektor i 1/10 afst. 45 ohm,
gain 8 db over dipol.
Antenne + direktor i 1/5 afst. 50 ohm, gain
5 db over dipol.
De fundne værdier ligger formentlig lidt
for højt. Det er interessant at se, at man også
kan få en ramme til at virke som direktor, og
at der derfor må være en vis mulighed for at
bygge antenner med 3 rammer og med lidt
forøget forstærkning. Det horisontale strå
lingsdiagram ses af fig. 3, en typisk „rødspættefacon“, svarende meget nær til mine målin

ger på 28 MHz (OZ, marts 1951). På den verti
kale led er Quad- antennens strålingsdiagram
fladere.
W5DQV angiver i sin konstruktionsartikel,
at han har anvendt sin Quad-beam i 14 mdr.
og at resultaterne har svaret til og ofte været
bedre end fra en 3 el. wide spaced beam. Som
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drejelig lodret stander benytter han et 1½
stålrør, hvis top gerne skulle være mindst 10
m over jorden. Øverst på røret svejses et
stykke vinkeljern, ca. 2X2”, 40 cm langt..
Bommen er 3,66 m lang, og består af 2 stk.
2X2” knastfri fyrreplanker, den ene, 1,8 m
lang som underlag for den anden, begge boltet
sammen og anbragt boltet med midten på vin
keljernet. Yderst på bommens ender fast
boltes et stykke vinkeljern, der har påsvejst
et kors af 1” vinkeljern, ca. 80 cm stykker.

På armene af disse kors surres ialt 8 fiske
stænger af bambus fast, ikke for tynde, rette,
fejlfri og ca. 3,7 m lange. Inden de surres fast
bevikles de godt med isolerbændel, og de sur
res med 2 mm Ø blød galvaniseret jerntråd.
De to rammer monteres med antennetråd (2
mm masiv tråd er godt), idet sidelængden af
tråden er 5,14 m. Dette gøres lettest ved at
lægge rammerne vandret på et plant underlag
og fæstne tråden løst samt skubbe den på
plads. Trådens ,.hjørner“ snøres fast direkte
på fiskestængerne ved hjælp af blødt kobber
tråd. Der er ikke grund til at isolere, dels
fordi fiskestængerne i sig selv er gode isola
torer dels er spændingen i de fire hjørner af
rammerne ikke særlig høj. Under bommen,
der holder rammerne, ligger en udligger af
fyrretræ, 1X2”X3,70 m, anbragt på et vinkel
jern, svejst til masten 2,60 m under bommen
(mål midte til midte). Denne udligger fast
holder dels enderne af rammen til 2 små iso
latorer, hvortil også enderne af en 70 ohmfeeder loddes til rammetrådene, dels holder
den reflektorens stub, d. v. s. 2 trådender,
hver ca. 2 m lange, der føres ind på isolatorer
mod masten. Det hele rejses op og arrangeres
drejeligt ganske som for en Yagi-antenne.
Længden af Matehing-stub’en for reflektoren
justeres ved at få hjælp fra en nærboende

amatør, på hvis S-meter antennens stråling
kan måles. En lille længde tråd med 2 kroko
dillenæb benyttes til justeringen, idet man
flytter, indtil der er minimum af bagstråling.
Derpå loddes en kortslutningstråd fast i sam
me position, og antennen er klar til arbejde.
Som feeder anbefaler W5DQV 70 ohm Coaxkabel, men 70 ohm Twinlead må formentlig
være lige så godt. En Quad-antenne til 21
MHz får mål nøjagtig 2/3 af de angivne for
14 MHz, og for 28 MHz halveres de. Bommen
for 21 MHz bør mindst ligge 3/4 bølgelængde
over jorden, og for 28 MHz helst 1 bølge
længde.
Som kommentar til W5DQV’s konstruktion
vil jeg gerne angive, at en enkelttråds-rammeantenne er mere selektiv end en ramme
med dobbelttråd, og at det kan betale sig —
i alt fald på 28 MHz — og eventuelt også på
21 MHz, at forsøge med 2-trådet ramme og
300 ohm feeder for antennen. Derimod be
høver reflektoren i alle tilfælde kun 1 vin
ding. Det kan være lidt vanskeligt i Danmark
at skaffe lange og gode bambusstænger. Imid
lertid er der intet i vejen for at gøre de to
kors af vinkeljern længere i armene og bruge
stænger f. eks. af asketræ som yderender.
2)HB9CV-2-elementantennen. Denne an
tenne er en afart af den koblede 2-elementantenne benævnt ZL-special, hvor såvel an
tennen som reflektor er fremstillet som folde
de dipoler, forbundne med en faseledning, så
ledes at reflektoren får ca. 135 graders fase
vinkel i forhold til antennen. ZL-special an
tennen er en god antenne, men HB9CV’s er
endnu bedre, og den er let at fremstille, især
for de høje frekvenser, 21 og 28 MHz. I
HB9CV’s „antennetårn “ sidder der sammen
bygget 3 antenner, nederst en 14 MHz-2 el.,
derpå — 1 meter over, og på tværs af 14 MHzant., en 21 MHz antenne, og over denne, 1
meter over, en 28 MHz-antenne, parallelt med
14 MHz-antennen. Forstærkningen i HB9CV’s
version af ZL-special er mindst lige så høj
som for en god 3-element Yagi.
HB9CV’s koblede 2-element-antenne be
står principielt af en halvbølge antenne plus
en reflektor, koblet sammen til ca. 135 gra
der faseforskydning ved hjælp af en fase
ledning, koblet til antenne og reflektor gen
nem T-koblingsmetoden (T-match). Ved bru
gen af T-match har man mulighed for dels
at få minimum af stående bølger på feeder
dels at få ens strøm i antenne og reflektor,
hvilket man ikke helt har i den oprindelige
ZL-special. HB9CV-antennen er udført som

rotary-antenne, idet såvel antenne som re
flektor er aluminiumrør, anbragt på en kort
bom i toppen af en mast, der er drejelig på
sædvanlig måde.

Fig. 5. Mål for HB9CV-antennen.

Princippet for HB9CV-antennen ses af fig.
5, der viser alle optimale mål, d. v. s. de mål
som giver størst forstærkning i retning af
pilen. Som feeder er anvendt 150 ohm twinlead. De angivne mål er resultatet af et inten
sivt forsøgsarbejde, udført på antenner i lille
størrelse på 2-meter båndet. Man vil lægge
mærke til, at såvel antennen som reflektoren
er ret korte, henholdsvis 90,5 % og 98,0 % af
en halv bølgelængde. Antennen er beskrevet
i alle enkeltheder og med alle målinger i det
schweiziske „Old Man“, dec. 1954, i en meget
lang og indgående artikel, som kun kort og i
princippet skal refereres her. Dog vil jeg hen
vise alle, som har interesse for konstruktion
af antenner og målinger af disse, til original
artiklen, idet man her får et fortrinligt ind
blik i, hvordan sådanne målinger udføres, og
hvorledes variationer af de enkelte data for
antennen influerer på dens godhed.
HB9CV angiver følgende målinger for hen
holdsvis en dipol, en 2-element Yagi og hans
version af ZL-special med T-match:
Antenne

målt spænd. forstærk, i db.

Dipol
1 volt
2 el-Yagi
2,5 HB9CV-antenne 4,0
-

0 db
+8 db
+ 12 db

Disse værdier synes for store, idet 2-el Yagi
vel næppe giver mere end 5 db; men de viser,
at HB9CV-antennen ligger betydeligt over 2element Yagi og — som han skriver — svarer
til 3-el. parasitantenner. Hans forsøg i prak
sis med 14 MHz, 21- og 28 MHz viser gun
stigere resultater end for den almindelige 3
el. beam. Ligeledes er HB9CV-antennens
front/bag-stråling meget gunstig.
HB9CV angiver følgende mål for sin anten
netype, henholdsvis for 14, 21 og 28 MHz:
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Antenne
Reflektor
Afstand
T-match, Ant.
T-match, Refl.
T-afstand

14 MHz

21 MHz

9,60 m
10,40 2,65 1,32 1,43 -

6,40 m
6,93 1,77 -

0,12 -

0,88 -

0,955 0,09 -

28 MHz

4,76 m
5,16 1,32 0,656 0,71 0,06 -

T-match- og faseledningen er af 1,2 mm in
stallationstråd med plasticisolation, som fig. 6
viser. Som mast anvendes et svært stålrør, og
som bom ligeledes et stålrør (33 mm Ø, 2 mm
godstykkelse). Han sammenbygger som omtalt
tre antenner i samme mast og afstemmer den
svage indvirkning ved at fremstille såvel an
tenne som reflektor af aluminiumrør (duralrør), inderst af 32 mm Ø, dernæst 28 mm Ø
og yderst 24 mm Ø, alle med 2 mm godstyk
kelse, således at de passer stramt i hinanden,
men sådan at længderne kan justeres lidt til
optimal
forstærkning
på
alle
frekvenser.
Indstillingen sker på S-meteret på en mod
tager i nærheden af antennen, ganske som
omtalt for Quad-antennen.

Fig. 7.
Skitse af bom med T-match og faseledning.

Faseledningen, der skal snoes 180 grader,
anbringes ovenpå bommen ved hjælp af små
porcelænsisolatorer,
og
feeder-ledningen
for
hver antenne føres isoleret ind i den hule
stålrørsmast, idet det viser sig, at 150 ohm
twinlead har så lille afstand mellem trådene,
at indvirkningen fra rørets metal ingen be
tydning får.
HB9CV er meget glad for sin antenne, der
sidder på toppen af hans hus, med stålrørs
masten ført gennem taget og ned til senderen
nedenunder. På ingen af antennernes feeder
har han større standbølgeforhold end 1,5,
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hvilket er meget fint. Det må være den ideale
antenne „farm“ for DX-amatøren, der har
plads nok og kan få anbragt ,.juletræet“ gun
stigt.
Ved forsøgene på 70 cm under antennefore
draget i Amager-afd. viste jeg en pudsig afart
af Quad-antennen, idet denne kan udformes
med faseledning til 135—150 grader — kob
ling ganske som for ZL-special, og tilsyne
ladende med et lidt forbedret „gain“. Herved
kommer rammerne tættere sammen, nemlig
for en 14 MHz-beam i en afstand af 2,65 m i
stedet for 3,66 m, hvilket gør konstruktionen
mere stabil. Ved at benytte koblede rammer
i stedet for en parasittisk reflektor, må
matching-stub’en lægges øverst i reflektoren
eller som 2 mindre stubs i den nederste re
flektortråd.
Tilpasningsmodstanden
falder
lidt, til omkring 40 ohm for feederen, men
dette kan klares let ved at indskyde en 1/4
bølgelængde 70 ohm-twinlead mellem anten
neramme og en 150 ohm feeder til senderen.
Jeg har arbejdet en hel del med denne version
af Quad ved småforsøg, og vil — når tiden
tillader det — få den gennemprøvet på 2
meter. Man kommer ikke bort fra, at Quadantennens robuste, stive konstruktion og lille
rotationscirkel er tiltalende i vort blæsende
klima. Ved forsøgene på 70 cm viser det sig,
at man uden nævneværdig indvirkning på
forstærkningen kan lægge en HB9CV-antenne
ind i rammerne, centralt, og med strålings
retning vinkelret på Quad-beam’ens strålings
retning, i forholdet 2/3 og ½, således at det
uden vanskelighed er muligt at bygge en
Quad-antenne for 14 MHz, med en 21 MHzantenne lagt gennem rammerne, og eventuelt
med en 2-plans antenne for 28 MHz i afstan
den 1 eller 0,7 bølgelængde — over og under
øverste og nederste tråde for Quad-antennen.
En sådan malerisk udseende antenne ville
ikke være værst for en DX-interesseret kort
bølgeamatør.
Tysk amatør-stævne.
Fra DARC har vi fået meddelelse om, at det
årlige
amatørstævne
vil
blive
afholdt
på
øen
Reichenau i Lake Konstanz.
Gennem de sidste år har dette stævne stadigt
trukket flere og flere amatører til, og dette ven
skabelige samvær i disse smukke omgivelser vil
i år helt igennem blive en fornøjelig tid.
Det 6te Reichenau-stævne vil finde sted den 11.
og 12. juni 1955, og amatører, der har planlagt at
gæste Tyskland på dette tidspunkt, indbydes hjer
teligt til at tage dette arrangement med ind i deres
planer. Alle oplysninger vil blive tilsendt på op
fordring fra DARC’s sekretær. Logi aftales med:
Verkehrsverein,
Insel
Reichenau
Bodensee,
Germany.

Begyndersiden.

Afstemningskredse
Af OZ7SI, Simon Boel.
Som radioamatør kommer man ikke uden om
at beskæftige sig en lille smule med sving
ningskredse. De opbygges som bekendt af
kondensatorer og spoler. Det vil da være na
turligt først at omtale disse enkeltdele lidt
nærmere. Et uddybet kendskab til konden
satorers og spolers virkemåde fører automa
tisk til større forståelse af mange kredsløb og
diagrammer.
A. Kondensatorer.
En kondensator består, som det vil være
de fleste bekendt, af to metalstykker anbragt
isoleret over for hinanden. Såvel metalstyk
kerne som det mellemliggende lag — med et
fint ord kaldet dielektrikum — kan have
mange forskellige former.
Kondensatorens størrelse — kapacitet —
angives i Farad eller, da 1 Farad er en umå
delig stor enhed, i mikrofarad (μF) eller picofarad (pF). Der går en million μF på 1 Farad
og en million pF på 1μF
Der er tre forskellige ting, som indvirker
på kondensatorens kapacitet:
1) Størrelsen af overfladen af metalstykkerne,
2) Afstanden mellem dem, samt
3) Arten af det dielektrikum, som findes mel
lem pladerne.
Jo større pladerne er, og jo tættere de er
ved hinanden, des større er kapaciteten. End
videre giver stoffer med stor dielektricitets
konstant større kapacitet end stoffer med lille
dielektricitetskonstant. Denne dielektricitets
konstant — hvis størrelse for forskellige stof
fer f. eks. kan ses i håndbogen — angiver
hvor mange gange større en luftkondensator
bliver, hvis man lægger en skive af materia
let af samme tykkelse som luftmellemrummet
ind mellem metalpladerne.
Som kortbølgeamatør træffer man på
mange forskellige slags kondensatorer, der
hver for sig benyttes til forskellige ting.
Elektrolytter bruges som afkoblings- og ud
glatningskondensatorer ved lave frekvenser
(under ca. 20 kHz), og de er ganske uegnede
til brug ved højere frekvenser på grund af
tab i dielektriket. Pladerne består af alumi
nium og det isolerende lag af en aluminiums
forbindelse udfældet på den ene plade. Dette
lag er umådeligt tyndt og giver derfor stor
kapacitet med en lille overflade af pladerne.
Laget har endvidere den egenskab, at det kun
spærrer i den ene retning. Ved bygning af
nye apparater er det værd at huske på, at
elektrolytter ikke tåler stærk varme.

I papirkondensatorer er det isolerende lag
tørt eller oliemættet papir. Den første slags
må man være på vagt overfor, da de er meget
tilbøjelige til at suge fugtighed til sig. Her
ved går isolationen tabt, og sådanne blokke
kan være meget generende og ustabile fejl
kilder i ens opstillinger. Papirkondensatorer i
glasrør, tilsmeltet med lak i enderne, er de
mest holdbare. Også „oliekondensatorerne“ er
gode og konstante. Man bør ikke bruge disse
kondensatorer med papirmellemlæg ved hø
jere frekvenser end 1—2 MHz.
Glimmerkondensatorer er derimod anven
delige til meget høje frekvenser, da glimmer
er en fin og tabsfri isolator. Desværre er de
ret dyre, når de er større end på et par tusin
de pF.
Keramiske kondensatorer er også gode helt
op til de højeste amatørfrekvenser. De består
af to lag som regel af sølv udfældet på hver
sin side af et stykke keramik med høj dielek
tricitetskonstant.
Kondensatorernes temperaturkoefficient er
tidligere omtalt her på siden.
Endelig er der luftkondensatorer. Luft ud
mærker sig ved at være en så godt som tabs
fri og selvhelende isolator. På grund af lufts
lave dielektricitetskonstant (1) benyttes luft
isolation kun i drejekondensatorer.
Et begreb, man ikke let kommer udenom i
forbindelse med kondensatorer og spoler, er
impedans. Ved en kondensators impedans for
står man dens tilsyneladende modstand over
for vekselstrøm. Kondensatorens impedans
afhænger af frekvensen således, at den bliver
mindre, når frekvensen bliver større.
Medens kondensatorer købes færdige, er det
meget almindeligt, at kortbølgeamatøren selv
fremstiller sine spoler. De er i regelen af så
danne dimensioner (diameter, længde og vin
dingstal), at det let lader sig gøre.
B. Spoler.
En spoles selvinduktion afhænger af tem
melig mange ting, af hvilke antal vindinger
på spolen, dens diameter og længde er de
vigtigste. Endvidere er det af betydning, om
den er forsynet med jernkerne eller ej. Jern
kernen har en såkaldt permeabilitet, hvis be
tydning for selvinduktionen er omtrent som
dielektricitetskonstantens for kondensatorerne.
Selvinduktion angives i en enhed, som kal
des Henry (H). Ligesom Farad er Henry en
stor enhed til kortbølgebrug, hvorfor man
bruger 1 μH = 0,001 H og 1 μH = 0,001μH
= 0,000 001 H. For at få et lille begreb om,
hvad 1 μH er, skal vi næste gang se på nogle
forskellige spoler, alle med værdien 1 μ H.
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TRAFFIC - DEPARTMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2NU
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester.
Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7BG
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
N.R.A.U.-testen afviklet.
Arets
interskandinaviske
contest
—
NRAU-testen
— fik sin afvikling i den efter påsken følgende
week-end,
og
desværre
samtidig
med
at
årets
REF-test fandt sted. Sammen med de ikke alt for
gode forhold fik dette indflydelse på testens resul
tater, der særligt gav sig udtryk i, at det til eks.
var meget vanskeligt for OZ-stationer at komme
1 forbindelse med OH — på 80 meter.
På grundlag af de aflyttede resultater ser det ud
til, at der i år indtræffer en betydelig ændring i
toppen af resultaterne, hvor det ser ud til, at
SM’erne ikke alene får en individuel førsteplads,
men også får en række stationer liggende blandt de
bedst placerede. Efter udtalelse fra SM5 er een af
grundene hertil en livlig forbindelse mellem SM
og OH under praktisk talt hele testperioden.
Hvad angår OZ-deltagelsen er det herfra vanske
ligt at udtale sig om dens størrelse, selvom det
grundet på kort skip i perioder var „OZ-QRM“,
der dominerede, men det var i alle tilfælde glæde
ligt at høre en række „OZ-calls", som ellers ikke
plejer at være med på deltagerlisterne i testerne,
og de skal være velkomne. Med spænding afventes
resultaterne,
som
sikkert
kommer
betydeligt
hur
tigere i år, end tilfældet var i fjor.
1000 QSO’s i ARRL-testens cw-afdeling.
DJ1BZ skal ifølge det tyske „DX-MB“ have op
nået 1000 QSO’s i cw delen af årets ARRL-test, og
ialt en samlet pointssum på 135.000. — Dette skal
efter samme kilde være det højeste pointstal nogen
DL-station hidtil har opnået i denne test. Stationsudstyret er en rhombus-antenne med 160 m side
længde, en Collins 75-A3-RX og 200 w input.
IT-protest.
Adskillige forsøg fra de sicilianske amatører på
at få IT anerkendt som selvstændigt prefix har
været
forgæves,
hvilket
virker
forbavsende
på
grund af så mange andre selvstændige prefixer un
der tilsvarende vilkår.
IT har som følge heraf besluttet at indstille al
QSO- og QSL-trafic med USA. Ethvert udgående
kort fra IT kommer til at bære et stempel med
teksten: „Dette IT1-QSL er ikke en døjt værd for
DXCC på grund af ARRL. Spørg dem hvorfor?" —
Med al mulig anerkendelse af ARRL for dens for
tjenester iøvrigt forbliver dens stilling i denne sag
uforståelig.
2 nye WAE-1 indehavere.
ON4FQ og W2WZ har opnået WAE 1 nr. 6 og 7.
Ålands-ekspedition.
Fire finske amatorer OH INK — IST — 1RZ og
1X1 foretager den 21. og 22. maj en „ekspedition44
til Alandsøerne, hvor der vil blive arbejdet på
3,5 og 14 mc s med cw. Kaldesignalerne fox-synes
med /Ö.
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Åsto-lejren.
Såfremt intet uforudset indtræffer afholdes årets
svenske sommerlejr som sædvanligt på Åstøen og i
tidsrummet fra den 11. til 17. juli 1955. Anmeldelser
inden udgangen af juni til SM3WB, Svend Granberg, Valbogatan 35, Gavle.
DARC-DX-Contest.
Den til denne måned planlagte indre-europæiske
contest kan af organisatoriske grunde ikke gen
nemføres. Derfor arrangerer DARC i den 3. og 4.
week-end
af
september
en
DX-contest.
Nærmere
senere.
Island på 80 m.
TF1PF og TF5TP er i midten af april hørt med
stor styrke på 80 m.
„Worked all Maine".
Med gyldighed fra 1. jan. 1955
Amateur
Wireless
Association
et
til enhver amatørstation, der har
med alle 16 distrikter i Maine (USA).
„Worked all Vermont".
Tri-County Amateur Radio Club,
steder certificat for forbindelse med
disti’ikter, staten Vermont (USA) er opdelt i.

udsteder Portland
„WAM“-certificat
haft forbindelse

Vermont, ud
13 af de 14

OZ’ere „worked44 i VK.
Ifølge det australske „Amateur Radio44 har føl
gende „OZ"-stationer for nylig haft 14 mc/s CWQSO med VK: OZ2N—5KQ—7BG—7SN og 7UU,
medens 7UU har haft fone-QSO på samme bånd.
AP2K QRT.
I slutningen af december 1954 gik AP2K QRT og
har i mellemtiden været hjemme i DL-land. Karl
er formentlig nu rejst til Ægypten, men om han der
kan fortsætte sin radio-hobby er endnu et spørgs
mål.
Mawson City.
Bil Storer. VK1EG, har nu afsluttet sit ophold i
Mawson City. Lille juleaften havde Bill nået 105
forskellige prefixer, kontaktet under opholdet der
nede. Kort fpr jul havde Bill iøvrigt det uheld at få
sin hojre hånd læderet i en traktor. Heldigvis med
førte uheldet ikke noget brud, men alvorlige smerter,
og han var henvist til at føre den officielle trafik
med venstre hånd. Uheldet holdt ham også borte
fra amatørbåndene for en periode. Efter hjemkom
sten til Australien ringer bryllupsklokkerne for ham.
Han har haft tid til overvejelse.
International VHF-Society.
Et internationalt VHF-society er blevet oprettet,
og har tilslutning fra de skandinaviske lande samt
England. Skotland, Wales, Irland, Nordirland, Svejts,
Argentina,
Holland,
Tyskland,
Belgien,
Frankrig,
Malta, Tanger og Sydafrika. Præsident er G4KD.
Den danske repræsentant er OZ2IZ.

E. D. R. landsstævne i Horsens
den 4. og 5. juni 1955
LØRDAG DEN 4. JUNI
Kl. 15,30:
Stævnet åbnes på Herofon radiofabrik (indgang hovedfløjen). Fabrikken
forevises i tiden kl. 15,30—18,00.
Kl. 19,00:
Fællesspisning i Haandværker- og Industriforeningens restaurant (Allégade
16), hvor der serveres: Sildeanretning, et par varme retter, koldt bord, oste
anretning til en pris af kr. 5,00 pr. kuvert (excl. betjening).
Herefter aftenfest med dans og forskellige overraskelser.
SØNDAG DEN 5. JUNI
Kl. 9,30: Besøg på Horsens Bryghus (vi samles ved bryggeriets port på Nørretorv).
Kl. 11,30—13,30: Spisepause.
Kl. 13,45:
Foredrag i
Haandværkerforeningen.
OZ7BO taler om „Problemer omkring
større PA-trin“. — For de YL og XYL, der ikke ønsker at overvære fore
draget, arrangeres bustur til Bygholm.
Kl. 15,00: Fælleskaffe i Haandværkerforeningen. Kammeratlig samvær indtil kl. ca.
17,00, da stævnet slutter.
Af hensyn til værtens dispositioner vil det være nødvendigt forud at tilmelde sig
sig til deltagelse i fællesspisningen. Den sidste frist herfor er ansat til den 29. maj.
Bestilling på hotelværelse og anmeldelse om deltagelse i fællesspisningen sker i begge
tilfælde til: OZ2BF, Henning Hansen, Kaptajn Andersensgade 7, Horsens.
Så glæder vi os til at se rigtig mange kammerater med XYL og YL fra hele landet,
og vi er helt sikre på, at vi sammen vil få nogle dejlige timer.
Vær hjertelig velkommen til Horsens — hestekræfternes by — den 4. og 5. juni 1955.
Vy 73 HORSENS-AFDELINGEN.

Fone Contest U.B.A.
Den
belgiske
amatørorganisation
arrangerer
sin
Fone Contest d. 18. og 19. juni, begyndende lørdag
kl. 12 GMT og sluttende søndag kl. 24 GMT. De
belgiske amatører inviterer alle fremmede amatører
til at deltage.
Regler.
De fremmede stationer skal kontakte flest mulige
ON4 stationer og om muligt i alle ni belgiske pro
vinser.
Koden, der anvendes, består af 6 cifre, hvoraf de
tre første udgør rapporten med 595 som maximum
rapport. De tre sidste cifre angiver QSO- nr. begyn
dende med 001. Alle bånd fra 3,5 mc/s til 28 Mc/s
må anvendes. De deltagende stationer skal benytte
opkald: CQ PHONE U.B.A.
Points.
Hver station får 2 points for en QSO med belgisk
station på hvert bånd. Disse QSO-points multiplice
res med antallet af belgiske provinser på samtlige
bånd.
Forbindelserne tæller iøvrigt til diplomerne:
WFBA QSO med 5 belgiske stationer i DL2
WXBAS QSO med 10 stationer i Briigge
WOSA QSO med 6 stationer i Antwerpen
Loggene indsendes senest een måned efter afslut
ningen af contesten til Traffic manager, ON4MC,
Andre Maigre. 32, Rue Joseph Wauters, Charleroi.
„RÆVEJÆGER-HULEN"
Fra Svendborg afd. er der indgået meddelelse om,
at de til d. 14. og 15. maj fastlagte kvalificerede
jagter henlægges til 20. og 21. aug.

Fra Aarhus afd. er indløbet følgende rævejagts
program:
Lørdag d. 2. juli kl. 21,00 nordkort.
Lørdag d. 7. juli kl. 21,00 sydkort.
Søndag d. 10. juli kl. 09,00 nordkort.
Søndag d. 17. juli kl. 09,00 sydkort.
Lørdag d. 13. aug. kl. 21,00 nordkort.
Lørdag d. 20. aug. kl. 21,00 sydkort.
Søndag d. 21. aug. kl. 09.00 nordkort.
Søndag d. 28. aug. kl. 09.00 sydkort.
Heraf regnes de 4 første som kvalificerende jagter,
medens de resterende er lokale turnerings jagter.
Månedens diplomoversigt.
Nr. 32.OZ9WS ansøger om WAC
- 33.OZ9WS ansøger om WBE
- 76.OZ2PA ansøger om CAA
- 78.OZ7ML ansøger om WAE
- 82.OZ7BG ansøger om CAA
- 85.OZ2NU ansøger om Aargau.
- 88.OZ9DX har modtaget DXCC
- 91.OZ7PH har modtaget BERTA
- 92.OZ7PH har modtaget C.d.M.
- 97.OZ3Y har modtaget DXCCE ndorcement
- 98.OZ3Y har modtaget CAA
- 101.SM6AJN har modt. OZ-CCA nr. 10.
- 102.OZ7AX har modtaget WASM I
- 103.OX3UD ansøger om WAS.
- 104.OX3UD ansøger om WAC.
- 105.OX5PA ansøger om DXCC
- 106.OZ5PA ansøger om CAA.
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Forudsigelser for maj

Best dx — vy 73. OZ9SN.
Dansk normaltid

Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok

8700

83

11.9 12,9 15,0 16,7 17,9 17,9 16,9 17.2 17.9 17,8 16,9 15.2 11.9
(13,0)(18,4)(20,1)(20,1)(20,4)(20.9)(20,3)(18,5)

MHz

Bruxelles
ON

800

230

5,7 4,6 4,6 6,7 8,5 9,3 9,7 9,5 9,0 7.9 7,7 7,1 5,7
(6,2) (6.2) (6,2) (7,5) (11,0)(14.1)(15,2)(13,6)(13,2)(11,7) (9,0)
(6,2)

-

Buenos
Aires
LU

12000

235

14,5 11,9 10,8 12.0 11,5 14,0 17.3 17,8 17.9 18,7 21,8 20,0 14,5
(12,2)(12,1)(13,0)(13,9)(15,0)(21,0)(25,2)(22,4)(19,8)

-

Lima
OA

10000

264

16,8 12,0 10,2 11,2 12 7 14,0 16,5 17,0 17,0 18,0 19,2 19,7 16,8
(13,0)(13,7)
(20,0)(21,0)(20,9)(20,0)

-

Nairobi
VQ4

6900

155

12,0 11,2 12,0 16,3 17,5 17,7 17,8 18,3 20,4 22,8 20,0 14,0 12,0
(14,7)(14,0)
(14,0)(12,2)(12,5)(19,0)(24,0)(24,9)(24,9)(22,9)(21,3)

-

New York
W2

6500

293

14,6 11,5 9,0 8.2 8,8 11,7 13,7 14,8 15,4 15,3 15,3 15,9 14,6
(10,2)(10,2)(11,2)(14,7)(17,0)(20,1)(20,0)(18,0)(16,3)(16,7)

-

ReykjaviK
TF

2100

310

7,1 7,1 9,6 12,7 14,2 14,8 14,9 14,4 13,0 11,7 11.7 9,0
(13,0)(15,6)(15,5)(17,9)(20,8)(20,5*(20,2)(17,5)(14,3)(13,1)

-

Rom

1600

180

8,0 6,6 6,8 10.2 13,2 14,5 15,0 14,8 13,3 12,2 12,6 10,7 8.0
(11,6)(11,4)(11,0)(11,3)(20,0)(23,5)(23,7)(22,8)(20,1)(17,0)(13,9)(13,0)(11,6
i

-

Tokio
JA/KA

8600

46

12,0 12,4 13.7 14,7 15,7 16,4 16,5 16,7 16,0 13,3 12,7 13,0 12,0
(13,6)(15,8)(18,0)(21,5)(21,6)(20,8)(18,2)(16,4)(13,9)

-

Thorsliavn
OY

1300

310

5,1 5,9 8.5 11.1 12,3 12,8 12,7 12,0 10,5 8,9 8,3 6,7 5,1
(10,0)(12,7)(12,8)(13,9)(17,9)(17,6)(16,7)(14,9)(12,6)(10,3) (8,6) (8,6) (10,0)

-

Godthåb
OX

3500

310

11,9 10,0 9,5 10,3 12,3 13,3 14,4 14,9 14,7 14,0 14,7 14,0 11,9
(17,8)(22,7)(22,7)(20,5)(20,5)(23,0)(25,5)(22,9)(17,6)(15,4)(15,3)(15,3)(17,8)

-

Rio de
Janeiro
PY-1

10400

228

14,5 11,9 10,9 11,0 10,5 16,0 17,6 17,7 17,9 19,6 21,8 20,8 14,5
(12,5)(12,4)(13,5)(13,0)(22,3) (25,3)(24,0)(21,9)(20,0)

-

HS

I

DX-JÆGEREN

00

9,0

02

04

06

v. OZ7BG.

DX-mæssigt var april en god og opmuntrende
måned. Ikke alene var 14 Mc særdeles godt og
mindede til tider om de gode, gamle dage, da der
var solpletter til, men også 3,5 Mc var fint i april.
Og der er tegn til, at 21 og 28 Mc også er ved at
vågne.
3,5 Mc CVV:
OZ4LP: W1JST. W2ASW, LZ1KAB, CT1TT + YU.
OZ7CF: med stadig kun 5 watt, CN8MM! HA8WS,
GD3UB, GC3KAV.
3,8 Mc fone:
OZ3OY. har med FM, VE1SD, VO2N, W8UKS 1,
VE1QM. alt mellem 4 og 6 DNT.
OZ7BB: ligeledes mellem 4 og 6 VE1-3, VO, Wl-2.

08

10

12

14

16

18

20

22

24

OZ3LF: har forårstravlt, men har alligevel fået
TA3US. JA1-4-4-8, KA2OJ. VQ2GW 4FO, KP4TF,
KV4AA, PJ2CJ, KL7PD, OX3NB + 4X4, ZB1 og
W2-3-4-6-8.
OZ3FL:
afslutter rapporterne fra DX-centret i
Nyk. F. med en lang liste, hvoraf vi plukker:
LU8ABL — 4AJD; KH6ARA — 6AXD — 6AFL —
6GP — 6CD — 6WU — 6GF; JA6AO — 8AQ — 5DF
— 6AO; VO1U, ZS6MI — 5AM: CO5FL, ST2AC —
2GB; W1KGH VE8, ZD6BX, OX3NB, VS2DW,
VP6AM, CX5CO, 4X4DR. MP4QAL. CE7ZJ, ZE3JL,
VQ4FM, YV5BJ, OD5LJ + W, VE, PY i lange baner.
Alt med 40 watt — men antennerne er også to longwires henholdsvis på 100 og 170 meter!

nappede

OZ7DR er igen i luften efter lang tids QRT. Bram
fik foruden masser af W'er, ZD6BX 076 17. OX3NB
076 18. JA3AZ 032 13, JAØAA 084 13, VS1BJ 084 10,
ZS6ID 088 18, ZC4GF 048 21, CE3RE 080 23.

14 Mc CW:
OZ6OJ: CT2BO, ET2PA, JA6AD, OX3NB. PY-6-7,
ZE3JO, V06N, VE1 og Wl-2-3-4-7-8-9-0. + en
UA9DG.

OZ5KQ:VS6DB 15. VS6DD 19, 3A2BK 19. VE1XV
15, SU1IC 17, CN8GG 18. LU1AR 09, JA3AH — 7AD
14, JA5DF 10, TF2WAF 17, SM8AQD (Bennuda) 11,
+ Wl-2-4-6-7-9-0.

7 Mc CW:
OZ7CF korte sine 5 watt
EA9AP, CT2BO og IT1TAI, hi!
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herned

og

OZ5PA laver masser af DX. bl. a.: CE5DT, CX5CO,
DU1VQ, FBRBR. FI8AB. FF8AJ, FY7YE HZ1AB.
JA6AO. KA2NY, KH6AYG, KL7ADR, MP4QAL —
4QAK, OQ5HI, VQ2GW, VS6CT, 4S7NG — KH.
OZ7BG fik et nyt land med .JZ0AG (Holl. New
Guinea) 080 17. Desuden wkd. FY7YE 042 18. 3A2BK.
KA20J 035 11, VK2BA 030 13. OX3SL 032 13, KP4ZW
085 10. VS2DW 052 17 — 6DD 032 13, JA2AD 084 13,
KA2GC 13.
21 Mc CW:
OZ5PA: EA9AP, CR6AI, ZB1BJ, ZC4PB — 4IP,
4X4IE, PY4AO.
OZ3FL: FA8DA. PY5UG, VQ4SS. LU3EX — 5DDF.
VS5NW (ex-ST2NW) skulle være aktiv fra Brunei
nu. Muligvis kommer han af og til i luften fra Sarawak som VS4NW.
Lidt småvarmt: ZD8AA er aktiv på 14050 og 14003.
— FD8AA er på 14172 A3. — VP5BD kommer snart
igen fra Caymans. — PX1YR får en 2 el. beam sendt
fra USA. — AC3PT 14100 og AC3SQ er i luften dag
ligt, — Ligeledes VQ8CB 14150 ca. 13 GMT. — FE8AE
er på 7, 14 og 28 Mc med 100 watts VW.
SV1.AZ, som opgav QTH som Kreta, var desværre
også en pirat.
Der er ingen aktivitet fra Swan Island i form af
KS4AW 14240 fone.
JZ0DN er på Biak Island (Holl. New Guinea) og
er ex-PA0DN. JZ0AG er ex-PA0KP, og begge
ønsker QSL via VERON eller til deres respektive
PA0-kaldesignaler.
DL40R forsøger stadig at få fat i en licens til HVland, men det ser ikke meget ud til, at det skal lykkes.
KS6AB kom i luften den 10. marts. Input 1 kW CW
og fone. QTH: Pago Pago, Samoa KC6CG på Ulithi
Atoll (Western Carolines) er på 14020-060 og 080
fra 11-14 GMT. QSL via W2UDI. KC6UZ kører
fone på 14214.
FN8 — Fr. Indien — er nu blevet strøget af DXCClisten. Området er tilfaldet Indien.
DX-stof af alle slags sendes fortsat til OZ7BG,
Huldbergs Allé 8, Søborg, inden den sidste i hver
måned. Alt har interesse.
73 & fortsat — Erik

VHF- amatøren
2 meter. De tyske amatører havde test den 30. april
og 1. maj. Tilfældigvis indtraf en af de meget få
båndåbninger netop under denne test, og en hel del
tyske kaldesignaler fra Nordslesvig og Holsten blev
hørt. Fra dansk og svensk side hørtes kun et par
signaler. Åbningen den 24. januar har åbenbart
strakt sig til store dele af Europa, bl. andet siger
PE1PL i DL-QTC, at han havde hørt „delikaten DXLeckerbissen" som G5TZ-OZ9R og SM7BE.
VHF-testplan for region 1.
Som et led i koordineringen af VHF arbejdet
indenfor region 1 er følgende testplan blevet offent
liggjort:

1. uge i maj: VHF field day nr 1, 144 Mc (Uska,
REF, UBA).
1. uge i juli: VHF-MD-USKA åben VHF test 144
Mc.
1. uge i aug.: VHF field day nr. 2, 144 Mc.
1. uge i sept.: Europæisk VHF test, 144 Mc.
Regler for testerne bestemmes som før af de enkel
te landes organisationer, eventuelt i samarbejde med
flere lande.
Den skandinaviske test 5. og 6. marts 1955.
Resultatlisten er endnu ikke offentliggjort, men
det skal dog meddeles, at OZ9R blev vinder. Del
tagerantallet var større end tidligere antaget, idet
ca. 15 SM5-stationer medvirkede, ligesom også LA
stationer var deltagere. Der var ingen med på 70 cm.
Nordisk VHF test den 18. og 19. juni 1955.
2 meter klubben indbyder hermed alle licenserede
amatører i Danmark, Norge og Sverige til test på
70 cm og 2 meter den 18. og 19. juni 1955.
Det er tilladt at gå i forbindelse med stationer
uden for Skandinavien, men disse stationer kan ikke
selv deltage i testen.
Testen opdeles i 3 perioder:
1. periode:
8. juni kl. 20.00—22,00 DNT
1. periode:
18. juni kl. 20.00—22,00DNT
2. periode: 18. juni kl. 22,30—19. juni kl. 6,00 DNT
3. periode:
19. juni kl. 8,00— 9,00DNT
4. periode:
19. juni kl. 11,00—12,00DNT
Hver station kan kontakte både på 2 m og 70 cm
1 samme periode. Både CW og fone må anvendes.
Krydsbåndskontakter godkendes ikke. Logs sendes
til OZ9R, Klavs, Næbsvej 7, Virum, inden den 15.
juli 55.
Points: een point pr. km, ingen multiple for 70 cm
eller antal QSO’er. Ved fonekontakter må der ikke
skiftes operatør på stationen. Kode: sædvanlige type,
f. eks.: 59 (9) 015 Lund, hvilket betyder, at stationen
høres med RS (T) 59 (9), og det er afsenderens
QSO nr. 15. og QTH er LUND.
2 meter klubben.
Møde afholdes onsdag den 25. maj 1955 i klub
lokalerne: Sonofon Radiofabrik. Gentoftegade 120,
Gentofte. Det er kl. 20,00. og der er gratis kaffebord.
de OZ9R.

Læserne skriver:
Jeg får ofte, når jeg kontakter en ny, udenlandsk
station, indtrængende opfordringer til at afsende
QSL, da vedkommende „har haft flere OZ — QSO’er.
men endnu aldrig modtaget QSL“. Man føler sig ilde
berørt på sine landsmænds vegne, og der er vel ikke
noget at sige til, at der i modpartens tonefald er
en antydning af, at han heller ikke venter at mod
tage QSL fra mig.
Spørgsmålet fik min interesse, og jeg besluttede
at foretage en lille privat „gallup-undersøgelse" for
at se, om nu også OZ’er er de mest sløsede til at
sende QSL. Undersøgelsen er foretaget på basis af
de 2000 nye kontakter, jeg har oprettet i 1953—1954.
Der er til alle disse fra min side sendt QSL, og da
optællingen har fundet sted i april 1955, har der
været rigelig respit med den tid, ekspeditionen af
QSL tager selv om disse skal gå gennem 2 landes
QSL-bureauer.
Modtagne
rapporter fra sendersta
tioner (QSL) er angivet i % i forhold til opnåede
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forbindelser. Som det ses ligger Polen og Jugosla
vien som fint nr. 1, medens Østrig og Finland åben
bart er meget ustabile med afsendelsen af QSL. Som
et kuriosum er anført modtagne lvtterapporter i %
(SW).

YU: Jugoslavien 100 25 DL-DJ: VestSP: Polen
100 330
Tyskland
OK: CzekosloOZ: Danmark
vakiet
88 50 ON: Belgien
CT: Portugal
60
0 F: Frankrig
EA: Spanien
56
0 G: England
SM: Sverrig
55
8 LA: Norge
9S4: Saarland
55
0 PA: Holland
I: Italien
54
0 HB Schweiz
LX: Luxembourg
50 0 El: Irland
DM: ØstOE: Østrig
Tyskland
50 29 OH: Finland

49
41
40
39
39
39
36
30
22
20
20

1.5
0,3
10
0
7,5
6
14
0
0
0
0

Når man tager i betragtning, at man normalt ikke
finder det særligt nødvendigt at sende QSL til sit
eget land, vil OZ-procenten antagelig ligge noget
højere for afsendte QSL til udlandet, men mon vi
alligevel ikke skal anstrenge os lidt for afsendelsen
af QSL-kort, der for mange betyder en lige så stor
glæde som selve QSO’en (i parantes: læg mærke til
den store lytterprocent ved visse lande — det kunne
tyde på, at senderlicens ikke er helt ligetil at få til
delt).
OZ9BR.

Husk opstillingen til HB-valget
den 20. juli. Se nærmere om sagen i
næste OZ.

senest

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afdelingen holder møde to gange om måneden.
Foreningslokalerne er: Frederikssundsvej 123, Re
staurant punkt 1. Tlf. Bella 7626. Qsl Centralen er
åben fra kl. 19,30—20,00. Kl. 20,00 begynder møderne.
Alle oplysninger om foreningens virksomhed fås på
mødeaftenerne hos formanden eller den øvrige be
styrelse.
Formand:
OZ2KP, Hvidovre 667. — Sekretær
OZ5GB. — Kasserer OZ8Y, Bella 7480.
Programmet:
Mandag den 23. maj: Radar og decca ved OZ7SL.
Mandag den 6. juni: Auktion. Tilmelding til 2KP.
Mandag den 20. juni: Hygge og diskussionsaften.
Da der har indsneget sig nogle fejl i det ræve
jagtsprogram, der blev bragt i sidste OZ, bringes
programmet igen som det skal se ud. For at undgå
forveksling er det klogt at slå et kryds over det
tidligere trykte.
Program for sæsonens rævejagter.
Søndag den 15. maj.
Lørdag den 28. maj.
Søndag den 19. juni.
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Søndag den 3. juli.
(i forbindelse med åbningén af som
merlejren).
Lørdag den 16. juli.
Lørdag den 13. august.
Søndag den 21. august.
Søndag den 4. september.
Lørdag den 24. september.
Lørdag den 8. oktober.
Søndag den 23. oktober.
Træningsjagter.
Søndag den 22. maj.
Alle oplysninger om jagterne fås ved hen
vendelse til OZ1SA, der i år vil være afd.
RÆV. Telefon VA 8745.

Indbydelse fra SM7HZ
DEN STORE SVENSKE RÆVEJAGT
Kbh.-afd. medlemmer indbydes til delta
gelse i den dansk-svenske rævejagt, der bli
ver afholdt i syd-Skåne Grundlovsdagen den
5. juni. Kortområdet bliver Ystad NV. Der
vil blive sendt både på 160 m og i 80 m-båndet. så vi behøver altså ikke ændre på vore
modtagere. Samling vil finde sted ved færge
lejet i Malmø kl. 10,25. Man må selv orientere
sig om færgernes afgangstider, da sommer
fartplanen ikke var endelig, ved redaktionens
slutning. De, der agter at komme i eget køre
tøj, må huske at bestille færgeplads i god tid.
For øvrige deltagere vil der blive stillet
vogne med førere til rådighed. Kort over om
rådet kan købes ved samlingsstedet, hvor og
så instruktionen vil finde sted. Efter jagten
spises der frokost på Ugglaps Bygdegård; pri
sen for denne bliver ca. 8 sv. kroner. Anmel
delse til jagten må ske senest den 1. juni til
OZ2KP. Det må understreges, at de deltagere,
der ønsker kørelejlighed, kun kan medtage
een hjælper til selve jagten.
Lad os slutte op om dette arr. og få os et
par hyggelige timer hinsidan.

En ændring i afd. bestyrelse: OZ5GB har pr. 20.
april overtaget sekretærposten i stedet for OZ9AD.
Vy 73, 9AD.
AMAGER:
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30 i klublokalerne.
Strandlodsvej 17, Kbh. S. Formand: OZ7NS, Her
kules Allé 2, Kastrup. Tlf. 50 26 67.
Foredragene torsdag den 31. marts med 7NS, 21.
april med 9R og 28. april med 7G var godt besøgt,
og foredragsholderne havde både grundlæggende
teori og praktiske vink at berette. Vi venter stort
udbyttet af de følgende aftener.
Program: Torsdag den 19. maj intet møde. Tors
dag den 26. maj teknisk brevkasse ved 8T. Torsdag
den 2. juni enkelt sidebånd ved 7BO. Torsdag den
9. maj transformerberegning ved 4U. Torsdag den
16. maj modulation ved 61.
Vy 73, sekretæren. 6IA.
Aalborg og omegn. Onsdag den 27. april afholdtes
den ordinære halvårlige generalforsamling i klub
lokalet på vandrehjemmet. Kornblomstvej.
Formanden OZ3PS bød medlemmerne velkommen
og blev selv valgt til dirigent. OZ3PS aflagde be
retning om klubbens arbejde i det forløbne halvår.

GZ5MV fremlagde regnskabet, der godkendtes.
OZ5MV genvalgtes til kasserer. OZ7FJ genvalgtes
til revisor.
Iøvrigt gik diskussionen livligt om kontingent,
kursus og ikke mindst om afdelingens sender. Det
blev vedtaget at nedsætte lokalkontingentet til kr.
5,- årlig for skoleelever og unge mennesker, som
ikke tjente penge. Endvidere skulle der arrangeres
kursus i radioteori og telegrafi til vinter, og OZ3PS
skulle overveje at bytte med en radiosender og
noget af den halvfærdige sender i klubben. Senere
skulle der sendes en liste ud til klubbens medlem
mer over resterne af senderen m. v. og medlem
merne vil få en chance til at få lidt billigt grej.
Hvis der bliver tilslutning til en tur til Horsens
den 4. og 5 juni til E. D. R.s landsstævne, vil en tur
blive arrangeret. Prisen til tog t/r bliver ca. 30,- kr.,
men tilmeldelse må ske snarest til bestyrelsen.
Arets første rævejagt blev afviklet søndag den 1.
maj i fint vejr og OZ5XY blev vinder af den første
jagt. Næste jagter bliver 6. maj — 14. maj — 19. maj
— 4. juni — 11. juni — 19. juni — 13. august — 21.
august og 4. september, se iøvrigt OZ for april.
På genhør og gensyn — vy 73.
P. b. v. OZ6BF, sekretær.
Aarhus. Afdelingen holdt den 21. april ordinær ge
neralforsamling
i
Haandværkerforeningen
i
Klo
stergade. Til dirigent valgtes OZ9BR.
Formanden, OZ4EV, aflagde beretning, hvori han
bl. a. omtalte de afholdte kursus, der desværre kun
havde haft ringe tilslutning. 4EV udtalte til slut
mindeord om OZ8JB og omtalte dennes arbejde gen
nem de sidste år, hvor han især var aktiv på 2
meter.
Formandens beretning godkendtes. Regnskabet,
som OZ4FB forelagde i revideret stand, godkendtes
enstemmigt.
Herefter gik man over til valget: Formanden 4EV,
blev genvalgt, sekretær blev 5KD. Til bestyrelsen i
øvrigt valgtes 5HG og 4JK. Suppleant blev 6ES.
6KF blev enstemmigt valgt til revisor.
Under eventuelt diskuteredes afdelingens love og
eventuelle arrangementer i sommerens løb.
Vy 73. 5KD.
Esbjerg. Afdelingen afholder møder 18. maj, 1.
juni, 15. juni på AP, Torvegade, lokalet på 1. sal.
Program: Rævemodtagere og jagter.
Vy 73 3CB.
Horsens. Formand:
OZ2BF, Henning Hansen,
Kaptajn Andersensgade 7. Sekretær: Elsa Thomsen,
Fabrikvej 93. Kasserer: OZ4GS, Svend S. Sørensen,
GI. Jernbanegade 22. Afd.-lokale: Belysningsvæse
nets kontor, Gasvej 21.
I april måned har vi kun haft to mødeaftener, da
vort klublokale er blevet gjort i stand. Den 21. april
diskuterede vi sæsonens rævejagter og problemer,
der kunne opstå under en rævejagt.
Den 28. april havde vi filmsaften i forsamlings
bygningen. Vi så nogle ganske glimrende film fra
den amerikanske ambassade, men desværre var der
mødt alt for få medlemmer. Vi havde besøg af
OZ7HA med XYL, og vi siger mange tak for den
gode ide og håber, at flere følger det gode eksempel.
Månedsprogram:
Torsdag den 19. maj: Ingen klubaften.
Torsdag den 28. maj kl. 19,30: Teknisk foredrag.

Torsdag den 2. juni kl. 19,30: Klubaften.
Lørdag den 4. og søndag den 5. juni: Landsstævne.
Se programmet andetsteds i bladet.
Torsdag den 9. juni: Rævejagt. Vi mødes ved hav
nen neden for Gasvej kl. 19,15. Start kl. 19,30. Før
ste udsendelse kl. 20. Sidste udsendelse kl. 22.
Lørdag den 25. juni: Rævejagt. Vi mødes ved hav
nen neden for Gasvej kl. 21,15. Start kl. 21,30. Første
udsendelse kl. 22. Sidste udsendelse kl. 24.
Da erfaringen viser, at tilslutningen til vore klubaftener i sommertiden ikke er særlig stor, vil der
ikke blive fastsat noget bestemt program, men vi
mødes fortsat til vore kammeratskabsaftener i klub
ben hver torsdag. Det udvidede program vil fort
sætte igen i august måned.
Næstved. Afdelingens møder i maj—juni:
Tirsdag den 17. maj: CW 19,30—21,00: Kammeratlig
samvær.
Tirsdag den 24. maj: CW 19,30—21,00.
Tirsdag den 31. maj: Kammeratskabsaften. Auk
tion over medbragt grej.
Tirsdag den 7. juni: CW.
Tirsdag den 14. juni: CW.
Tirsdag den 21. juni: Kammeratskabsaften. Afslut
ning.
Ferie til første tirsdag i august.
Odense. Lokale: Hunderupvej 28. Månedsmødet af
holdtes hos adjunkt Møller Jørgensen på Set. Knuds
Gymnasium den 19. april. Der var mødt ca. 30 mand
og vi fik et belærende og lærerigt foredrag frem
ført på en håndgribelig måde, samtidig fik vi fore
vist skolens nye installation, som jo nok var ønske
lig for en amatør.
Tirsdag den 26. april afholdtes et „rævemøde" i
lokalet, hvor bl. a. kammerater fra Svendborg var
mødt op. Som program stod afholdelse af dan
marksmesterskaber i rævejagt. OZ3XA trak reg
lerne op, hvorefter sagen var til fri debat. Der var
delte meninger om sagens udformning, idet vi ikke
kunne acceptere forslaget i dets nuværende form,
bl. a. kortstørrelse og cyklen; men på den ander
side var vi ikke negative over spørgsmålet. Efter
en livlig debat blev sagen stillet i bero indtil videre.
Vore egne rævejagter vil blive afholdt på sæd
vanlig måde, dog med en mindre rettelse i pointgivningen. Program for rævejagterne er udsendt til
samtlige medlemmer. Vi håber, at I vil slutte op
om „ræven", så 1955 kan blive et rigtigt „ræveår".
73. OZ8JR.

Den store fynske rævejagt
afholdes 25. og 26. juni.
Nærmere i næste OZ.
Silkeborg.
Afdelingen
holder
derfor ingen månedsmøder foreløbig.

„sommerferie"

—

Bestyrelsen.
Struer. Afdelingen afholdt den 30. marts ekstra
ordinær generalforsamling paa B. & O. Grunden var
5KD.s bortrejse fra byen. Til ny formand valgtes
OZ6KR, K. Høegh, Tranevej, Bremdal pr. Struer,
til kasserer 7JK og som sekretær 8KW.
Vy 73. 6KR.
Vejle. Mandag den 25. april havde vi besøg af
OZ3FM fra Horsens, der holdt et glimrende foredrag
om „E. D. R.“’s organisation; efter foredraget blev
der rettet en del spørgsmål til 3FM, i det hele taget
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en rigtig kammerataften, blot var det ønskeligt, der
havde været nogle flere „OB“.
Vi har afsluttet den teoretiske gennemgang af
håndbogen for de nye amatører i denne sæson; der
er 6, der skal til teknisk prøve nu i maj; forhåbent
lig består de alle. Vi fortsætter med vore møder
hver onsdag, kl. 20, hos OZ8HC, Nyboesgade 44.
Vy 73 de OZ8HC.
Viborg. Medlemsmøde
hos 3AJ, Hald Ege.

afholdes

torsdag

den 26.
9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i maj måned anmodet om optagelse
i EDR:
6343 - Ludvig Nielsen, Farsø.
6344 - L. K. Rasmussen, „Søly“, Kystbakken,
Kalundborg.
6345 - Erling Nielsen, Aarby Maskincentral,
Kalundborg.
6346 - Karl Fr. Jensen, Ånumvej, Skjern.
6347 - M/e 210868, Ib Heller Andreasen, 1 tg.kl.,
mathskolen, flyvest., Værløse.
6348 - Peter Gråber, Ribelandevej 32, Haderslev.
6349 - Verner L. Pedersen, Hvidkildevej 6. 1. sal,
Kbhvn. F.
6350 - Kaj Larsen, Annasholmsvej 1, 1. sal, Odense.
6351 - OZ3BL, Bent Larsen, Ørbæksvej 22, Hørs
holm.
6352 - Palle C. Thomsen, Strandby Allé 50, Kbh.,
Valby.
6353 - Jens Møller-Vestergaard, Egholmsvej 33,
Skanderborg.
6354 - Poul Ehlers Nielsen, Kaalundsvej 5. 1. sal,
Aarhus.
6355 - William Ole Hennings, Augustagade 1. Kbh. S.
6356 - Ejnar P. Petersen, Strandgade 31 B, 1. sal,
Horsens.
Tidligere medlemmer:
129 - P. Boesen, Ryvangs Allé 77, Hellerup.
690 - Henry Nielsen, Vestergade 54 st., Silkeborg.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som
medlemmer af foreningen.

QTH-RUBRIKKEN
1412 - OZ3AD, K. N. W. Andersen, Drejervej 14,
2. sal, Kbh. NV, lokal.
1703 - OZ8RA, Ib Randers, De bergske blade, Helsingørgade, Hillerød, ex Espergærde.
1762 - OZ3OL, J. Lollesgaard, Ahlmanns Allé 23,
Hellerup, lokal.
1875 - OZ6R, J. Gravenhorst, Syrenvej, Risskov,
lokal.
2401 - Niels Helge Nielsen. Hvidtfeldtsgade 15,
Skive, ex Struer.
2412 - OZ8TS, MHTK 240, E. Hansen, patruljebåd
HOLM, Kobmagergades postkontor, Kbh. K.,
ex soldat.
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3723 - OZ8OK. E. Galsgaard, Snertingevej 19, Brøns
høj, lokal.
3828 - K. Torbensen, Riddergade 22 a, Fredericia,
lokal.
4081 - OZ6JM. S. Bastholm, Retholt, Hjørring, ex
Haslev.
4151 - OZ3LF, Leif Larsen, Stubberup, Tingsted, ex
Nykøbing F.
4452 - OZ9HC, A. Heller Christoffersen, Lillevangs
vej, Farum, ex Karup J.
4667 - OZ2AD. A. Hensing, Hothers Plads 13, 2. sal
th.. Kbh. N., ex soldat.
4717 - OZ1JM, John Møller, 0, Sandmarksvej 29,
2. sal th., Køge, lokal.
4739 - SGe 215236, Knudsen, TLBS, Ing.kasernen,
kaserne 3, Rvvangen, Kbh. Ø, ex soldat.
5424 - OZ1GL, Sv. Gøtzsche Larsen, papirmesterboligen, Ny Magle Mølle, Næstved, lokal.
5429 - OZ9PR, P. M. Riis, landbohøj skolekollegiet,
Hostrupsvej 20, Kbh. V., ex Vejle.
6002 - Hv. 240366, skibsnr. 3184, Olsen, fregatten
HOLGER
DANSKE,
Købmagergades
post
kontor, Kbh. K., ex soldat.
6100 - Jørgen Nielsen, Gillesager 78, Brøndbyøster
pr. Glostrup, ex Vanløse.
6259 - OZ5MS, Mogens Bomann, Kirkegaards Allé
29, Odense, ex til søs.
6282 - Curt Mølving Larsen, Skibshusvej 100, 2. sal,
Odense, lokal.
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Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
København SU, Amager 3664V. Næstformand: OZ2KP,
K. Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, Valby, Hvid
ovre 667. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18, Nykøbing F., Nykøbing 17. Sekretær, Einar
Pedersen, Ålekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. Traff.
Dept.: OZ2NU, Børge Petersen. Dybrogård, GI. Hasse
ris, Aalborg, Skalborg 155B. Landsafd.-leder: OZ8JM,
Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, Randers 3400 (dag).
OZ3XA, A. P. Hjorth-Jacobsen, Karen Brahesvej UB,
Odense, Odense 2377. OZ2GK, G. B. Krogsøe, Rindby,
Nordby, Fanø, Fanø 223. OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, Horsens 2096. OZ2LF, B. Erwing,
Peter Sabroesgade 10, Kbh. SV, Eva 5228y. OZ5KD, K.
Dantoft, Tværgade 3, Struer, Struer 600 (dag). OZ5KN,
K. Normann, Strandboulevarden 54, Nykøbing F., Ny
købing 620 (dag).

Kassereren:

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, telefon 2437 y,
Nykøbing Falster.

QSL-Centralen:

Paul Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.

Amatørannoncer:

Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F.,
vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord, i frimærker.

Øvrige annoncer til OZ:

OZ7HL, Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.
*

Eftertryk af OZ’s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

