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Hovedbestyrelsesvalget
Efter erfaringerne fra tidligere valg vil det være rimeligt at minde 

medlemmerne om deres pligt til at udfylde og indsende stemmesedlen.
Kandidaterne fra de forskellige kredse kender medlemmerne jo. 

Deres arbejde — og de synspunkter, der ligger til grund for deres virke, 
enten det er „lokalt44 eller HB-arbejde — er velkendt i EDRs kredse, 
så det skulle ikke være svært at udfylde stemmesedlen. Hvis man ikke 
gør det, har man faktisk tabt sin ret til at kritisere EDRs ledelse, for 
man er selv medskyldig i den ledelse, vi har. Hvis alle havde stemt, 
havde vi måske haft en anden hovedbestyrelse.

Man må indse, at man støtter eller afsætter ikke en bestyrelse ved 
at putte stemmesedlen i papirkurven. Den er beregnet til udfyldning 
og indsendelse, så der kan fremkomme et virkeligt udtryk for medlem
mernes ønsker.

Efter tidligere valg med stemmeprocenter helt nede på 25 procent liar 
HB-medlemmerne ofte været i tvivl om, at de sad i bestyrelsen med et 
virkeligt mandat — om de havde medlemmerne bag sig. Og tvivlen har 
været berettiget, når kun 500—600 medlemmer ud af over 2000 har gjort 
sig den lille ulejlighed at indsende deres stemmeseddel.

Dette valg må ikke blive et „sofavalg" — og husk så at sende sedlen 
ind inden d. 1/9, så vi kan få at se, hvilken kurs I vil have EDR styret 
efter. OZ6EP.
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Forstyrrelser fra amatørsendere og deres bekæmpelse
A f  Paul Storner, OZ7EU. (Sluttet)

I det foregående er vi ikke kommet særligt 
ind på forholdsregler ved senderen m. hensyn 
til forstyrrelser overfor fjernsynsmodtagere. 
Emnet her er meget stort og ganske specielt, 
men indenfor TS er vi klar over, at spørgs
målet indenfor kort tid kan blive aktuelt. Med 
den forholdsvis korte sendetid vi endnu har 
herhjemme for fjernsynet, kan amatørerne 
nemmest undgå disse forstyrrelser ved sim
pelthen ikke at sende i fjernsynstiden, men 
når engang sendetiden bliver udvidet og an
tallet af fjernsynsmodtagere tillige bliver 
større, må spørgsmålet behandles grundigt. 
Der er dog idag så store erfaringer og mate
riale fra USA og England, at vi forholdsvis 
nemt kan give amatørerne anvisninger på, 
hvad man i første omgang må gøre ved sen
derne. Men at problemerne kan være meget 
store, er vi allerede nu klare over.

Hvad kan amatøren gøre hos radiofonilytter
ne for at råde bod på forstyrrelserne her?

Sagen stiller sig jo således, at det påhviler 
amatøren at sørge for, at hans sender ikke 
forstyrrer, selvom senderen iøvrigt er fuld
stændig i orden, og selvom der her er gjort 
hvad der kan gøres mod forstyrrelser. Indtil 
fornylig er Post- og Telegrafvæsenet ikke 
skredet ind, hvor dansk radiofoni ikke blev 
forstyrret. Det siger sig selv, at forstyrrel
serne vil være værst overfor svagere uden
landske sendere. Visse tendenser peger på, at 
forstyrrelser af disse stationer heller ikke vil 
blive tolereret, så det kan efterhånden være 
vanskeligt at være amatørsender i tætbebyg- 
gede kvarterer.

Har man BCI, så er der ikke andet at gøre 
end at gå grundigt til værks og forsøge at få 
konstateret hvordan forstyrrelserne kommer 
ind i BC-modtageren. Det er nemlig ikke gi
vet, at det er fra antennen, at signalet kom
mer ind i modtageren. Det kan også komme 
ind på ledningsføringen i selve apparatet, og 
her i særlig grad hvis det er en radiogrammo
fon med relativt lange højttaler- eller pick-up 
ledninger. I dette tilfælde vil en afskærmning 
af disse ledninger normalt kunne hjælpe. Be
gynde at kapsle hele modtageren ind i metal 
kan jo som regel ikke lade sig gøre. Signalet 
kan også komme ind gennem lysnettet, og 
her bør man så undersøge, om der er netstøj
filter i modtageren eller ikke. Ganske vist er

det ikke alle netfiltre, der gavner for de for
styrrende frekvenser, og her må man så even
tuelt prøve med små hf-drosler, der sættes i 
serie med de normale filterspoler. For at kon
statere om forstyrrelserne kommer gennem 
antennen eller gennem nettet, må man helst 
alliere sig med en anden amatør, der så be
tjener senderen medens man selv kontrollerer 
på modtageren. Lad den klagende lytter ind
stille modtageren som han plejer, og prøv så, 
når De hører forstyrrelserne fra senderen, at 
fjerne antennen og/eller jordledningen fra 
apparatet. Kan senderen nu ikke høres, er 
der størst chance for, at det er fra antennen 
eller jordledningen (hvis en sådan da i det 
hele taget findes), at det forstyrrende signal 
kommer ind. Så er der ikke andet at gøre 
end at forsøge med bølgefælder som vist på

Fig. 6

fig. 6. I a ser vi en almindelig spærrekreds 
indsat mellem antennen og modtageren. Den 
er fast afstemt til midten af det bånd, der for
styrrer. Fremkommer forstyrrelserne på flere 
bånd, er det nødvendigt med flere sådanne 
spærrekredse i serie, hver afstemt til bånd
midte. Såfremt forstyrrelserne også kommer 
ind gennem jordledningen, kan det også være 
nødvendigt at indsætte spærrekredse heri. 1 
b ser vi bølgefælden udformet som en suge
kreds indsat tværs over ant./jordbøsningerne 
på modtageren. Undertiden er denne metode 
den bedste. Ved c ser vi det simpleste middel, 
men undertiden er det fuldt tilstrækkeligt. 
Hvis det på den pågældende modtager kun 
drejer sig om at neddæmpe det forstyrrende 
signal til et vist niveau, og modtageren så selv 
kan besørge resten, er dette jo det nemmeste. 
Drosselspolen kan bestå af en spoleform med 
en diameter af 15—20 mm, og tråden er 0,1 
mm laktråd opviklet tæt herpå. Trådlængden 
skal helst være ca. 1/4 af det laveste bånds
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bølgelængde. (20 meter ved 3,5 MHz). Data 
for bølgefælder er:

Bånd C L tråd Frm. Lgd.

3,5 140 pF 16 μH 32 vind. 0,7 mm
og dia. 
25 mm

7 100 - 6 - 19 - 0,7 - 25 -
14 50 - 3,5 - 14 - 1 25 -
21 35 - 2,2 - 12 - 1 25 -
28 25 - 1,5 - 9 1 25 -

I tilslutning til det tidligere omtalte, hvis 
forstyrrelser kommer ind på nettet, kan man 
også forsøge med et tilsvarende filter som vist 
på fig. 5. Blot behøver det selvfølgelig ikke at 
dimensioneres så kraftigt. To drosselspoler på 
hver 50 vind. opviklet af 1 mm laktråd på 
forme af 12—20 mm diam. vil i almindelighed

være ok. I fig. 7 ser vi en kombination af 
spærrekreds og sugekreds. Data for sugekred
sen er de samme som for spærrekredsen, må
ske ganske få vind. mere kan blive nødven
digt. En sådan kombination har ofte bedre 
virkning.

Når senderen arbejder i et lavfrekvensbånd, 
normalt 3,5 eller 7 MHz, vil en modtager i 
nærheden som er afstemt i radiofoniområdet 
ofte blive forstyrret af amatørsenderen, når 
en af modtagerens oscillators harmoniske fal
der på en frekvens lig med amatørfrekvensen 
+ / - modtagerens mellemfrekvens. — Disse 
signaler ville ikke være der, såfremt modtage
rens oscillator ingen harmoniske havde, men 
det har den desværre altid, så det er der ikke 
noget at gøre ved. Midlet her er igen at redu
cere amatørsignalet ved hjælp af diverse bøl
gefælder. Det kan også, ikke alene i dette til
fælde, være gavnligt som omtalt i afsnittet 
om sendere at forsøge at få modtagerantennen 
flyttet så langt fra senderantennen som mu
ligt, muligvis måske få den gjort lidt kortere.

I en del modtagere, særlig ældre typer, vil 
der kun være forstyrrelse, når modtageren 
afstemmes til en kraftig station. Mellem sta
tionerne er der intet at høre. Det der her sker 
er den såkaldte krydsmodulation. Der foregår 
en ensretning i et af de første trin i modtage

ren. I moderne modtagere med eksponential- 
pentoder sker det dog sjældent. Uheldigvis er 
der flere radiofabrikker, der i den senere tid 
er begyndt at bruge højstejle pentoder som 
forrør, og her vil den misere igen ikke være 
udelukket. Midlerne herimod er igen de sam
me som før nævnt med bølgefælder, antenne
forsøg m. m.

Noget af det værste amatøren kan komme 
ud for er, hvis den forstyrrede modtager bli
ver det som man kalder paralyseret, d. v. s. 
det samme som omtalt i første afsnit, at mod
tageren dør fuldstændigt, når senderen bliver 
startet. Det er som omtalt værst ved modta
gere af detektortypen, men midlerne herimod 
er igen de samme som før, hvis disse da over
hovedet kan hjælpe noget. Er der dog en vis 
afstand til modtageren, er tilfældet ikke helt 
håbløst. Sådan paralysering optræder sjæl
dent, hvis man kører på 21 og 28 MHz, eller 
i hvert fald da kun så hvis senderen og mod
tageren er meget nær hinanden.

En meget hyppig årsag til BCI fra en sen
der på amatørbåndene, og specielt på de 
højere frekvensbånd, ligger i ensretning af 
signalet i modtagerens lavfrekvensdel. Selv 
når modtageren står indstillet på grammofon, 
kan signalet fra senderen høres. AM kan 
høres med ret god kvalitet, hvorimod NFM 
eller PM er næsten uhørlig. En umoduleret 
bærebølge vil som regel kun kunne høres 
som en smule brum, dog kan der, hvis signa
let er meget kraftigt ske en nedsættelse af 
modtagerens output. Dette medfører en kede
lig hoppen i programmet, når senderen nøgles. 
Ved telefoni mærkes dette ikke så meget, idet 
„nøglingen" jo her foregår sjældnere. BCI af 
denne type er mest almindeligt i universal
modtagere, og her er der igen meget stor for
skel på de forskellige fabrikkers produkter. 
Visse modtagertyper er ligefrem berygtede 
indenfor amatørkredse for at have specielle 
evner til at opfange vore signaler i lf’en. Sig
nalet kan komme ind på selve ledningsførin
gen, gennem antennen eller gennem nettet. 
Kommer det gennem de to sidstnævnte ting, 
har vi omtalt midlerne derimod, men kommer 
det direkte ind i selve „kassen", er det straks 
værre. Her undgår vi nemlig ikke at foretage 
visse små indgreb i modtageren, som dog ab
solut ikke forringer den, men det er jo ikke 
altid at BC-lytteren kan goutere det. Bedst 
er det at låne modtageren med hjem, for lige 
at „kontrollere" hvordan det er lige ved sen
deren. Eller også kan man måske overtale 
manden til for ens regning at lade en radio
tekniker kigge på kassen. Fejlen sker som
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Nye Trioder
TB 3/350 og TB 4/800.

De kendte amerikanske trioder 100TH og 
250TH har nu fået deres europæiske ækviva
lenter, nemlig PHILIPS typerne TB 3/350 og 
TB 4/800.

TB 3/350 kan arbejde med fuld anodespæn
ding, 3000 V indtil 40 MHz; dens anodetab er 
100 W og den kan i kl. C afgive 400 W HF- 
effekt ved en styreeffekt på 18 W. 2 rør kan i 
kl. B levere 425 W for 7 W styring.

TB 4/800 er som typebetegnelsen fortæller 
et 4 kV rør, der kan aflevere ca. 800 W output, 
men da det må betragtes som værende for 
stort for almindelige amatørformål, skal kun 
TB 3/350 omtales her.

De direkte opvarmede glødetråde er for 5 
V/6,3 A. Elektrodekapaciteterne er: anode
glødetråd 0,3 pF, og anode-gitter gitter-gløde
tråd 3,9 pF og anode-gitter 2,0 pF. Forstærk
ningsfaktoren er høj, nemlig 38, og stejlheden 
er 4,5 mA/V ved 3000 V og 200 mA. Til rørets 
maksimaldata hører også anodetabet på 225 
W, gittertabet på 20 W og maksimal anode
strøm 225 mA (kl. C). Ved anodemodulation 
gælder lidt andre grænseværdier, nemlig 2500 
V anodespænding, 180 mA anodestrøm og 65 
W anodetab.

Kl. C telegrafi- og anodemodulationsindstil
linger i nærheden af A-licensens grænser er 
angivet i tabellen; i disse bliver TB 3/350 i 
hvert fald ikke overanstrengt.

Klasse C. Klasse C.
Telgrf. Anodemodulation

Frekvens 40 40 MHz
Anodespænding 1500 1500 V
Gitterf orspænding - 65 - 150 V
Anodestrøm 190 160 mA
Gitterstrøm 48 46 mA
Gittersp. max. værdi 230 325 V
Styreeffekt 10 14 W
Tilført anodeeffekt 285 240 W
Anodetab 100 65 W
Afgiven effekt 185 175 W
Virkningsgrad 65 73 "/«
Modulationsgrad 100 •/o
Modulationseffekt 120 W

Rørene er bragt frem af hensyn til udskift
ningsformål for de amerikanske typer. Deres 
begrænsede frekvensområde gør dem knap så 
anvendelige som TB 2,5/300 og TB 3/750 foi 
amatørformål, idet amatørerne jo gerne vil 
kunne bruge dem på VHF-båndene tillige. TB 
2,5/300 er omtalt i OZ, december 1953.

- 8T -

regel i første lf-trin i modtageren. I moderne 
modtagere anvendes ofte ikke katodemod
stand i dette rør, men gitterspændingen fås 
som vist på fig. 8a over en relativ høj gitter
afleder, ofte på 20 Mohm. Her sparer fabrik
kerne som regel den i fig. 8b viste modstand

Fig. 8
direkte i gitteret på røret. Den skader absolut 
intet, værdien kan gå ned til nogle få kiloohm. 
Muligvis må man også anbringe en lille blok 
fra toppen af gitteraflederen til stel. Denne 
operation må foretages omhyggeligt, korte

ledninger, små modstande 1/4 watt el. mindre, 
og blokken må vende rigtigt med den ende 
der er stelmærket til stel. Ellers kan der opstå 
kedeligt brum i modtageren. Er modtageren 
af en type med katodemodstand i røret, kan 
det undertiden hjælpe mægtigt på miseren 
ved at shunte katodeblokken (normalt en 
elektrolyt på 25—50 μF) med en lille keramisk 
eller glimmerblok. Det der sker er, at elektro
lytten ikke har tilstrækkelig hf-gennemgang, 
der sker ligefrem en ensretning over elektro
lytten.

*

Jeg har i afsnittet om sendere ikke omtalt 
direkte off-band sending. Efterhånden skulle 
standarden blandt amatørerne jo helst være 
sådan, at denne fejl ved senderen skulle være 
udelukket. Forstyrrelser på denne måde går 
mest ud over kommercielle tjenester. Det må 
være enhver ordentlig amatørs pligt, at hans 
VFO absolut ikke kan arbejde udenfor i hvert 
fald 3500—3800 kHz.
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Lidt gode råd om VHF-antenner
Af OZ5K

Gennem mit arbejde har jeg i de sidste 3 
år haft anledning til at gøre en række erfa
ringer vedrørende antenner til modtagelse af 
svage VHF-signaler. Da jeg mener, at et par 
af disse erfaringer kan have interesse for 
andre, giver jeg dem hermed videre, idet vel 
først og fremmest 2-meter folkene vil kunne 
drage nytte af dem.

Det drejer sig om to punkter i konstruk
tionen af stakkede antenner, hvor der kan 
vindes ikke så lidt. Normalt er stakkede an
tenner anbragt i en indbyrdes afstand af 0,5 
bølgelængde. Ved studier af antennelitteratur 
og senere ved egne forsøg er jeg nået til, at 
væsentligt større gain kan opnås, hvis anten
nerne stakkes 0,7 bølgelængde fra hinanden. 
Forbedringen andrager ca. 3 db. Det kan også 
udtrykkes på den måde, at har man en 2X5 
element antenne, så giver en sådan ca. 12 db., 
hvis den er stakket med 0,5 bølgelængde. Bru
ges afstanden 0,7 bølgelængde, så ryger vi op 
på ca. 15 db. De 3 db. har vi nærmest fået for
æret. Skulle de have været opnået ad „nor
mar" vej, måtte vi yderligere have stakket 
vores 2X5’er med nye 2X5 elementer, altså 
4X5 elementer over hinanden. Hver gang vi 
fordobler vort antennesystem, får vi nemlig 
en effektfordobling svarende til netop 3 db. 
Vi skal altså huske, at vi kan vinde ca. 3 db. 
på en let og navnlig billig måde ved at stakke 
med afstanden 0,7 bølgelængde. På 2 meter 
bliver det 0,7X2,07 = 1,45 mtr.

Det andet punkt, hvor vi kan få større gain, 
består i at konstruere sine antenner som „wide 
spaced“. Ved yagi-antenner taler man som be
kendt om „wide spaced“ contra „closed spa- 
ced“. Ved førstnævnte er afstanden mellem 
antenne og elementer aldrig mindre end 0,2 
til 0,5 bølgelængde. Ved „closed spaced" går 
man helt ned til 0,1 bølgelængde. Ifølge eksi
sterende tabeller skulle „closed spaced“ være 
at foretrække med hensyn til bedste gain. 
Dette er ikke rigtigt. Jeg har selv til for gan
ske nylig troet på „closed spaced". Men fra 
flere kompetente kilder blev jeg gjort op
mærksom på det gale heri og besluttede selv 
at konstatere fakta. Der blev fabrikeret 2 stk. 
5-element antenner, den ene „closed spaced" 
den anden „wide spaced", begge passende til 
television kanal 4, Gladsaxe. Antennerne blev 
sat op i samme højde og på samme bygning. 
Resultatet faldt ud til fordel for „wide spa- 
ced“ antennen. For nu ikke at risikere ind

flydelse fra evt. forstyrrende genstande i 
nabolaget blev antennerne byttet om og for
søget gentaget. Nu var „wide spaced" anten
nen endnu bedre og „closed spaced" systemet 
endnu dårligere end ved første forsøg. Siden 
har jeg til Hamborgs fjernsyn lavet en 4- 
element „wide spaced" antenne, der viste sig 
at være ligeså god som en i forvejen eksiste
rende 2X5 element „closed spaced", og det på 
trods af, at 4-element antennen sad 3—4 m 
lavere. Alt taler altså for at „wide spaced" og 
0,7 bølgelængde mellem antennerne i stak
kede systemer er det bedste. Jeg vil gerne i 
denne forbindelse henvise til OZ9R’s artikel 
i OZ for september 1953, side 179. Den der 
beskrevne antenne besidder netop de af mig 
fremhævede egenskaber, og læg mærke til, at 
9R opgiver den til at kunne give hele 15 db.

*

Til slut et lille tip. De fleste amatører har 
hidtil haft store problemer med at gøre an
tennetilslutningerne vejrbestandige og af
lastede. Ved at benytte LK-marinedåser i ba
kelit, opnår man vejrbestandighed, et færdigt 
kommercielt udseende, samt en solid støtte 
for den foldede dipol, som føres igennem 
dåsens 4 tude, således som fotografiet viser 
det. Alt kan da efterspændes aldeles vandtæt, 
kablet loddes på og låget fastspændes vand
tæt. LK-marinedåser fås hos enhver elektro- 
installatør, og prisen er ca. 10 kr.

*

Skulle der blandt læserne være nogle med 
særlig interesse for VHF-antenner kan jeg 
anbefale bogen: Television and FM Antenna 
Guide, af Edward M. Noll. Det er en bog på 
300 sider, der udelukkende behandler VHF- 
antenner i teori og praksis.
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Begyndersiden.

Afstemningskredse
(sluttet). 

Ved OZ7SI.

Som den opmærksomme læser vil have be
mærket, varierer impedansen af en spole ved 
stigende frekvens omvendt af impedansen af 
en kondensator. For en given kondensator og 
en given spole findes der da en frekvens, hvor 
deres respektive impedanser er lige store. 
Denne frekvens kaldes deres resonansfre
kvens.

Fig. 1

Man kan forbinde en kondensator og en 
spole på to forskellige måder: i serie og i 
parallel (se fig. 1). Den første kaldes en suge
kreds. På grund af spolens og kondensatorens 
„modsatte" egenskaber, ophæver de to impe
danser hinanden ved resonansfrekvensen, og 
resultatet bliver en „kortslutning" af punkter
ne A og B (fig. 1). Dette gør man blandt andet 
brug af i antenneindgangen på en super for 
at hindre, at signaler på mellemfrekvensen 
trænger ind i modtageren. Sugekredsen på 
fig. 2 (L1 — C1) er afstemt til mellemfrekven
sen og leder signaler på denne frekvens di
rekte fra antenne til jord.

Svingningskredsen på fig. 1 til højre er en 
såkaldt spærrekreds. Den virker — som nav
net antyder — lige modsat sugekredsen, idet 
den spærrer for signaler af resonansfrekven

sen. L2 — C2 på fig. 2 viser et enkelt eksempel 
på benyttelsen af spærrekredsen. Fra anten
nen kommer signaler af alle mulige frekven
ser. Alle andre signaler end de, for hvilken 
L2 — C2 er i resonans, vil gå lige til jord 
gennem L2 eller C2, hvorimod der „spærres"

for signaler med denne bestemte frekvens, 
som ledes videre ind i modtageren.

Desværre går det ikke altid så simpelt, at 
modtageren kun lader en enkelt station slippe 
ind. Det skyldes de uundgåelige tab i spolen 
og kondensatoren. Jo mindre tab, des bedre 
virker svingningskredsen efter sin hensigt.

Skal man dimensionere en svingningskreds 
til en bestemt frekvens, kan man benytte sig 
af, at produktet af spolens selvinduktion og 
kondensatoerns kapacitet er et konstant tal 
ved den givne frekvens. Dette LC-produkt er 
bl. a. opgivet i håndbogen. Da man kan have 
megen nytte af dem, gentages de her for de
almindelige amatørbånd.

Frekvens (MHz) LC (μH og  pF)
1,75 8100
3,5 2025
7,0 506

14.0 127
21.0 56
28.0 32

144,0 1,2
Vi tager et par små eksempler på brugen af 

disse LC-produkter.
Eks. 1: Hvor stor en spole skal man have for 

at kunne afstemme til 80 m med en konden
sator på 200 pF? L • C = 2025, L = 2025 : C 
= 2025 : 200 = 10,1 μH.

Eks. 2: Hvor stor skal kondensatoren være i 
en svingningskreds til 21 MHz, når spolen er 
på 2 μH? L • C = 56, C = 56 : L = 56 : 2 = 
28 pF.

Da resonansfrekvensen kun afhænger af 
L * C, har man altså et utal af forskellige 
kombinationer og kondensatorer og selvin
duktioner, der giver resonans på den opgivne 
frekvens. Man har f. eks. resonans på 3,5 MHz 
med: 100 pF og 20,25 μH, 10 pF og 202,5 μH 
samt 2025 pF og 1 μH. Dog er alle disse sam
mensætninger ikke gode. En kendt „tommel- 
finger“-regel siger: lige så mange pF i kred
sen som bølgelængden i m angiver, d. v. s. 80 
pF på 80 m, 40 pF på 40 m, o. s. f. Naturligvis 
kan man afvige fra denne regel og slippe godt 
fra det. Man går imidlertid aldrig „galt i 
byen“ ved at følge den.

Et lille beregningseksempel vil vise, hvor 
langt man kan komme med kendskab til LC- 
produktet og ovenstående regel.

Vil man dimensionere en kreds til 80 m 
med en drejekondensator på 80 pF, finder
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Strømme i antennefeedere
Oversat fra A.R.R.L.s antennehåndbog 

af OZ5KN.

I spørgsmålet om fødeledningers virkemåde 
er det altid antaget, at de 2 ledere fører lige 
store og modsat rettede strømme i hele deres 
længde. Dette er idealet af en tilstand, som 
kan forekomme. Men gennemsnitligt er chan
cerne for, at strømmene ikke er balancerede, 
temmeligt store, med mindre der er taget 
særlige forholdsregler. Om fødeledningen er 
afstemt eller uafstemt betyder intet i denne 
forbindelse.

Fig. 1

Betragt halvbølgeantennen i fig. 1 og lad 
os tænke os, at den på en eller anden mærke
lig måde fødes i midtpunktet, og at den øje
blikkelige strømretning er som vist med pile
ne. I nærheden af antennen er anbragt nogle 
ledere i forskellige retninger i forhold til an
tennen selv. Alle disse ledere befinder sig i 
antennens felt og har derfor kobling til den.

Som følge heraf vil der induceres en spæn
ding i hver af lederne, når der går strøm i 
antennen, og en yderligere følge af denne in
ducerede spænding vil blive en strøm, be
stemt af spændingens størrelse og den enkelte 
leders impedans.

Koblingsgraden beror på lederens stilling 
i forhold til antennen, og vi antager, at alle 
de på fig. 1 viste ledere har samme længde. 
Koblingen mellem antennen og lederen IJ er 
større end i alle andre tilfælde, fordi IJ er 
tæt på og parallel med antennen. Koblingen 
mellem lederen GH og antennen er nul, fordi 
den spænding, der induceres af strømmen i 
antennens højre halvdel, nøjagtig udbaiance- 
res af den spænding, der opstår på grundlag 
af strømmen i venstre halvdel af antennen, f 
relation til lederen GH flyder de 2 strømme 
nemlig i modsatte retninger. Fuldstændig op
hævelse af de inducerede spændinger kan na
turligvis kun indtræde, såfremt strømmene i 
de 2 antennehalvdele er fordelt symmetrisk i 
forhold til antennens midtpunkt og også kun, 
dersom hvert punkt langs GH har samme af

man: L • C = 2025, L = 2025 : 80 = 25,3 μH. 
Drejer man kondensatoren ud, har man må
ske stadig 20 pF tilbage og derfor et LC-pro- 
dukt på 25,3 • 20 = 506. Af tabellen ses det at 
svare til en frekvens på 7 MHz. Vi kan altså 
med drejekondensatoren i den ene yderstil
ling modtage 3,5 MHz, i den anden 7 MHz. 
Som bekendt strækker 80 m sig kun fra 3,5— 
3,8 MHz, hvorfor resten af dækningsområdet 
fra 3,8—7 MHz egentlig ikke er noget til. Man 
kunne her have brug for noget båndspred
ning. Med tilnærmelse kan man benytte føl
gende metode til beregning af en elektrisk 
båndspredning (se fig. 3).

Fig. 3

Man finder først passende størrelser for L 
og den totale kapacitet C (= C0 + Cv) som 
omtalt tidligere. Dernæst benyttes en dreje- 
kondensator med en variation på højst 1/4 af 
den fundne C-værdi. C0 sættes til ca. 3/4 af C.

Vi tager samme eksempel som ovenfor, men 
nu med båndspredning. L skulle være 25,3

μH. og den totale kapacitet i kredsen 80 pF. 
1/4 heraf er 20 pF, d. v. s. man skal bruge en 
drejekondensator med en kapacitetsvariation 
på 20 pF. Resten af afstemningskapaciteten, 
nemlig 80 - 20 = 60 pF lægges som en fast 
blok parallelt med drejekondensatoren og 
spolen.

I praksis findes en del af disse 60 pF alle
rede i modtageren i form af rør- og monte
ringskapaciteter. Disse kan anslås til ca. 15 
pF. For endelig at få mulighed for at „lægge 
båndet ind“, kan en del af Co være en trim- 
mer på f. eks. 30 pF og resten en fast kapa
citet. Vores kreds får da følgende udseende 
(se fig. 4).

Fig.4
Metoden kan også bruges på højere fre

kvenser. Dog får man lidt mindre båndspred
ning end på 80 m. Samtidig bliver det imid
lertid nemmere at få båndet til at ligge inden 
for skalaen.
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stand til 2 på antennen vilkårlige punkter, 
der igen har samme afstand til antennemidt
punkt. Dette kan ikke være tilfældet med 
nogen af de andre på figuren viste ledere, og 
derfor vil en spænding blive induceret i alle 
ledere i nærheden af antennen undtagen een, 
som går lodret ud fra antennen i dennes cen
trum.

Lad os nu betragte de 2 ledere EF og KL, 
som er parallelle og forløber tæt sammen. 
Med undtagelse af den ubetydelige spacing 
imellem dem, ligger lederne i samme stilling 
i forhold til antennen. Derfor vil der induce
res identiske spændinger i begge, og de resul
terende strømme vil flyde samme retning i 
begge ledere. Det er nu et ringe tankeeksperi
ment at betragte lederne EF og KL som en 
del af en feeder i nærheden af antennen. På 
grund af kobling til antennen er det altså 
ikke alene muligt men endog sikkert at en 
spænding vil induceres i de parallelle feeder- 
ledere. Den resulterende strøm flyder i sam
me retning i begge ledere, medens derimod 
de rigtige feederstrømme altid går i modsatte 
retninger i hvert punkt i feederen. Disse „i 
samme retning" løbende strømme er af sam
me natur som selve antennestrømmene og 
kaldes derfor antennestrømme på feederen. 
De er ansvarlige for en stor del af den ud
stråling, som sker fra en feeder, uden hensyn 
til, om denne er afstemt eller ikke.

F e e d e r s t r ø m

A n f e n n e s t r

Re s u l t e r e n d e  
s t r ø m m e

Fig.2

Ubalancerede strømme.
Fig. 2 viser hvorledes feeder- og antenne

strømmen arbejder sammen og giver resulte
rende ubalancerede strømme i feederlederne. 
Skønt antennestrømmen i dette eksempel er 
mindre end feederstrømmen, reducerer den 
den samlede strøm i den ene leder og øger 
den i den anden, med det resultat, at strøm
men i leder nr. 1 kun er halvdelen af strøm
men i leder nr. 2. De relative strømamplitu
der i de 2 ledere opstår på grundlag af fase
forholdet mellem antenne- og feederstrøm- 
mene såvel som disses amplitude.

Strømmene i fig 2 er vist på en øjeblikkelig 
basis, men de stående bølger langs feederen 
er også tilstede. I almindelighed vil det være 
sådan, når der er en antennestrøm med rime
lig amplitude i feederen, at ikke blot er fee- 
derstrømmene ubalancerede, men det tilsyne
ladende standbølgeforhold er forskelligt i 
hver leder og strømkurver og strømknuder 
i den ene leder viser sig ikke i samme punk
ter som i den anden leder. Under disse be
tingelser er det umuligt at måle det sande 
standbølgeforhold.

Det skulle fremgå tydeligt af fig. 2, at kun 
når der er tale om en centerf ødet .
har man mulighed for at reducere koblingen 
mellem feeder og antenne til nul. Der er altid 
sådan kobling, når antennen er endefødet, så 
der er altid den mulighed, at antennestrømme 
af ret stor amplitude vil forekomme på feede
ren og gøre den allerede eksisterende uba
lance i sådanne systemer værre. Selv i cen- 
terfødede antenner er sandsynligheden for 
kobling mellem antenne og feeder stor, der
som feederen ikke føres bort fra antennen i 
en ret vinkel over en strækning på mindst ½ 
bølgelængde.

Forstemning af feederen.
Den antennestrøm, der flyder i feederen 

som følge af induktionen fra antennen, vil 
være lille, hvis feederkredsløbet, idet vi be
tragter dette som en enkelt leder, er ude af 
resonans på arbejdsfrekvensen. Den eller de 
frekvenser på hvilke systemet er i resonans 
beror på totallængden og på, om feederen i 
senderenden er jordet eller ikke.

Hvis feederen er forbundet til en koblings
kreds, som ikke er jordet hverken direkte 
eller gennem en kapacitet på nogle få pF, er 
det kun nødvendigt at betragte antennen og 
feederen. I den endefødede antenne, vist i A 
på fig. 3, må feederlængden (L) helst ikke 
være et helt, eller nærved et helt, antal halve 
bølgelængder. I den centerfødede antenne, fig.

Fig. 3

148



3, B, må længden af feederen plus den ene 
side af antennen ikke være et multiplum af 
½ bølgelængde. I dette tilfælde ligger de 2 
antennehalvdele i parallel med hensyn til 
resonans på feederen for den inducerede an
tennestrøm, fordi feederlederne selv arbejder 
i parallel. Når antennen skal bruges på flere 
bånd, skal resonanser af denne art undgås 
på alle de anvendte frekvenser. Fig. 4 viser, 
som fuldt optrukne linier langs med længde
skalaen, de længder, hvorpå man undgår re
sonans på frekvenser fra 3,5 til 29,7 MC. 
Disse er baseret på de sædvanlige antenne- 
længdeformler, idet forkortningsfaktoren på 
feederen ikke betyder noget i dannelsen af 
sådanne resonanser. Den har kun betydning 
ved de rigtige feederstrømme.

Når som helst det er muligt, er det bedst 
at vælge en af de feederlængder, som pilene 
viser, idet man så vil træffe midt i et af de 
områder, hvor der ikke er resonans. Dette 
skyldes, at resonanserne ikke er pinligt skar
pe. Arbejder man tæt på resonans, omend 
ikke nøjagtigt herpå, vil der løbe en antagelig 
antennestrøm dog ikke af samme størrelses
orden, som hvis feederen var i helt nøjagtig 
resonans. Af samme grund skal feederlæng- 
den vælges sådan, at den falder i et område, 
hvor der er en betragtelig afstand mellem 
resonanserne. En længde på 23 meter vil f. 
eks. afgjort være mindre følsom for resonans
fænomener end en længde på 29 meter.

Længderne vist i fig. 4 må underkastes 
nogen ændring i praksis. Der er for det meste 
bøjning på feedere, højden over jordoverfla

den varierer o. s. v., hvilket altsammen vil 
ændre resonansfrekvensen. Det tilrådes at 
kontrollere systemet for resonans på og nær 
ved alle arbejdsfrekvenser, før man betragter 
feederen som værende fuldstændig befriet for 
antennestrømme. Dette kan gøres ved midler
tidigt at forbinde feederens ender sammen og 
koble dem gennem en lille kapacitet, ikke 
over nogle få pF, til et gitterdykmeter. Der 
skal benyttes kortest mulig forbindelse mel
lem gitterdykmeteret og feederen.

Når resonanspunkterne er fundet, er det 
meget let at ændre feederens længde, indtil 
der ikke findes resonanspunkter på nogle af 
de frekvenser, der skal arbejdes på.

Resonanser i systemer, hvor koblingsappa
raturet er jordet ved senderen, er ikke så 
lette at sige noget om på forhånd. Jorden er 
i sådant tilfælde sædvanligvis chassiset på 
selve senderen og ikke rigtig jord. På de fle
ste amatørstationer er det umuligt at få en 
forbindelse til rigtig jord uden brug af en 
ledning, som bliver en betydelig brøkdel af 
en bølgelængde lang. På de højere frekvenser, 
og i særdeleshed på VHF, kan afstanden fra 
sender til jord nemt blive een eller mange 
bølgelængder. Sandsynligvis er det så det 
bedste i sådanne tilfælde at gøre længden „L“ 
(fig. 3) lig et antal halve bølgelængder. Hvis 
senderen har temmelig stor kapacitet til jord, 
vil et system af denne længde blive effektivt 
forstemt for alle grundfrekvenser og endog 
harmoniske, når det jordes til senderen ved 
koblingsapparaturet. Resonansfrekvenserne 
vil imidlertid i et sådant tilfælde bero på op-

Feederlængde i meter.
De langs meterskalaen viste tykke liniestykker angiver de områder, indenfor hvilke man kan 
vælge sin feederlængde uden risiko for resonans på nogen af båndene. Målene gælder for 

feedere, hvis koblingskreds ikke er jordet. Allerbedste resultat giver de bestemte feederlæng
der, som pilene viser. Disse længder svarer til L i fig. 3.
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bygningen og konstanterne i koblingssyste
met, og kontrol med gitterdykmeter tilrådes. 
Hvis denne kontrol viser, at der er resonans 
på eller nær ved arbejdsfrekvensen, skal for
skellige former for jord, f. eks. en radiator, 
prøves, indtil man finder en kombination, som 
forstemmer hele systemet.

Som almindelig regel synes det tilrådeligt 
at undgå at jorde ved koblingskredsløbet, så
fremt det er muligt. Længderne i fig. 4 kan 
så anvendes, forudsat der er draget omsorg 
for at holde kapaciteten mellem koblings
kredsen og chassiset lille. Det er sjældent 
nødvendigt at jorde et åbent feederstystem. 
På den anden side er det absolut nødvendigt 
at jorde coaxialfeedere ved senderen for at 
sikre, at effekten, der tilføres, virkelig benyt
ter midterlederen og ikke kappen. Med sidst
nævnte feedertype kan tilstedeværelsen af 
antennestrømme måles ved at gå langs feede- 
ren med et diodemeter og prøve de forskel
lige former for jord som beskrevet ovenfor, 
indtil strømmene udvendigt på kablet har 
lavest mulig værdi.

Ubalance i centerfødede systemer kan op
stå, selv hvor feederen over et langt stræk er 
ført bort fra antennen i ret vinkel. Hvis begge

halvdele af antennen ikke er symmetrisk an
bragt i forhold til nærtliggende ledninger, 
som f. eks. telefonledninger, stærkstrømsled
ninger o. s. v., vil antennen i sig selv være 
ubalanceret og strømfordelingen være for
skellig i de to halvdele. På grund af denne 
ubalance vil der induceres en spænding i 
feederen, selvom denne er ganske symmetrisk 
i forhold til antennen.

Det skulle fremgå ganske tydeligt af de 
forhold, som fremkalder antennestrømme på 
feedere, at sådanne strømme er fuldstændigt 
uafhængige af den normale funktion som 
fødeledning. Det har ingen betydning, om fee
deren er perfekt tilpasset eller arbejder med 
et højt standbølgeforhold. Heller ikke har 
arten af feeder nogen betydning. Ved coaxial- 
kabel løber antennestrømmene på ydersiden 
af den ydre leder, medens feederstrømmen 
kun løber indvendigt i feederen. Altså er det 
ved coaxialkabel muligt at adskille de 2 
strømme, hvilket ikke lader sig gøre ved pa
rallelle feedere. Men i alle tilfælde skal an
tennestrømmene reduceres mest muligt ved 
at forstemme feederen, hvis denne på bedste 
måde skal opfylde sin primære mission: til
førsel af effekt fra sender til antenne.
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Nogle data om TELCON twin-lead og rørformede kabler for HF

Telcon fremstiller bl. a. tre typer twin-lead, 
nemlig med 75, 150 og 300 ohm karakteristisk 
impedans med typebetegnelser hhv. K 20 C, 
K 24 B og K 25 B. Et rørformet to-leder 
kabel, ligeledes med 300 ohm impedans har 
typebetegnelsen K 35 B. For disse 4 kabler, 
der alle er med plastic isolationsmateriale, er 
nogle data samlet i nedenstående tabel, nem
lig kapacitet i pF/m, hastighedsforhold, d. v. 
s. forholdet mellem udbredelseshastigheden i 
kablet og i luft, dæmpningen i db/m for for
skellige frekvenser samt den effekt, kablet

kan overføre. Endvidere ledernes diameter, 
kablets dimensioner samt vægten i g/m.

På figuren er vist typerne K 24 B, K 25 B 
og K 35 B.

K.24.B ISO ohm K.2S.B 300 ohm K.3S.B 300 ohm

Type K 20 C K 24 B K 25 B K 35 B

Karakteristisk impedans ohm 
Opbygning

75

flad
150

flad

300

flad

300

rør

Elektriske data
Kapacitet pF/m 69 31 13 13

Hastighedsforhold v/c 0,65 0,71 0,85 0,85
Dæmpning db/100 m

1 MHz 1,3 0,65 0,46 0,46
1,85 „ 1,6 1,0 0,6 0,6
3,7 „ 2,6 1,3 0,85 0,85
7,1 „ 3,6 2,0 1,2 1,2

14,2 „ 5,2 2,9 1,7 1,7
21,2 „ 6,6 3,6 2,0 2,0

29 7,9 4,3 2,4 2,4
100 17 8,2 4,6 4,6
145 22 10,2 5,9 5,9

Overføringsevne kW i luft
1 MHz 2,0 3,1 5,2 5,2

1,85 „ 1,5 2,3 3,9 3,9
3,7 „ 1,0 1,6 2,7 2,7
7,2 „ 0,7 1,2 2,0 2,0

14,2 „ 0,5 0,8 1,4 1,4
21,2 „ 0,4 0,65 1,1 1,1

29 0,35 0,55 0,95 0, 95
100 0,2 0,3 0,5 0,5
145 0,16 0,25 0,45 0,45

Mekaniske data
Koreantal pr. leder 
Korediameter mm 
Ydermål mm

Vægt kg/km eller g/m

1
0,9 
4,1 

x 2,5 
19,3

7
0,3 
4,6 

x 2,3 
12,6

7
0,3 

10,3 
x 2,3 
22,2

7
0,3 

11,4ø

41
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Små tips for begynderne
Ved TR.

Jeg har adskillige gange været ude for at skulle 
se på en modtager, som en amatør havde bygget; 
den var helt færdig (efter amatørens udsagn), men 
den skulle nu lige justeres op o. s. v. Når man så 
har forsøgt dette, har det i almindelighed vist sig. 
at når MF-kredsene blev justeret blot nogenlunde 
op, var hele opstillingen hylende ustabil. Går man 
så apparatet igennem, viser det sig i almindelighed, 
at der er syndet mod radioteknikkens uskrevne 
love på en masse punkter. Noget af det, man først 
hefter sig ved i sådanne modtagere, er selve place
ringen af komponenterne.

Når De skal lave en modtager, så læg først alle 
stumperne op på et stykke pap af samme størrelse 
som chassiset. Se så på diagrammet og anbring nu 
rør, mellemfrekvenser m. m. således, at det hele 
følger en naturlig rækkefølge og således, at man 
får så få krydsende ledninger som muligt. Og så en 
meget vigtig ting. Drej nu rørfatningerne således, 
at gitter- og pladeledningerne kommer så langt fra 
hinanden som muligt. Fra rørfabrikkernes side er 
disse to elektroder altid forbundet til diametralt 
modsatte punkter på soklen (der er hermed sigtet 
på de moderne rørtyper, hvor gitteret ikke er ført 
ud foroven på glaskolben), og så er det selvfølgelig 
meningen at apparatkonstruktørerne skal fortsætte 
denne linie. Anbring mellemfrekvenser og rør i 
samme linie og drej rørfatningerne således, at git
terledninger og pladeledninger går så korte som 
overhovedet muligt til de punkter på mellemfre
kvenserne, de skal forbindes til. Så har man også 
mulighed for eventuelt senere, hvis det skulle vise 
sig påkrævet, at montere en skærm op på selve 
fatningen til yderligere afskærmning.

Hvor man ikke har anodespændingen til rørene 
afkoblet hver for sig med en lille modstand og en 
passende blok, men fører plus’en direkte til MF- 
erne (det kan i almindelighed gå i modtagere med 
et enkelt MF-trin), kan det mange gange hjælpe 
ganske gevaldigt på ustabilitet at montere en god 
blok på 0,1 μF fra + til stel, altså faktisk tværs 
over en elektrolytkondensator på mange F. Grun
den til at det hjælper er den, at det ikke er helt 
sikkert, at elektrolytten danner god gennemgang for 
højfrekvens, selvom den iøvrigt er i orden.

Ustabilitet i lavfrekvensen er ret almindeligt i 
amatørmodtagere. Pas på ikke at få for lang led
ning fra udgangsrørets anode til udgangstrafoen. Og 
anbring altid en blok på nogle tusinde pF over 
denne trafo eller også direkte fra anoden til stel. 
Et ganske godt lille middel i mange tilfælde er at 
anbringe en lille (men god) blokkondensator på en 
10—25 pF fra anode til gitter på selve udgangsrøret. 
Den laver lidt modkobling, som i almindelighed kan 
stabilisere hele opstillingen. Vær heller ikke bange 
for at give lf-røret en blok på et par hundrede pF 
fra anode til stel. Der skæres ganske lidt bort af de 
højeste frekvenser, men dem har vi heller ikke brug 
for i en amatørmodtager. Stopmodstande indsat 
direkte i gittertilledninger til rørene er også godt. 
De kan være fra 1000 ohm og op til 100 kOhm ca.

Selv en lavimpedanset højttalerledning kan. hvis 
den er lang og kommer i nærheden af foregående 
lf-trin, forårsage ustabilitet. Hvis det er en ren 
vekselstrømsmodtager, læg derfor altid den ene side

af højttalertrafoen til stel, og er det en universal- 
modtager. så læg den til stel gennem en sikrings
blok på 5000 pF.

Med hensyn til hf-siden i modtagere er det vel 
nok således, at de fleste begyndere ikke laver mere 
end eet hf-trin. Det kan i og for sig også være van
skeligt nok altid at få dette helt stabilt. Trimmes 
kredsene op til resonans, bliver det mange gange 
ustabilt. Reglen er her den samme som i mf-trinene. 
Sørg for så korte ledninger som muligt. Anbring 
rørene ud for den pågældende sektion på spole
centralen og således, at der er mulighed for at 
placere en skærm i fortsættelse af den afskærm
ning, der i almindelighed er foretaget i spolecentra
len. Det drejer sig her særligt om afskærmningen 
mellem gitter og pladekreds i hf-trinet.

Hvis hf-trinet er placeret nærmest modtagerens 
forplade, det er det almindeligste, så lad være med 
at føre antenneledningen pænt ned forbi blander og 
oscillatorkredsene, men før den dog ind foran eller 
på siden af modtageren, så den går direkte og kort 
hen i spolecentralen. — Vær omhyggelig med stel
forbindelserne til drejekondensatoren. Før dem 
hver for sig ned til de pågældende kredse i spole
centralen. Herved kan i almindelighed alt for megen 
trækning af oscillatoren undgås, når der afstemmes 
på antenne- eller udgangskreds.

Under selve monteringen af modtageren, tag også 
meget hensyn til de forskellige afkoblingsblokkes 
stelforbindelser. Anode- og katodeafkoblinger må 
føres hver for sig til stel, de må end ikke føres til 
samme loddeflig, idet ganske korte fællesforbindel
ser kan give anledning til ustabilitet. Lav modta
geren så „flad“ som muligt, det gælder ganske vist 
særligt opstillinger til VHF, TV eller lign., men det 
kan også have sin betydning i almindelige mod
tagere. Hvis man ikke laver chassiset for lille, men 
har god plads til komponenterne, så giver denne 
montering også en meget bedre overskuelighed.

*

Jeg var forleden ude for en sender, som ikke ville 
give noget ud. Der var masser af gas på driveren, 
men hvor blev det af. Rørene var i orden; der var 
forøvrigt to i push-pull i udgangstrinet. Alle spæn
dinger var tilstede, og satte vi en pære ind på lin
ken fra driveren i stedet for at føre linken til ud
gangstrinets gitterside, blussede den klart og nor
malt op. Men „ikke en bit“ kom der ud. Ved nær
mere undersøgelse og interview kom det frem, at 
den pågældende amatør for nogen tid siden i god 
mening havde udskiftet gitterdroslerne med nogle 
nye miniaturetyper, der var viklet på hf-jern. En 
let berøring af den ene af disse drosler, og jeg var 
klar over hele miseren. Disse drosler er ikke be
regnet til senderbrug. og den ret kraftige hf varmede 
jernet stærkt op. I løbet af nogen tid var der sket 
kortslutninger i droslen ved den stærke opvarm
ning, og nu gik hele styreeffekten tabt her. Vi skif
tede droslerne ud med de gode gammeldags viklet 
på keramiske rør, og hvilken herlighed nu. Den 
pågældende amatør kan igen sove roligt om natten, 
og hans kone kan igen tale med ham.
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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

E. D. R. s skandinaviske VHF-dag.
Der er nu kun ganske få dage til E. D. R.s årlige 

skandinaviske V.H.F. dag, og vi kan her lige inden 
starten går, endnu en gang få lejlighed til at agitere 
for størst mulig tilslutning. De tre sendeperioder er:

Lørdag d. 20. aug. kl. 20.00—24.00 GMT.
Søndag d. 21. aug. kl. 09.00—12.00 GMT.
Søndag d. 21. aug. kl. 13.00—16.00 GMT.

Sidste poststemplingsdato er: 20. september — lad 
der blive rigtig mange.

Første europæiske DX-Contest — WAEDC 1955.
Vi begyndte i sidste nr. af „OZ“ med publicerin

gen af de ret omfattende regler for den nye euro
pæiske DX-contest og fortsætter hermed, idet vi 
dog til indledning skal anføre, at paragrafferne der 
omfatter logs og logføring først bringes i september 
„OZ“.
§ 4. Lands multiplikator.

a. Lands multiplikator for stationer udenfor 
Europa.
(afsnittet udelades, da det er uden speciel in
teresse for de deltagende OZ-stationer).

b. Lands multiplikator for europæiske stationer.
1. A.R.R.L.s DXCC-Prefix-liste er grundlag 

for multiplikatorer for de europæiske sta
tioner.

2. Specielt for denne contest tæller også føl
gende prefixer med til lands multiplikato
ren: Indochina (FI) — Burma (XZ) — og
Thailand (HS).

W eller K (1—0)
VE (1—8)
VO
PY (1—9)
CE (1—7)
ZS (1, 2, 4, 5 og 6)
VK (1—6)
ZL (1—4)

3. Hvert af disse DXCC prefixer indbefattet 
de ovennævnte distrikter tæller 1 LANDS 
POINT pr. bånd ved udregningen af multi
plikatoren. Summen af alle lande på alle 
bånd udgør multiplikatoren.

§ 5. QTC udveksling.
For at give contesten et nyt og udviklende ind
hold er der tillagt den et nyt afsnit. — På et 
frivilligt basis, kan den enkelte deltager udvide 
sin contest aktivitet ved deltagelsen i udveks
ling af meddelelser d. v. s. QTC-traffic. I hen
hold til et scorings-system klarlagt i det efter
følgende, kan QTC-traffic resultere i en be
tydelig forøgelse i points.
a. Beskrivelse af en QTC.

1. En QTC er en rapport af en bekræftet QSO, 
som har fundet sted mellem en europæisk 
og en ikke-europæisk station i contestperi- 
oden.

2. En QTC kan kun sendes fra et ikke-euro
pæisk land til et europæisk land.

3. En QSO rapporteret i en bekræftet QTC 
må ikke sendes i en senere QTC til en anden 
station ej heller må en og samme QTC sen
des til den samme station på forskellige 
bånd. Derfor, des flere QSO’s, der har fun
det sted (d. v. s. normal udveksling af kon- 
trol-nr.) jo større mulighed er der for QTC- 
trafik.

b. Indholdet af en QTC.
1. En QTC indeholder tid, call, sign og qso nr.
2. Eksempel: 1200/G6ZO/H3. Dette siger, at en 

ikke-europæisk station sættende denne QTC 
i gang har haft en QSO kl. 12.00 GMT med 
G6ZO og at G6ZO har anført, at det var 
hans 113. QSO under contesten.

3. En rapport på en QSO med en bestemt sta
tion på et bånd kan ikke rapporteres tilbage 
til den samme station på et andet bånd som 
en del af en QTC.

c. QTC-serier.
Et maksimum af 10 QTC’s pr. station pr. bånd 
må sendes af enhver ikke-europæisk station. 
Eftersom kun en contact med samme station 
er tilladt på et bånd, betyder det, at både ud
vekslingen af kontrol-nr. og QTC’s må fore
tages i en QSO.

d. Nummerering af QTC serier.
1. For at skabe en fortløbende kontrol af QTC- 

trafikken og dermed forhindre sending af 
rapport på den samme QSO to gange, er et 
bestemt nummererings-system etableret.

2. Eksempel: QTC 8/10. Denne betegnelse an
giver, at det er den ottende serie af QTC’s 
som den pågældende station har sendt siden 
contestens begyndelse og at denne serie 
indeholder 10 QSO’s.

3. Normal msg. traffik skal anvendes, men den 
nummeriske betegnelse af en serie af QTC’s 
må også sendes ved afslutningen af serierne 
af QTC’s. Bekræftet modtagelse af en QTC 
serie hos den europæiske station angives 
ved sending af den nummeriske betegnelse 
samt et OK eller R. (For eksempel: QTC 
8/10 OK).

e. Gentagelse af QTC serier eller dele deraf:
1. I tilfælde af at en station mister en hel 

QTC serie, må kontakt etableres endnu en 
gang i det samme bånd uden, imidlertid, 
udveksling af et andet kontrol nr.

2. En del af en QTC eller QTC serier må gen
tages een gang pr. bånd.

3. Hvis QTC-serier eller en del heraf ikke be
kræftes modtaget af en europæisk station, 
må serien eller den ikke-godkendte del der
af benyttes af den ikke-europæiske station 
i en anden QSO.
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f. QTC Traffic score:
Hver QTC, sendt eller modtaget, tæller EET 
POINT.

§ 6. BONUS POINTS OG SLUTRESULTAT
a. Bonus points.

Hver station kontaktet under WAEDC på tre 
forskellige bånd tæller 1 BONUS POINT, en 
station kontaktet på 4 bånd tæller 2 BONUS 
POINTS og en station kontaktet på alle fem 
bånd tæller 3 BONUS POINTS.

b. Slut-resultat.
QSO POINTS lagt til QTC og BONUS PO
INTS og multipliceret med den opnåede 
MULTIPLIKATOR giver slut-resultatet.

§ 7. Deltager klassifikation.
a. Af hensyn til diplomer er enkelt-operatør - 

stationer og multi-operatør-stationer delt i 
hver sin klasse. En amatør assisteret på nogen 
som helst måde (f. eks. hjælp til udfærdigelse 
af log eller betjening af nogen del af hans 
senderudstyr) må udfylde sin log som en 
multi-operatør-station.

§ 8. Betegnelse eller klassifikation af vindere:
Ingen individuel vil blive udpeget som world- 
wide vinder. Diplomer vil blive udstedt til den 
eller de personer resp. personer højest placeret 
i hans resp. deres land eller distrikt. En yder
ligere klassifikation vil blive gjort (om anven
delig) som følger: Klasse A: Sådanne amatører, 
som kun arbejder på eet eller to bånd i hele 
contest-perioden og klasse B: Sådanne amatører, 
der arbejder på tre eller flere bånd.

§ 9. Contest-diplomer.
Diplomer vil blive udstedt til amatører, der har 
opnået højest score i hvert land og i hvert af 
de prefix-områder nævnt foran. I tilfælde af 
tilstrækkelig deltagelse vil nr. 2 og nr. 3 diplo
mer også blive udstedt.

§10. W.A.E. Endorsements.
Under forudsætning af at det er muligt at fore
tage kryds-check af logs fremsendt i forbindelse 
med WAEDC, vil endorsements for WAE-certi- 
ficatet blive udstedt på forlangende.

§11. Contest Calls.
Stationer udenfor Europa vil kalde „CQ WAE de 
XYZ“ eller „TEST WAE de XYZ“ eller endnu 
mere simpelt „WAE WAE de XYZ“. Europæiske 
stationer vil under WAEDC kalde: „TEST DX 
de ZYX“.

§12. Log-blade.
Det henstilles at kun DARC’s logblade anvendes. 
De vil blive sendt til deltagerne efter modta
gelsen af 1 IRC (luftpost 2 IRC’s), og de kan 
straks rekvireres. Angiv det nødvendige antal 
blade. Contest logs skal sendes senest den 20. 
nov. 1955 — afgørende dato er poststemplets. 

§13. Contest Committeens afgørelse er endelig.
Publiceringen af disse testregler slutter i næste 
„OZ“ med eksempler og forklaring på log-føring.

„Worked all Malaya".
Malayan Radio Transmitting Society udsteder et 

certificat: „Worked all Malaya44 til enhver amatør, 
der har haft bekræftet forbindelse med 1 VS1 4- 
6 VS2-stationer alle i forskellige stater. Staterne er: 
Selangor, Johore, Kedah. Penang og PW, Malakka, 
Perak, Negri, Sembilan, Pahang, Kelantan, Trang- 
ganu og Perlis.
Resultater fra sidste ARRL DX-Contest.

I juli „QST44 fandtes en oversigt over de bedste 
resultater fra ew-afd. i årets A.R.R.L. DX-contest. 
Vor egen OZ1W finder vi med på listen, som vi gen

giver nedenfor: (Det er kun de europæiske resul
tater. der gengives).
DJ1BZ 137.193 F8VJ 44.506
DL1KB 101.297 TF3MB 43.152
OE13USA 97.965 OZ1W 42.600

(Multiopr.) F7EH 42.091
DL4ZC 91.875 EA6AF 34.200
G5RI 89.712 G2QT 31.472
PA0UN 77.520 DL1BR 31.080
DL1DX 76.956 GM5SL 30.384
OK1MB 76.440 I1NT 29.970
EA4CR 63.297 I1BNU 29.818
EA1AB 60.822 I1BDV 27.360
EI9J 57.744 PA0VB 25.560
OE5KJ 57.484 EI9Y 25.146
DL1JW 45.141
W.A.C. på 19 min.

Sidst i maj opnåede DL4ZC WAC på 20 m i løbet 
af 19 min. ved QSO med: VK4YP, LUI AR, JA7AD, 
DJ1ER og W4PVD.

Månedens diplomoversigt.
Nr. 76 OZ7BG ansøger om C.A.A.

- 85 OZ2NU ansøger om AARGAU.
- 103 OX3UD ansøger om W.A.S.
- 104 OX3UD har modtaget WAC.
- 106 OZ5PA ansøger om C.A.A.
- 108 OZ9DX ansøger om WAC.
- 109 OZ9DX ansøger om WBE.
- 110
- 111 OZ3FL ansøger om W.A.S.
- 112 OZ3FL ansøger om DXCC Endorsements.
- 113 OZ3FL ansøger om W.N.A.C.A.

Hollandsk QRP-contest.
Faktisk efter redaktionens slutning har vi mod

taget nedenstående indbydelse til deltagelse i en 
QRP-test arrangeret af „VERON".
Regler:

1. Dato og tid: Fra kl. 14.00 GMT den 20. august 
til kl. 17.00 GMT den 21. august 1955.

2. Calling: De hollandske amatører sender deres 
calls efterfulgt af QRP. Udenlandske amatører kal
der CQ PA/QRP.

3. Serie numre: Hollandske stationer afgiver kon
trol nr. bestående af 6 cifre i 2 dele. Første del er 
RST for den igangværende QSO og anden del RST 
for den foregående QSO.

Udenlandske stationer afgiver kun RST.
Hvis fuldstændig rapport ikke opnås i een for

bindelse, må den samme station kontaktes igen for 
opnåelse af fuldstændig rapport.

4. Hver station må iøvrigt kontaktes to gange, når 
der er mindst 10 timer mellem forbindelserne.

5. Points: Ved 100 % QSO 4 points, fejler den ene 
af de to, får hver 2 points, og fejler begge, får de 
1 point hver.

6. Score: Score er det samlede antal points X med 
antallet af PA/QRP stationer, der er kontaktede.

7. Logs. Logs må indeholde dato, tid GMT, kon
taktede station, udvekslede kode nr. og points.

8. Frist. Logs må ikke bære senere poststempel 
end den 20. sept. 1955 og skal sendes til PA0VB — 
P. v. d. Berg, Keizerstraat 54, Go uda, Netherlands.

Hvis du kun har en enkelt forbindelse, kan du 
sende dit QSL-kort og mrk. det QRP-test.

9. Diplom. Diplom vil blive udstedt til den station 
i hvert deltagende land, der opnår flest points.

Jeg håber, at mange fremmede stationer vil del
tage i denne PA-QRP-Contest.

73 til alle. P. d. Berg. PA0VB.
Contest-Manager. VERON. Netherlands.
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RÆVEHULEN
D.M. i rævejagt.

Til oplysning for de interesserede parter kan det 
meddeles, at de første mesterskaber i rævejagt er 
fastsat til afholdelse lørdag den 8. og søndag den 9. 
okt. 1955.

Speciel indbydelse vil tilgå de interesserede parter 
direkte, ligesom nærmere oplysninger vil fremkom
me i næste nr. af „OZ".

Resultater fra de kvalificerende jagter skal omgå
ende indsendes til Traffic Department. OZ2NU.

NRAU-Testen 1955
Arets skandinaviska landskamp på etervågor gick 

av stapeln den 16 — 17 april, och resultatet framgår 
av nedanstående sammanstållning samt deltagarnas 
inbordes placering och poång. (Som deltagare råknas 
endast de som postat sina loggar inom foreskrivet 
datum. Se f. o. nedan.) Icke helt. ovåntat segrade 
LA-land, men man torde dock kumia konstatera att 
SM-land knappat in på LA’s sedan många år val 
inarbetade forsprång.

Medlemmar 4 % Delt. Delt. % Poång Landsp.
LA 672 27 23 3,42 2334 86,1
SM 1225 49 36 2,95 4056 83,0
OH 933 37 30 3,21 2287 61,7
OZ 1300 52 12 0,92 1574 31,8

Individuella resultat:
1 OZ7BG 308 44 LASSE 94
2 SM5AQV 299 44 OH6QZ 94
3 SM5RC 268 46 OH20X 92
4 SM5AHK 255 47 LA1K 91
5 SM7MS 234 48 OH2VF 90
6 OZ1W 229 49 LA7AE 88
7 SM3AKM 227 49 OZ8HC 88
7 SM7BVO 227 51 OH5NF 86
9 SM5BUT 215 52 LA1OF 84

10 LA8J 209 53 OH5QN 80
11 SM4AOK 197 54 SM7ADH 79
12 OZ5PA 191 54 LA9M 79
13 OH6NZ 190 56 LA2WE 76
14 SM5ARR 189 57 OY7ML 73
15 LA1P 185 57 OZ4AS 73
15 SM6BDS 185 59 OH70P 72
17 LA7X 183 60 OH2NQ 71
18 LA6YC 181 60 SM4ANS 71
19 LA8AE 178 60 OH1NI 71
20 OZ3FL 176 63 LA5TE 70
21 SM6ID 173 63 SM7ESK 70
21 OH9NV 173 65 OH3SH 69
23 OZ2NU 161 65 SM7BDK 69
24 SM2BJE 141 67 OH2YV 67
25 LA6U 140 68 LA20 66
26 OH4NT 136 69 SM6CUG 63
27 SM3AXX 134 69 OH50E 63
28 SM5CA 133 71 OH1ST 57
29 OH30S 129 72 SM7BUE 53
30 OH6RC 124 72 LA5UB 53
31 OZ4HF 123 74 SM4AVK 51
32 LA6UB 120 74 OH3QC 51
33 OH2LX 118 76 OH2LP 50
34 LA2Q 117 77 OH2WW 48
35 LA2HC 116 78 OH7NW 47
36 OZ7LX 104 79 OH3RY 46
36 SM6CGG 104 80 SM7CYD 44
38 SL6CY 103 81 SM3AT 41
38 SM5BKT 103 81 SM6JY 41
40 SM5LK 102 83 SM5BQB 34
41 LA7U 99 84 LA2HE 28
41 OH2ZL 99 85 SM5ARL 26
43 OH2LU 96 86 LA2MA 25

87 LA1WF 23 95 OHIRD 13
88 SM5COH 22 96 SM5UU 12
88 OH2QW 22 97 OH2TM 6
90 OH2KH 21 97 OH5OV 6
91 LA5BE 19 97 SM6AJN 6
92 OZ4AH 17 100 SM7CQD 5
92 OZ4RT 17 101 SM7CWD 4
94 SM5UQ/6 16

Diplom kommer att utsåndas till de tre basta 
poångplockarna i varje land, dvs till OZ7BG, 
SM5AQV, SM5RC, SM5AHK, OZ1W, LA8J, OZ5PA, 
LA1P, LA7X samt OY7ML.

For sent postade loggar har inkommit från LB6BB, 
SM5PX, SM5BDQ: OK1NK, OH3TI, OH6NR, OH8PJ 
och OH9GB. Dessa stationer har dock bidragit till 
att motstationerna fått full poång for sina QSO, 
vilket ej gåller foljande, som helt underlåtit att 
sånda in log: LA1S, LA2RC, LA3X, LA3TD. LA4DD, 
LA4IC, LA8ED, LA8HC, LA8NC, SM5TK, SM6DA. 
SM6AOU, SM7AXQ, OH2WR, OH3RU, OH5NV, 
OZ1QM, OZ3QA och OZ7CF.

SSA:s Contest Committee har under råttnings- 
arbetet, då varje enskilt av sammanlagt loggade 5614 
QSO kontrollerats, konstaterat ett påfallande sam
band mellan slarviga loggar och missade poång. 
Dessa missar beror inte enbart på fel vid mottag- 
ningen av en kodgrupp utan uppenbarligen åven 
ofta på svårigheter att låsa den egna handstilen. I 
detta sammanhang bor åven påpekas att testkom- 
mite’n fått se en mycket variationsrik flora av 
pappersformat och -sorter som anvånts for logån- 
damål. Endast ett antal SM-stationer har anvånt 
standardiserade testlogblad, vilka underlåtta rått- 
ningsarbetet i hdg grad. Vi år dock medvetna om 
att sådana troligen finns att få endast hår i Sverige, 
men i fortsåttningen borde endast papper av A4- 
format, anvånt på hogkant, få forekomma. Vi skall 
hår inte fortsåtta kritiken av loggarnas utseende, 
utan får under kommande tester hoppas att reglerna 
åven omfattar logforingen i detalj och att alla avsteg 
från beståmmelserna medfor ovillkorlig dekvalifi
cering. Det år nåmligen inte på något sått svårare 
att skriva en log på standardiserat sått — snarare 
tvårtom.

Betråffande trafikmetoderna kan hår nåmnas att 
sammanlagt 109 QSO saknade motsvarighet i den 
påstådda motstationens noteringar. Anledningen till 
denna hoga siffra (nåstan 2%!) år uppenbarligen 
att ett flertal stationer direkt missbrukat (missupp- 
fattat?) BK-systemet. Detta leder lått till att det 
inte alltid biir klart vem som har QSO med vem, 
och då de fiesta kontakterna år ungefår lika långa 
i tiden, kan missforstånd uppstå. En deltagande 
station har dessutom uppvisat ett procentuellt så 
stort antal missar hos sina motstationer att test- 
kommitén sett sig foranlåten att tolka detta som 
slarvig och/eller otydlig såndning, varfor de missade 
poången i detta fall delvis fått belasta den såndandes 
resultat.

OY7ML, som under testen korde QSO med såvål 
OZ-stationer som ovriga deltagare, har icke inråknats 
i resultatet for OZ, utan betraktats som separat 
land och deltagare. Till nåsta års test hoppas vi 
tydligt och klart kommer att ha utretts hur det 
skall forfaras med deltagande OY-stationer.

Statistiskt sett kan slutligen nåmnas att under 
testen loggades i medeltal ett fullståndigt QSO var 
10:e sekund.

Till sist ber SSA:s Contest Committee att få 
tacka årets deltagare i NRAU-testen for visat
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intresse och for de vånliga „remarks" som kommit 
oss till del.

For SSA/NRAU. Gunnar , SM5ANY.

Vore kommentarer til testens resultater og 
SMSANY's anførte kommentarer skal blive bragt 
i næste nr. OZ2NU.

HB-valgets kandidater 
Til det kommende hb-valg er følgende kandidater 

bragt i forslag.
Kreds I: (København) OZ2KP — OZ9AD — OZ6I

— OZ2LF — OZ5GB — OZ6EP — OZ7EU.
Kreds II: (Sjælland) OZ3Y — OZ4NO — OZ3FL —

OZ4KA.
Kreds III: (Fyn) OZ3XA.
Kreds IV: (Jylland) OZ2NU — OZ3FM — OZ4RU

— OZ5KD — OZ8JM.
Det beklages, at der atter i år mangler emner til 

suppleanter for en del af landet, men der er ikke 
kommet forslag til HB.

Forslag til ændring af vedtægterne 
på GF i 1955:

§ 12. De sidste 3 linier på venstre side foreslås 
ændret til de tal, der var gældende, før forhøjelsen 
af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. højre side, 3. punktum: „I samme .................................
  bestyrelsesmedlemmer" foreslås ændret til:

„I samme nummer findes en stemmeseddel, hvor
på medlemmer ved X udfor bestyrelsesmedlem
merne kan stemme på det fulde antal bestyrelses
medlemmer. Valgt til hovedbestyrelsen er herefter 
de kandidater, der indenfor hver kreds opnår højest 
stemmetal — under hensyn til kredsens mandattal."

Bemærkninger til forslaget:
ad § 12, 1: Det forøgede antal bestyrelsesmedlem

mer, der ikke synes videre nødvendigt, betyder en 
meget væsentlig fordyrelse af EDR’s udgifter.

ad § 12, 2: Det synes meget ulogisk, at man ikke 
overalt i landet har samme ret til at deltage i valget 
af bestyrelsesmedlemmer. Den foreslåede ændring 
vil formentlig medføre, at interessen for valget bli
ver større end nu, hvor kun et mindretal af med
lemmerne overhovedet afgiver stemme.

11. marts 1955.

 
EDR. Formand: OZ6PA.

Afdelingens bestyrelse har på sit sidste møde ved
taget at foreslå EDR’s vedtægter ændret vedrørende 
kontingentindbetalingen. I den anledning foreslås 
følgende ny formulering af vedtægternes pgf. 7:

Medlemskontingentet indbetales årsvis forud i 
marts måned for det følgende medlemsår. Medlem
merne får fra kassereren tilsendt et postgiroind
betalingskort midt i februar måned, og dette kan 
indtil 25. marts benyttes til kontingentindbetalingen. 
Overskrides denne frist, vil der blive fremsendt post
opkrævning på kontingentet + opkrævningsporto. 
Kvartalsvis betalende medlemmer skal inden den 25. 
i hvert kvartals sidste måned på et almindeligt ind
betalingskort fremsende kontingentet for det kom
mende kvartal, overskrides denne frist, forholdes der 
som for årsvis betalende medlemmer.

Ovenstående gælder for pgf. 7, 1. stykke, til samme 
pgf.s andet stykke foreslås fig. tilføjelse:

----------------nyt indskud. Dette gælder dog ikke for
ny indmeldelser, der foretages senest 2 år efter, at 
det pågældende medlem er blevet slettet. Tidligere 
medlemmer, der er udtrådt ved rettidig udmeldelse, 
genoptages uden hensyn til den forløbne tid uden 
nyt indskud.

OZ2KP.

VHF- amatøren
På grund af ferie må V.H.F.-rubrikken udgå 

denne gang.
Der er møde i 2 m klubben den 24. august.

73. 9R.

„Vejen til sendetilladelsen"
Den ny udgave er nu under trykning og bliver 

på ikke mindre end 158 sider stof. Til trods for de 
forøgede omkostninger kan bogen alligevel sælges 
til en pris af kun kr. 12,50, portofrit mod indsen
delse af beløbet sammen med bestillingen på giro
konto: 221 16, EDR, boks 79, København K. —Ved 
bestilling uden forudbetaling tillægges porto og op
krævningsgebyr. Ved bestilling allerede nu vil bogen 
kunne leveres direkte fra trykkeriet i midten af 
september måned.

Kassereren, OZ3, Nykøbing Falster.

Med dette nummer følger stemmeseddel til HB- 
valget. Skulle den mangle, kan en ny rekvireres 
hos kassereren, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18, 
Nykøbing F.

D X - J Æ G E R E N  v. OZ7BG.

Det er sommer, og det kan også mærkes på DX- 
aktiviteten. Båndene — navnlig 14 Mc — har ellers 
artet sig fint i sidste måned, og der er blevet lavet 
meget godt DX. 3,5 og 7 Mc er så godt som ubruge
lige på grund af sommer-QRN, og der er da heller 
ikke nogen rapporter om aktivitet på disse bånd.
14 Mc. CW.

Her har OZ4LP med sin nye beam fået FA3LX, 
SV0WS, W2-3-4 og en JA6. Et uheld med beamen 
har gjort 4LP inaktiv for et stykke tid.

OZ3FL har nu lavet 107 LU-stationer til CA-certi- 
fikatet! Alene juli har givet 41! Desuden er lavet 
VK4YP, 20Q, 5QR, VS1GS, 6CO, VP3VN, 5DC 
(Turks), KP4ACM, 4TF, CE2GB, 1BD. TI2PZ, JA6HK, 
PY8MG, OX3NB og VE6NX.

OZ7BG har ikke lavet andet end land nr. 201 med 
HH2FL 14040. 2340 DNT.
14 Mc. Fone.

OZ4FA — Haderslev — har fået ny QTH med 
gode antenneforhold og vil nu være med i DX. Juli 
gav (tider i DNT) LU2DZ, 9AAK, 4DFD og 6ES 
22—2330, PY4PQ, 4AEX. 4PD, 4YC omkring 0000, 
ZP5CF 2245, YV5AB 0035, VK2AKV 2255, VQ4FK 
1945, JA1AC 1800, 4AZ 1605, KA2AK 1815. 2RB 1800, 
OD5BJ 0825, SU1CN 1755, MP4QAL 1820, W9OAI V06 
2330, VE og W.

OZ5KQ prøver nu fone og har fået (tider ligeledes 
i DNT): VP6WR 0115. VP2KM 2300, YV5AJ 23, 
YV5BQ 00. TI2RMA 0010. YI3WW 1630, CN2AH 2330, 
CX2CO 22, CE3QJ 2330, PJ2CA 0035. HC6KI 0100, 
ZP5CF 2130, OA4CK 0020, CO1HR 2345, HK3FV 0010, 
HK3PC 0205 + LU, W2—8.
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21 Mc. CW.
OZ3FL nøjedes her med VQ4FI og KN4CIO KV4.

Hold ørerne stive for flVlDX i september-okto
ber. Det er tys-tys, så mere kan ikke siges i øje
blikket.

VP5BM og VP5DC er begge i gang fra Turks and 
Caicos Islands. Frekvenser VP5BM: 14009, 14050 og 
14080 — VP5DC: 14010. QTH’s VP5BM: via Route 1, 
Box 53E, Bay Minette. Ala., USA. VP5DC: via 
W4NMO. “

Direction Island, Cocos-Keeling: Herfra er
ZC2PJ nu i gang — 14045 — 1500 GMT.

San Domingo, HI8WF. Denne station har været 
i gang på 14018. Nogen tvivl om ægtheden, men for
håbentlig ok.

Formosa, BV1US. Denne station arbejder fra den 
amerikanske ambassade i Formosa og er officielt 
licenseret. Kun på 14250 fone.

GM3AIM på 7, 14 og 21 Mc kan hjælpe WAE- 
jægere. Han bor nemlig på Hebriderne.

Småbidder:
VR6AC QSL/s via W6SYG. — G2LU hørtes kalde 

CR8AB 14020 1900 DNT 2. august. — SVØWU er 
aktiv fra Rhodos. QSL til Cal Casale, c/o American 
Courier, Rhodos. — AC3PT wkd af W6-stns 14013 
1030 GMT. — VQ5FS 14059 2000 GMT. QTH Box 118, 
Jinja, Uganda. — YJ1DL er på 14006 0130—0230 og 
igen omkring 0600 GMT. — QSL til JZ0PS via Box 
52, Hollandia, Neth. New Guinea. — Den flittige 
YA6GAL, som vi nævnede i sidste måned, var sand
synligvis PIRAT. — VQ4NZK er endnu ikke i VQ9. 
VQ4ERR lover at advare i god tid. — FY7YZ er 
PIRAT. — G5RV har fået en 3-års stilling i Venezu
ela, og Louis kommer snart i luften som YV5RV. — 
Hvis man har svært ved at hitte ud af LU-Z-kalde- 
signalernes DXCC-forhold, kan denne lille liste må
ske hjælpe: LU-Z-kaldesignaler, der ender på A, G, 
og M er på South Orkney Islands. Ender de på C, I, 
O, S, T er de på South Shetlands. B, D, E, F, H, J, 
N, P, Q, U, V er på Grahamland eller selve Antarc- 
ticam. — Hvis man mangler South Carolina til WAS, 
er W4GCB villig til at arrangere en sked. —

Stof til DX-jægeren sendes til OZ7BG, Erik Stør
ner, Huldbergs Alle 8, Søborg.

73 & DX — Erik 7BG.

For udsigelser for august B e s t dx - v y  73. oz9sn.

Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS

8700 83 12,0
(15,1)

10,9
(15,1)

11,0
(15,1)

15,3
(18,0)

17,5
(22,3)

18,3
(22,6)

18,4
(21,7)

18,1
(20,7)

18,6 15,0
(15,3)

13,6
(15,1)

12,7
(15,1)

12,0
(15,1) MHz

Bruxelles
ON 800 230 5,3

(9,4)
4,4
(9,4)

4.2
(9,4)

5,5
(10,3)

8,3
(14,0)

9,4
(14,9)

9,6
(14,8)

9,5
(13,7)

8,9
(12,8)

7.8
(12,2)

7,7
(10,8)

6,9
(9,4)

5,3
(9,4) -

Buenos
Aires

LU
12000 235 14,8

(15,1)
12,3
(15,1)

10.5
(15,1)

1 1 . 0
(14,9)

11,8
(12,9)

14,8 18,1
(22,0)

18.5
(24,0)

17,7
(20,9)

18,7
(19,4)

21.1 20,0 14,8
(15,1) -

Lima
OA 10000 264 16.5 12.7

(15,1)
10,5
(15,1)

10,1
(15,1)

10,2
(15,1)

13,5
(15,2)

18,8
(20,0)

18,8
(23.0)

18,3
(20,4)

17,9
(20,3)

18.8
(20,2)

20,7 16,5
-

Nairobi
YQ4 6900 155 11,4

(15,1)
10,6

(15,1)
11,8
(15,1)

15,0
(17,0)

17,8
(24,7)

18,3
(25,2)

17,8
(24,0)

18,4
(21,5)

19,9
(20,1)

21,4 19,9 13,4
(15,1)

11.4
(15,1)

-

New York 
W2 6500 293 13,8

(15,6)
10,6
(15,1)

8,3
(15,1)

8.1
(15,1)

8,4
(15,1'

10,6
(15,1)

13,1
(16,6)

14 4
(20,8)

15,7
(20,1)

15,6
(20,1)

15,6
(19,0)

16,4
(17,7)

13,8
(15,6) -

Reykjavik
TF

2100 310 8,5
(15,1)

6,9
(15,1)

6,4
(15,1)

8,5
(15,7)

11.9
(19,0)

13,9
(20,4)

14,6
(20,1)

14.7
(20,1)

14,3
(20,1)

13,0
(20,1)

12,7
(16,9)

12,3
(15,1)

8.5
(15,1)

-

Rom
I

1600 180 8,0
(14,3)

6,8
(14,3)

6,8
(14,3)

9.1
(14,9)

13,1
(22,5)

14,9
(23,7)

14,9
(23,4)

14.6
(20,6)

13.3
(18,9)

12,1 12,8 
(18,1) (15,0)

11,9
(14,3)

8.0
(14,3) -

Tokio
JA/KA

8600 46 11,9
(15,1)

11,6
(15,1)

14,9
(15,7)

16,3
(18,5)

17.0
(20,1)

18,1
(20,1)

19.1
(20,1)

18,1
(20,1)

14,9
(20,1)

12,9
(19,0'

11,6
(16,3)

12,3
(15,8)

11,9
(15,1) -

Thorshavn
OY

1300 310 5,9
(12,8)

4.9
(12,8)

5.1
(13,8)

7,5
(16,9)

10,8
(17,1)

12,1
(17,0)

12.7
(17,0)

12,7
(17,0)

12,0
(17,0)

10,3 
1 17,0)

9,4
(14,5)

8,6
(12,7)

5,9
(12,8) -

Godthåb
OX

3500 310 12,1
(20,1)

9,7
(25,1)

8,6
(26,5)

9.7
(22,6)

12.1
(20,3)

13.4
(20,3)

14,4
(20,3)

14,6
(19,4)

14,5
(18,1)

14,7
(16.7)

15,5 14,9
(16,8)

12,1
(20,1) -

Rio de 
Jaueiro 

PY-1
10400 228 14,9

(15,2)
12.0
(15,2)

10.4
(15,1)

11.4
(15,2)

1 1 . 0
(15,1)

17,3
(18,8)

18,5
(22.7)

18,3
(23,7)

18,1
(20,4)

18,9 21,2 20,0 14,9
(15,2) -
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EDR‘s årsregnskab fra 1. juli 1954 til 30. juni 1955
Indtægter:
Kontingent ................................................... 46.000.— 45.366.85 46.000.—
Annoncer ...................................................... 6.500.— 4.995.86 5.000.—
Renter ........................................................... 1.000.— 827.46 800.—
Salg af QTH-listen 220.13

emblemer ..................................... 54.—
„ vejen til sendetilladelsen .. 500.— 578.26 2.000.—

Diverse indtægt ........................................... 500.— 516.64 700.—

54.500.— 52.559.20 54.500.—

Udgifter:
OZ:
Trykning ....................................................... 26.000.— 24.476.63 25.000.—
Klicheer ........................................................ 2.000.— 2.206.71 2.000.—
Forsendelse .................................................. 3.500.— 3.200.99 3.200.—
Hovedredaktør ............................................. 800.— 600.— 800.—
Teknisk redaktør ......................................... 1.400.— 1.200 — 1.400.—
Redaktionsudgifter ....................................... 132.60
Honorarer til teknisk stab .......................... 4.000.— 3.619.44 4.000.--
Tegninger til OZ .......................................... 200.— 99.50 100.—

37.900 — 35.535.87 36.500.—
QSL-ekspeditør ............................................ 900.— 900.— 900.—.
QSL-centralen .............................................. 1.600.— 1.373.60 1.400.-
Porto og telefon ............................................ 3.000.— 2.692.01 2.800.—
Tryksager m. m.: 1.000.— 1.000.—
Adrema plader .............................................. 160.26
Konvolutter og papir .................................... 104.08
Duplikering ................................................... 231.70
Giroblanketter .............................................. 219.30
Stemmesedler .............................................. 273.53
Tryksager ...................................................... 157.85
Diverse kontorartikler ................................. 100.78

1.247.50
Møder m. m.: 2.000.— 2.000.—
Generalforsamling ........................................ 826.60
Hovedbestyrelsesmøder ............................... 1.748.75
Forretningsudvalgsmøder ............................ 410.85
Revisionen ..................................................... 354.40
Formandsmødet ........................................... 1.135.—
Diverse møder .............................................. 561.10

5.036.70
Foredrag ....................................................... 1.000.— 883.68 1.000.—
QTH-listen ................................................... 2.000.— 3.933.31 500.—
Sekretæren ................................................... 900.— 900.— 909.—
Kassereren ................................................... 2.400.— 2.280.— 2.200.—
Præmiering ................................................... 300.— 10.—
Diverse: 300.— 300.—
Nye vejen til sendetilladelsen ..................... 38.20
Emblemer ..................................................... 837.50
Diplomer ....................................................... 43.80
Diverse .......................................................... 565.30

1.489.80
Vejen til sendetilladelsen ........................  . 5.000.—
Region I bureau ............................................ 1.200.—

54.500.— 56.282.47 54.500.—

Balance:
Beholdning den 1. juli 1954:
Giro ................................................................ 7.299.91 30/6 1955: 8.045.82
Bank .............................................................. 30.663.72 rt 25.827.60
Kontant ................. ....................................... 65.29 432.13
Indtægt 1954.-55 .......................................... 52.559.20 Udgift 1954/55 56.282.47

90.588.12 90.588.12
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Generalforsamlingen i Odense 1955
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 18. september kl. 13,00 

på „Park Hotel“ ved banegården, Odense.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Resultatet af urafstemningen.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af to revisorer og en suppleant.

8. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen tilstedes kun mod forevisning af gyldig 
kontingentkvittering.

Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtigt udfyldte stemmeseddel 
i god tid inden den 1. september. Tidligere har alt for mange stemmesedler 
måttet erklæres for ugyldige på grund af fejlagtig udfyldelse og for sen ind

sendelse. B e s t y r e l s e n .

Husk at indsende stemmesedlen i n d e n  1 .  s e p t e m b e r .

Status pr. 30. juni 1955:

Aktiver:
Girobeholdning ........................................................  8.045.92
Bankbeholdning ....................................................  25.827.60
Kontantbeholdning.....................................................  432.13
Udestående annoncer .............................................  3.871.50
Lager af QTH-lister ....................................................  100.—
Tilgode for QTH-lister ...............................................  281.25
Lager af emblemer......................................................  450.—
Inventar .................................................................  2.739.—

41.747.40

Passiver:
Forudbetalt kontingent ........................................  30.000.—
Aktiver overstiger passiver .................................. 11.747.40

41.747.40

Antal medlemmer pr. 30. juni 1955: 2054.
Kassererens bemærkninger til regnskabet:

1) Udover kontingentbeløbet på 45.366.85 er yder
ligere opkrævet og fordelt til afdelingerne: 4.313.25, 
hvoraf København har fået: 3.554.25.

2) Samlet indtægt og udgift balancerer i år med: 
98.663.03; sidste år var beløbet: 105.856.06.

Nykøbing Falster, den 30. juni 1955.
O. Havn Eriksen, OZ3FL.

Revisionens påtegning:
Undertegnede revisorer har den 9. og 10. juli 1955 

gennemgået regnskabet og har fundet følgende at 
bemærke:

Indtægtsbilag af 20. oktober 1954 er indført med 
kr. 5,42, skal være kr. 8,42.

Kasse-, bank- og girobeholdninger er kontrolleret 
og fundet til stede, ligesom herværende aktiver er i 
god og brugbar stand.

Nykøbing Falster, den 10. 1955.
Th. Mortensen, H. Lykke Jensen,

OZ3TM. OZ5Y
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Øverst: OZ6SJ ved senderen. — 5AB hol
der badedag. — Besøg i Sorø.

I midten: 2KP på knallert. — 7SU og 2KP 
diskuterer rævejagt. — 2ZZ og 7SS.

Nederst: Benny bader. — Hvor bliver 
2KP af? — Barber 4EL arbejder.

Sommerlejren på Buske Molle

Atter i år havde Københavns afdi. arrangeret som
merlejr på Buske Mølle, og det kan siges, at tids
punktet var rigtigt valgt, med det fineste vejr man 
kunne tænke sig, men 7WH — professor Humbum — 
havde jo også lovet, at når månen stod sådan og så
dan, eller noget i den retning, ja, så kunne det ikke 
blive andet.

Møllen var fuldt belagt fra første dag og samtlige 
dage, lejren varede, og der var da også et enkelt telt. 
Hvor bliver forresten alle de gamle lejrdeltagere af. 
Er teltene blevet møre eller jordslåede, vi kunne da 
sagtens have 20 telte slået op omkring mollen, og I 
skulle bare vide. hvor rart og hyggeligt vi har det, 
når vi efter fjernsynet sidder omkring det fælles 
kaffebord eller får et spil kort og sludrer over en øl

Jeg startede lørdag morgen sammen med XYL på 
Skyionerne. Vi kom kun til Ringvejen ved Roskilde, 
så måtte vi have frakkerne frem, men det var hel
digvis kun en byge, vi tænkte jo, skal det nu være 
ligesom sidste år.

Nå, vi kom til møllen lige over middag som de 
første, og senere på dagen kom der da også en halv

snes stykker mere. Om aftenen kom 1AL med vores 
bagage og et fjernsynsapparat, som 5KQ venligst 
havde stillet til rådighed for lejren. Så var der nogle, 
der fik travlt, klokken var over otte, og vi fik en 
antenne rigget til i en fart og fik da også set det sidste 
kvarter af programmet.

Søndag formiddag indfandt resten af lejrdeltagerne, 
sig samt en del gæster, der skulle jo være rævejagt 
kl. 10. 9SN og 4AO kørte ud med ræven, og Svend 
fandt da også snart en rigtig rævegrav. Vinderne 
blev 8CP, 2AX og 9WH. 2KP havde ikke fået stillet 
sit ur rigtigt efter rævens, så han hørte kun det sidste 
fra senderen hver gang.

Om mandagen skete der ikke noget af betydning  
2AG, 9SN og 4AO var en tur på knallert til Sorø og 
Slagelse, hvor vi besøgte 3EN og 4NO. Om onsdagen: 
var vi inviteret til Borgen i Sorø, hvor vi blev trak
teret med fjernsyn og kaffe. Der var fuldt hus i 
Borgen den aften. De fleste medlemmer fra Næstved 
afdi. var også mødt op.

Torsdag aften havde vi til gengæld inviteret 
Næstved og Sorø afd.. de skulle jo også se vort fjern-.
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syn, som 2KP synes var meget bedre end det i Sorø, 
men så blev udsendelsen aflyst. Samme dag havde 
vi besøg af et par journalister fra Næstved Social
demokrat, hvor bladet havde en halv side om EDR og 
Buske Mølle i om lørdagen, jeg skal tage et par eks
emplarer med de første gange, når møderne begyn
der igen.

Fredag var der arrangeret udflugt til Holmegårds 
Glasværk, hvor vi beså fabrikken i en times tid. Bag
efter kørte vi videre til Fakse Bryggeri, hvor vi jo 
også fik smagt på sagerne. Deres øl havde navnet 
„Helikopter Bajer“, og det blev omgående døbt til 
„Hellig Kong Peder Øl“. Turen blev foretaget i bus 
og varede det meste af dagen.

Lørdag var en rigtig dasedag, hvor vi rigtigt fik 
nydt det gode vejr. Om aftenen blev vi enige om at 
lave en lille rævejagt inden kaffen. 9SN havde fundet 
en mølle længere mod syd, og her fik han lov til at 
regere i en times tid, der var kun een, der fandt 
ræven, det var 4AO.

Den sidste søndag havde vi også en rævejagt, hvor 
vi havde regnet med mange fra København, men det 
må være ferietiden, der var skyld i det, der kom 
kun to hold, og med de to hold, vi selv havde, var der 
jo fire, og 2ZZ blev vinderen. Ellers var dagen i op- 
brudets tegn, og om aftenen var der kun syv del
tagere tilbage. Lejrsenderen blev flittigt brugt de fle
ste af dagene, og der blev rundt regnet 500 QSO paa 
Fone og CW.

Der var ca. 250 besøgende af kortere og længere 
varighed i følge møllens gæstebog. Husk forresten at 
skrive dit navn i gæstebogen, ellers falder der bøde. 
1KB, du glemte det, det er dyrt, hi, hi.

En aften under lejrudsendelsen var der et par kø
benhavnske amatører, der holdt privat konference 
på 5 EDR’s frekvens med en del uartige bemærk
ninger angående 5EDR’s udsendelse. Så længe vi 
sender, er vi jo afskåret fra at lytte på samme fre
kvens, så det kunne de jo godt have sparet sig, da 
det vel var meningen, at vi også skulle høre det. Efter 
lejrudsendelsen kunne de heller ikke nære sig uden 
at de skulle bryde ind oven i, i stedet for at vente til 
det blev deres tur.

Til slut vil jeg gerne takke 2QE og Ester for deres 
store arbejde, de havde med at lave kaffe og bage til 
os alle, og det var efterhånden mange hundrede kop
per kaffe, der blev lavet i løbet af ugen.

Samtlige deltagere var enige om, at næste år kunne 
lejren godt vare i to uger, selv om Bornholm har 
tænkt at lave en lejr i august, kan vi jo godt lave en 
i juli som sædvanlig.

Skal vi så være enige om at til næste år, så er det 
på Buske Mølle det foregår, selv om det kun er for 
et par dage eller i en weekend.

På gensyn på Buske Mølle. OZ4AO.

Læserne skriver:
Til medlem 5802, OZ6KO.
Da jeg efter mit indlæg i marts OZ ikke kan 

mistænkes for upassende sympatier, vil jeg gøre 
et par bemærkninger til dig.

I forbigående vil jeg nævne, at før 1938 var G. W. 
Olesen redaktør af Radiomagasinet, i k k e  udgiver 
af Populær Radio.

Jeg har ingen medlidenhed med pirater, men jeg 
har medlidenhed med hæderlige folk, som i en eller 
to vintre skal sidde og hakke med en morsenøgle 
for overhovedet at få licens, og derefter vente eller 
hakke et år til, inden de har chance for at køre 20 
eller 80 m fone.

Hvis du var med til den BCI-aften, der blev holdt 
i Københavns afd. for snart 3 år siden, vil du sik
kert huske, at man stillede telegrafingeniør Børge 
Nielsen følgende spørgsmål: „Hvem deler vi 80 m 
båndet med?“ Og svaret gik ud på følgende: „Ingen 
af de tjenester, der får plads i et amatørbånd, kan 
anses for livsvigtige, eller bare så vigtige, at de må 
beskyttes mod forstyrrelser".

Der skal altså en ganske formidabel katastrofe 
til, såsom oversvømmelse i Holland, før man kan 
vente vigtig trafik på båndene. Og hvad fornøjelse 
har P & T så af en morseprøve? Måske mest, at 
man sikrer en vis energi og interesse hos licens
ansøgeren.

Mod morseprøver under enhver form taler først, 
at ingen OZ-amatør behøver at holde sig i træning, 
at ingen modtager skal være forsynet med beat, at 
ingen sender skal være indrettet til CW, og at man 
ganske roligt kan negligere de CW-stationer, der 
lægger sig i sidebåndet på den fonestation, man 
aflytter.

Mod prøven taler dernæst, at myndighederne 
i k k e  har gjort noget for at sikre et vist mindste- 
kendskab til engelsk og tysk, et kendskab, der er 
lige så ønskeligt for en foneamatør, som en vis 
hastighed er for en CW-amatør.

Tænk også på, hvordan en morseprøve går til, 
nemlig dansk, klar tekst, og forklar mig så, hvor
ledes man følger med i en livsvigtig korrespon
dance, når det ikke netop er et dansk skib, og ikke 
netop klart sprog.

Og er der så endelig en telegrafist, der vil sende 
nødtrafik på et amatørbånd i stedet for en af de 
frekvenser, hvor man lytter døgnet rundt efter 
SOS, vil han så lægge sig i et fone-bånd?

Mit resultat må blive: Tal med en helbefaren te
legrafist om, hvordan nødtrafik foregår i dag.

73 fra OZ6I, medlem nr. 2488.
☆

Et nødråb.
Det forekommer ærlig talt een lidt mærkeligt, 

at P & T har så travlt med at sende mer eller min
dre mærkelige trusler til amatørerne, sidst til 
OZ4LM, for at have været i QSO med en pirat, 
men gør P & T ærlig talt ikke hvad de kan for at 
få så mange pirater i gang som vel mulig.

Jeg indsendte den 26. april d. a. ansøgning om 
sendetilladelse og aflagde teknisk prøve hos P & T 
18. maj i år, morseattest indsendt samtidig af 2KP, 
så alt skulle faktisk være i den skønneste orden 
(hvilket det dog ikke er).

Jeg har flere gange rykket P & T for at få licen
sen udstedt, men endnu ved indgangen af august 
intet hørt, hvilket undrer mig ikke så lidt, da jeg 
har haft sendetilladelse på Grønland som OX3GA 
og ikke ved af at have forbrudt mig mod nogen af 
de for os amatører gældende love. Såfremt man 
skal vente et halvt års tid på at komme i gang, gad 
jeg forresten vide, hvor den så møjsommelig opar
bejdede træning i CW, som der kræves, så er 
henne?

Ventetiden er lang, og det kan jo gøre sit til, at 
piraternes antal er stort for tiden (jeg holder mig 
i skindet).

P & T oplyste mig forresten om, at der lå ansøg
ninger fra 13. marts, der endnu ikke var færdig
behandlet, og henviste til, at det vai politiet, der 
smølede med undersøgelsen af ens private forhold. 
Hvad politiet har med denne og andre amatørers 
sag at gøre kan jeg ikke forstå.

Forhåbentlig ad åre OZ7GA, ex OX3GA.
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Liebe OMs!
Am Sonnabend, den 3. und Sonntag. den 4 9. 1955 

findet in Kiel im Hotel-Restaurant „Kaiser Fried
rich" am Wilhelmsplatz ein Treffen der Funkama- 
teure statt aus Anlass des 25jåhringen Bestehens 
des Ortsverbandes Kiel der Radioamateure.

Wir wiirden uns freuen, an beiden Tagen auch 
recht viele OMs aus Danemark hier begrussen zu 
konnen und bitten um Weitergabe dieser Einladung, 
wenn moglich, um einen Hinweis in der nåchsten 
Ausgabe der „OZ“.

Quartiere konnen beschafft werden. Hotelunter- 
kunft auch ohne Voranmeldung. Auskunft erteilt 
DL 1 jd Giinter Camps, Kiel, Ringstrasse 55, Tel. 
46604. (ex D4 xdv, ex EDR-Medlem 1661).

73s Giinter Camps, 
stellv. Vorsitzender des 

Ortsverbandes Kiel im DARC.

Radiotekniske kurser
I lighed med tidligere år afholder Århusstudenter

nes kursusvirksomhed radiotekniske kurser.
Der er et hold for begyndere omfattende 48 timers 

undervisning, og de tidligere års begynderhold føres 
videre med et hold for viderekomne omfattende 24 
timers undervisning. Begge hold begynder omkring
8. september.

Kurserne vil med fordel kunne følges af vordende 
og nuværende radioamatører med henblik på P.&T.’s 
tekniske prøver.

Prisen for hvert kursus er 8 kr. Leder: OZ2WO.
Nærmere oplysninger: se den lokale presse først 

i september, eller skriftlig eller personlig henven
delse til Århusstudenternes kursusvirksomhed, Århus 
Universitet, hvorfra program udleveres.

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.
Siden sidst

Har vi haft en dejlig sommerlejr på Buske mølle og 
et par rævejagter i forbindelse med samme. Sommer
lejr såvel som rævejagter omtales imidlertid andet
steds i bladet, hvorfor jeg ikke skal spilde pladsen 
med gentagelser. VY 73 OZ5GB.

Teknisk kursus.
Som sædvanligt vil (forudsat det fornødne antal 

deltagere melder sig) teknisk kursus blive oprettet 
under Kbhvns. Komm.s Aftenskole.

1. Kursus, der forbereder til den almindelige tek
niske prøve, vil bestå af 2 ugentlige aftener antage
lig tirsdag og torsdag å 2½ time og strække sig over 
perioden 1. okt.—31. marts.

2. Kursus med specielt henblik på den supplerende 
prøve til A-licens. 1 ugentlig aften, antagelig onsdag, 
2½ time, 1. okt.—31. marts.

Tilmeldingen foregår efter opslag på plakatsøjler
ne og annoncer i dagbladene sidst i denne måned, 
og plejer at slutte ca. 5. sept. Undervisningen er 
gratis, men der skal betales et tilmeldingsgebyr på 
10 kr. Friplads kan opnås.

Ved tilmelding til 1. skal man søge: Fysik med 
radioteknik og som lærer anføre K. Staack-Petersen.

Ved tilmelding til 2. skal man søge: Fysik for fort
sættere.

Kursus er kun åbne for deltagere, der bor i 
Kbhvns. kommune. Medlemmer af afdelingen, der 
bor udenfor Kbhvn., bedes senest 31. aug. ringe til 
HV667 for nærmere oplysninger.

Medlemmer, der er interesserede i hurtige kursus 
før prøverne til B og A i november, bedes ligeledes 
senest 31. aug. meddele dette til formanden.

Amager. Møderne afholdes torsdag kl. 20 i klub
lokalerne, Strandlodsvej 17, Kbhvn. S. — Formand: 
OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup, tlf. 50 26 67.

Når dette læses, er vi i gang igen med foredrag 
og klubaftener — efter en ferie, som ikke indbød 
til at sidde indendørs med loddebolten.

Programmet omfatter: Torsdag 18. august, klub
aften. Lørdag 27. august tur til Sorø, bestyrelsen 
modtager tilmelding. Torsdag 1. septbr. klubaften. 
Torsdag 8. septbr. FM-radiofonimodtagere ved 6IA. 
Torsdag 15. septbr. klubaften.

Til slut: Brug jeres stemmeseddel! Kontakt ho
vedbestyrelsens medlemmer, så jeres synspunkter 
bliver kendt, og lad være at sprede gold kritik i 
krogene. 73 fra 6IA.

Aalborg og omegn. Formand OZ3PS, Henry Søren
sen, Ny Kærvej 1, Nørresundby. Kasserer OZ5MV, 
Max Voigt, Peder Skramsgade 5, Aalborg. Sekretær 
OZ6BF, Bent Frandsen, Kastetvej 118, Aalborg, tlf. 
1997 (omst.).

Mon så ikke efterhånden vi er ved at være fær
dige med alt det ferie, eller bliver vi nødt til at se 
i øjnene, at Aalborg-amatørerne er ved at falde 
fra? Nu har det jo været meget varmt, så vi kan 
måske bruge det som en sidste undskyldning!! — I 
hvert fald har rævejagterne i sommer været en 
eneste stor fiasko. Vi fire, som har været med til 
hver jagt, har såmænd haft nogle dejlige ture, men 
det kunne jo have været meget morsomt at have 
set, at også andre var interesseret og ville komme 
til jagterne. Syv af sommerens jagter er allerede 
gennemført, og resultaterne herfor ser således ud:

1. Søndag den 1. maj, dag, alm. m 1212, Svend
strup, OZ5XY vinder.

2. Fredag den 6. maj, dag. alm. m 1213, Sdr.
Tranders, OZ5XY vinder.

3. Lørdag den 14. maj, nat, alm. m 1013, Sulsted.
4. Torsdag den 19. maj, dag, dms. m 1013, Sulsted.
5. Lørdag den 4. juni, nat, dms. m 1212, Svend

strup, OZ2NU vinder.
6. Lørdag den 11. juni, nat, alm. m 1213, Sdr.

Tranders, OZ5XY vinder.
7. Søndag den 19. juni, dag, dms m 1213, Sdr. 

Tranders, OZ5XY vinder.
Ved de almindelige jagter har 5XY altså vundet de 

3 jagter (en jagt kom ingen ind). Ved de kvalifice
rende jagter til danmarksmesterskaberne har 5XY 
og 2NU vundet hver en jagt (en jagt kom ingen ind).

Da der ikke kom nogen jægere ind til den ene 
af de kvalificerende jagter, bliver programmet for 
de resterende jagter i år ændret således:

8. Lørdag den 20. august, nat, dms. m 1213, Sdr. 
Tranders, ? vinder.

9. Søndag den 28. august, dag, dms. m 1013, Sul
sted. ? vinder.
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10. Søndag den 4. september, dag, alm. m 1212, 
Svendstrup, ? vinder.

Hvis der til de sidste 3 jagter i år skulle komme 
nye deltagere, gælder iøvrigt de i OZ for april be
kendtgjorte regler, dog er sendetiden for de kva
lificerende jagter kun 1 minut.

Der vil også i vinter, hvis der viser sig tilslut
ning nok, blive arrangeret kursus. Der vil blive 
kursus i radioteori for begyndere og telegrafi lige
ledes for begyndere. Interessen for radioteori for 
viderekomne viste sig sidste vinter ikke at være 
særlig stor, så foreløbig er der ikke her arrangeret 
kursus. Der vil senere komme meddelelse om tid og 
sted for kursus, men har du nogle venner, som 
ønsker at kende noget til vores dejlige hobby, så 
send disse hen til en af bestyrelsen, så vi kan tale 
om de forskellige småting.

Hvis nogen ikke rigtig er klar over det, så er der 
stadig klubaften hver onsdag aften kl. 20 på vandre
hjemmet. — På gensyn og genhør!

73. P. b. v., OZ6BF.

Aarhus. Vi er nu færdige med de indledende jag
ter til danmarksmesterskabet i rævejagt, deltagel
sen var ringe, idet der kun mødte to jægere, vi må 
jo håbe på større tilslutning til kampen om pokalen, 
der som bekendt afholdes i august.

Der er en lille ændring i programmet for jagterne, 
idet jagten der skulle afholdes den 21. august udgår 
p>g erstattes med en jagt den 14. august, der dog 
begynder kl. 15 og så med de sædvanlige pauser 
mellem sendingen.

Der har været afholdt bestyrelsesmøde hos 4EV 
den 26. juli, hvorunder 6EJ indtrådte som sekretær 
l stedet for 5KD, der er rejst tilbage til Struer.

Afdelingen arrangerer en tur ud i det blå for 
medlemmerne den 21. august, der vil blive fælles 
kaffebord på en af skovrestaurationerne, mødested: 
Remisen, Dalgas Avenue kl. 8,30. Alle slags køre
tøjer tilladt, vi er hjemme til middag, og hele 
herligheden koster kun 1 kr. pr. deltager.

73, sekretæren.

Horsens. Afdelingsformand: OZ2BF, Henning Han
sen, Kapt. Andersensg. 7. Sekretær: OZ9PM, A. P. 
Mikkelsen, Tordenskjoldsg. 163. Afdelingslokalet: 
Belysningsvæsenets kontor, Gasvej 21.

Månedsprogram (august—september):
Torsdag den 18. august: Hvad skal vi lave i vinter?
Torsdag den 25. august: Ordinær generalforsamling 

afholdes kl. 19,30 i forsamlingsbygningen, værelse 
nr. 3. Dagsorden ifølge lovene.

Det henstilles, at så mange som muligt møder frem 
til den ordinære generalforsamling, hvor bl. a. afde
lingsarbejdet for den kommende vinter sk3l diskute
res og fastlægges.

Torsdag den 1. september: Rævejagt. Vi mødes ved 
havnen neden for Gasvej kl. 19,15. Start kl. 19,30. 
Første uds. kl. 20,00. Sidste uds. kl. 22,00.

Lørdag den 3. september: Skovtur. Nærmere frem
kommer i klubben senest den 4. august.

Torsdag den 8. september: Indtegning til vinterens 
forskellige kursus.

Torsdag den 15. september: Filmaften. Nærmere 
herom fremkommer i klubbens lokale.

De sædvanlige månedsprogrammer, der hidtil har 
været sendt til afdelingens medlemmer, fremkommer 
ikke indtil videre.

Vi mødes fortsat hver torsdag aften i din og min 
afdeling. Vy 73. Sekretæren.

Kolding rævejægere
indbyder til stor rævejagt søndag den 2. oktober 

1955 med 3 udlagte ræve og kåring af sydjydsk 
mester. Jagten starter med første pejling fra ræv 
nr. 1 kl. 10,00, nr. 2 10,02 og nr. 3 10,04 til 10,06, 
der sendes hver halve time de første 3 pejlinger, 
derefter hvert kvarter. Jagten foregår på general
stabskort nr. 36 (Vejle) og varer fra kl. 10,00 til 
kl. 17,00 med en times pause. Startpenge kr. 5,00 pr. 
hold, jæger og observatør får lige store præmier. 
Der vil blive mange præmier, da alle startpenge 
går ubeskåret. Alle nærmere enkeltheder samt pro
gram kan fås ved henv. til

OZ2RD, N. Storgaard Christensen, 
Blæsbjerggade 2, Kolding.

Odense. Lokale: Hunderupvej 28. Ordinær gene
ralforsamling i lokalet mandag den 22. august kl. 
20 præcis.

Vi erindrer lige om de resterende rævejagter for 
i år.

Fynsmesterskabet i rævejagt 1955.
Natjagt d. 20. august kl. 22,05, kort Ringe.
Natjagt d. 3. sept. kl. 22,05, kort Brobyværk.
Natjagt d. 24. sept. kl. 21,05, kort Brobyværk.

De lokale cyklejagter på kort Odense 3616 kl. 20,30.
Onsdag den 24. august.
Onsdag den 7. september.
Onsdag den 28. september.

Alle oplysninger vedr. rævejagterne fås hos 
OZ3XA. 73. OZ8JR.

Sorø. Den forløbne måned har stået i feriens tegn, 
og der har som følge deraf ikke været særlige ar
rangementer, dog havde vi under sommerlejren på 
Buske Mølle besøg af lejrdeltagerne, og vi havde 
sammen med dem en hyggelig aften med fjernsyn 
og selskabeligt samvær, hvor vi fik lejlighed til at 
stifte bekendtskab med flere nye OZ’s.

Mandag den 18. juli havde vi samlet deltagerne 
fra Korsør, Næstved og Slagelse til diskussion om 
problemer i forbindelse med H. B.-valget. Der var 
almindelig enighed om at søge vore fælles syns
punkter repræsentert i H. B. OZ3Y, H. Rossen, 
Korsør, og OZ4NO N. Nørregaard Olsen, Sorø, blev 
i nævnte orden opstillet som kandidater til H. B.- 
valget. Vi takker for god tilslutning til mødet og 
glæder os iøvrigt til udvidet samarbejde i vinterens 
løb.

Vore kursusaftener indledes onsdag den 7. sept. 
kl. 20, og her vil fremkomme nærmere om program
met for vinterens arbejde.

Vy 73. OZ1WW, Jan Garly, find.

Struer. Ordinær generalforsamling afholdtes den 
18. juli på B & O. Bestyrelsen ser således ud:

Formand 5KD, kasserer 7JK, best. medl. 5KG, 
suppleant Kaj Nielsen, revisor 9CL.

Under eventuelt diskuteredes det kommende ar
bejde, og det vedtoges at lave week-end udflugt og 
tage senderen med til Toftum bjerge, ligesom der 
skal stilles op til 2 m testen (om BO pokalen).

Afdelingens adresse, c/o 5KD, Tværgade 3, Struer.
Vy 73, 5KD.

Vejle. Så er sommeren ved at være slut, og vi skal 
til at begynde igen, fra september er der igen møde 
hver onsdag kl. 20 hos OZ8HC, Nyboesgade 44. 
Først i september har OZ3TM lovet at komme og 
holde foredrag for os, emnet bliver modtagere, 
mødetid og sted vil tilgå medlemmerne direkte.

Vy 73, OZ8HC.
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Følgende har i juli måned anmodet om optagelse 
i EDR:
6391 - OZ8HB, Henning B. Jensen. Valdemarsgade

10, Esbjerg.
6392 - Sven Ryborg Christensen, GI. Kongevej 10,

Nørresundby.
6393 - Robert Leidecker, Karrebækvej 100 A,

Næstved.
6394 - Kaij Bæch, Stadionvej 73, 2. s., Bolbro.
6395 - Kaj E. Christensen, Abildgaardsvej 43, 2. s.,

Frederikshavn.
6396 - K. E. Hansen, Villa „Malta“, Birkevej,

Nyborg.
Tidligere medlem:

5533 - Willy Jensen, Sønderborggade 5, st. v., 
Aarhus.

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.

QTH-RUBRIKKEN
328 - Chr. Harmsen, Rønnealle, Lillerød, Allerød 

ex København.
599 - OZ4N, Almar A. Andersen, Hans Aabelsvej 

4, Sæby ex Aalborg.
801 - OZ7RV, K. Højberg-Nielsen, Tuborgvej 228, 

København NV, lokal.
926 - OZ7WS, Johs. Worsøe, Aabrinken 69, Virum, 

lokal.
1507 - Martin Pedersen, Moseby, Kaas ex Pandrup.
2704 - Arnold Jensen, beboelsesvognen, Gunversvej,

Halskov, Korsør ex Maaløv.
2781 - OZ7AF, A. Fries, Ulvefodsvej 7, 1. mf-tv., 

København S, lokal.
3840 - OZ7HW, Henning Worsøe, Tirsbækvej 22 st., 

Vanløse, lokal.
4017 - OZ6HK, H. Kristensen, Grønnegaarden, V. 

Kongevej 39, Viby J. ex Aarhus.
4543 - Tmekelev. 215264 Hansen, telegrafmekani- 

kerskolen, Ole Nielsensvej, Ryvangen, Kø
benhavn Ø, ex soldat.

4763 - OZ7BW, B. Nielsen, c/o J. Nielsen, Sønder- 
allé 18, 1. s., Aarhus, lokal.

4922 - C. E. Jacobsen, Infanterivej 40 E, Randers 
ex Aarhus.

5118 - OZ4PX, H. P. Hansen, Allerup pr. Tjære
borg, Esbjerg, lokal.

5238 - Hans Møller, box 187, Kolding, lokal.
5338 - OZ4SN, Svend-Eric Nielsen, Set. Mathias- 

gade 70, 3. s., Viborg ex Ølgod.
5376 - OZ7ZD, Kn. Bruun Jensen, Slagelsevej 18, 

Hong ex Næstved.
5474 - OZ9SK, H. Skourup, Terpagervej 12, Ribe 

ex Tønder.

5475 - OZ9SB, Sv. Berg, Svend Dyringsvej 13, 
København S. lokal.

5549 - OZ5TW, mg. 254 Hansen, radiostuen, V.L.K.. 
Marselis-Tværvej, Aarhus ex soldat.

5585 - OZ2SB. Sv. H. Boch, Vestergade 26, 3. s., 
Struer ex Aarhus.

5744 - N. Sørensen, Østergade 5, Nakskov, lokal.
5877 - Kp. Møllebro, 10/2 Ltv., Avedørelejren, Glo

strup ex København.
5968 - Karl P. Hansen, OZ9KN, Skivholme pr. 

Skovby, Østj. ex til søs.
6002 - Wm Ib Olsen, telegrafist, rederiet Jutlandia, 

Toldbodgade 29, København K. ex soldat.
6022 - Frode Frandsen. Sundvej 14, Horsens, lokal.
6234 - Mg. 249019 Mortensen, 2. stationseskadrille, 

flyvestation Værløse ex soldat.
6258 - Ivar Engdahl, c/o Hvass Pedersen, GI.

Strandvej, Sletten, Humlebæk ex Esper g.
6336 - Preben Jørgensen, Christiansvej 17 st. tv.,

Glostrup ex Taastrup.
6337 - Ib Hasløv, c/o P. Pedersen, Enghavevej 10,

København V. ex til søs.
6383 - OZ5ZZ, mg. 225843 Hansen, c/o Chr. Hansen, 

Allesøvejen pr. Søhus, Fyn, ex soldat.
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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, Fuglsang- 
vej 18, Nykøbing F., Nykøbing 17. Sekretær, Einar 
Pedersen, Alekistevej 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 11B, 
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.
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