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Fra receptionen: OZ2NU — skjult bag denne konfe
rencens chef arrangør I1AXD, Stresas turistchef, 

G6CL og G6OT.

Observatører — U.S.A. — A.R.R.L. — I.A.R.U. HQ.
Mr. A. L. Budlong, W1BUD 

„ John Huntoon, W1LVQ
• •   • •

1. Pienar samling tirsdag den 12. juni 1956.
Den første plenarsamling blev åbnet kl. 16 den 

12. juni 1956 med velkomsthilsen til alle delegerede 
fra Mr. Sesia, I1FA, præsident for A.R.I. og kapt. 
Per-Anders Kinnman, SM2ZD, ordf. i den Int. Exe- 
cutiv kom.

Efter Mr. Sesia rettede Stresa’s borgmester en 
venlig velkomst til kongressens deltagere. Endvidere 
talte Stresa’s turistchef, ligesom der oplæstes tele
grammer fra ministeren for telekommunikation og 
general Leone.

Agenda 2.—3. Valg af præsident.
Til kongressens ærespræsident valgtes på forslag 

af SM2ZD præsidenten for ARI, Mr. Sesia, der i en 
kort tale takkede for æren og anførte, at han havde 
mandre andre pligter at opfylde, og at han ville 
anbefale, at der desuden valgtes en præsident for 
konferencen, der kunne træde i stedet, når han ikke 
selv kunne være nærværende. På forslag af G2WS 
og tilsluttet af de danske og svenske delegater valg
tes Mr. R. H. Hammans, G2IG, præsident for RSGB, 
eenstemmigt. En hilsen fra A.R.R.L.s Board of Direc
tors blev oplæst af Mr. A.L. Budlong, sekretær for 
ARRL, og blev modtaget med akklamation.

Agenda 4 og 5. Valg af ordførende for den 
administrative komité.
SM2ZD udbad sig forslag til ordførende for den 

administrative komité. 3 forslag blev fremført: Mr. 
Dalmijn, PA0DD, fra den hollandske delegation, Mr. 
P. A. Kinnman fra den svenske delg. og Mr. Jean 
Lips, HB9J, fra den sweitziske delg. Ved skriftlig 
afstemning valgtes HB9J. Hvilket medførte, at for
handlingerne i den administrative komité ledtes på 
fransk.

Agenda 6 og 7. Valg af ordf. for den tekniske komité.
Forhandlingerne fortsattes med forslag til og valg 

af ordførende for den tekniske komité. Mr. H. A. M. 
Clarck, G60T, fra den britiske delegation blev fore
slået og eenstemmigt valgt.

Agenda 3. Int. exekutiv. komité’s rapport.
Rapporten fra den Internationale komité var ble

vet udsendt til alle delegerede og betragtedes som

læst. Ordførende spurgte om nogen delegeret havde 
spørgsmål i forbindelse med denne rapport, og da 
der ikke var nogen spørgsmål, gik man til næste 
punkt.

Agenda 9. Henstilling A fra den Int. kom.
Repræsentation ved CCIR konf.
Mr. John Clarricoats introducerede henstillingen 

og fastslog, at efter at denne var fremført af komi
teen, var det blevet godtgjort, at den næste ITU- 
konference tidligst kunne blive afholdt i 1959. Han 
fremførte derfor som komiteens mening, at det ikke 
var nødvendigt nu at sende nogen delegation fra 
region I, IARU, til CCIR konferencen i Warschawa 
nu i efteråret.

Den delegerede fra Tyskland (DL1KV) talte imod 
denne opfattelse, men Mr. Harry Laett, HB9GA, 
definerede, hvad en CCIR-konference arbejder med, 
og han blev støttet af Mr. Budlong fra IARU’s hoved
kvarter, som også anførte, at det ikke var sikkert, 
at der blev afholdt nogen ITU-konf. i 1959, og at 
delegerede fra nationer deltagende i CCIR-konf. 
højst, sandsynligt ikke ville være de samme, der 
deltager i ITU-konf. i eller efter 1959, og at der 
derfor ikke ville være noget formål i at sende 
IARU-delegater. Den tyske delegation tilsluttede sig 
derefter, at denne henstilling blev droppet, hvilket 
vedtoges.

Henstilling B fra den Int. kom.
Medlemsafgift efter antal licenser.
Mr. Clarricoats forklarede mødet, at ikke alle 

medlemsorg. havde svaret på spørgsmålene, der var 
rettet til dem vedr. antallet af licenser udstedt i 
deres land og antallet af licenserede amatører, der 
var tilsluttet den pågældende medlemsorganisation. 
De savnede informationer blev derefter fremført af 
de pågældende delegationer og taget til efterretning 
for komiteen, der nu yderligere kunne diskutere 
sagen efter plenarmødet.

Henstilling C fra den Int. kom.
Overføring fra fond 1 til 3.
Det blev meddelt, at denne henstilling ville blive 

modificeret og erstattet med en ny økonomisk op
stilling og fremført senere under konf.

Henstilling D : E og F fra den Int. kom.
Alle tre henstillinger blev vedtaget uden nævne

værdig diskussion.

Agenda 10. Repræsentation ved ITU-konf. 1959.
Mr. J. Clarricoats udtalte, at trods det, at ingen 

ITU-konference ville blive afholdt inden 1959, mente 
han, at denne henstilling skulle blive stående. Den 
franske delegat F9DW foreslog, at kun to delegerede 
skulle sendes til konferencen, et synspunkt, der fandt 
tilslutning fra italiensk side.

Sekretæren, Mr. A. Milne, G2MI, understregede 
nødvendigheden af IARU-region I's repræsentation 
og fyldestgørende repræsentation, deraf afhang hele 
dens eksistens. — Mr. Harry Laett, HB9GA, for
klarede, at konferencen strakte sig over meget lang 
tid, og at det skulle overlades til den Int. kom. at 
afgøre, hvor mange personer, der skulle udpeges, 
da det vil blive nødvendigt for dem at arbejde i 
skift. Mr. Clarricoats forklarede i tilslutning hertil, 
hvorledes arbejdet var foregået i Atlantic City, og
at een mand ikke kunne være på to steder samtidigt. 
Det hændte ofte, at sager af betydning for amatø
rerne blev diskuteret på to forskellige møder sam
tidigt. Henstillingen blev derefter eenstemmigt ved
taget.
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3 stk.

MF

Universalinstrumenter
brugte typer U 33 med læderetui sælges fordelagtigt.

AUTOFON A/s
ST. KONGENSGADE 77 . KØBENHAVN K . TELF. BYEN 2818

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt

over de i maj måned d. å. skete ændringer vedrørende amatør
radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:
B OZ3LI, 2714, trafikekspedient Henning Lindner, Værslev.

(f. 3.1.23, Fredericia).
B OZ3LL, 6230, L. M. Legene, Sandvedvej 7, Fuglebjerg.

(f. 22.5.1913, København).
B OZ4EM, 6492, Niels Carl Dahlbæk Nielsen, Solvang Tingsted, 

Aarsballe, Rønne. (f. 17.2.1937, Kalvehave).
B OZ4HO, 6335, bager Sven Oscar Hørringsen, Søndergade 35, 

Rønne. (f. 9.2.1928, Malmø).
AB OZ4XX, 5854, H. Bach (tidligere OY4XX) Fredensgade 1 A, 

Skjern, (f. 5.11.1934 i Tim) (genudstedelse).
B OZ5BI, 6063, landmand Keld Birch, c/o gårdejer Knud Mad

sen, Høngård, Gjurup pr. Hjørring.
(f. 25.12.1934, Hjørring kommune).

B OZ5FR, 6256, fotograflærling Frank Jørgensen, Skyttegaards- 
vej 28, Valby. (f. 14.3.1938, København).

B OZ5JT, 6485, ingeniør Jens Erik Thomsen, Chr. Kiers Plads 
2, 3., Aarhus, (f. 26.7.1923, Lemvig).

AB OZ7EL, 6330, Egon Vagn Larsen, (tidligere OX3AZ) 
c/o skibsfører Andersen, Vindeby, Svendborg.
(f. 5.5.1932, Silkeborg) (genudstedelse).

B OZ7RW, 6406, stud. geom. Niels Erik Warburg, Lindegårdsvej 
36, 1., Charlottenlund. (f. 24.1.1934, Ørsted).

C OZ9WW, 5466, matros Erik Snedvig, Overgaden N/'V 11, 
København K. (f. 29.10.1914, København).

Inddragninger:
AB OX3AZ, 6330, E. V. Larsen, (nu OZ7EL) Frederikshaab.
AB OY4XX, 5854, H. Bach, (nu OZ4XX) Færøernes marine- 

distrikt, Thorshavn.
AB OZ2NL, N. A. Ljørring, Set. Mogensgade 45, Viborg.
AB OZ3FP, G. F. Paulsen, Godthaabsvej 20, Holstebro.
C OZ5JS, C. J. Sleiborg, Skelund.
AB OZ7IP, 570, E. G. Harder, Hillerødvejen, Sørup pr. Fredens

borg.
C OZ9OB, 4275, O. Baden, Teglværksgade 1, Aarhus.

Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ3BN, 6530, B. Nielsen, Hørve Lammefjord pr. Hørve.
B OZ7MV, 5388, E. M. V. Pedersen, Bremensgade 81, 1., 

København S.
B OZ7NL, 6536, P. V. Nielsen, Hørve Enghave pr. Hørve.



Agenda 11. Region 1’s regnskab.
Regnskabet havde allerede cirkuleret og blev fore

lagt af kassereren Mr. J. Clarricoats, som anbefalede 
dets vedtagelse, han blev tilsluttet af Mr. Harry 
Laett, HB9GA, og rapporten blev derefter vedtaget.

Agenda 12. Region I’s love.
Det blev påpeget af Mr. A. L. Budlong fra IARU’s 

hovedkvarter, at ordet constitution var uheldigt, 
og at det var usædvanligt at have en constitution 
indenfor en constitution. IARU har sin constitution, 
og det blev foreslået, at udtrykket Rules for region I 
blev anvendt i stedet, hvilket fandt almindelig til
slutning. Delegater fra Jugoslavien foreslog, at der 
blev tilføjet, at region I også virker for et fremme 
af internationalt venskab mellem radioamatører, og 
han anbefalede, at par. 2 blev modificeret til at ind
holde en sådan tilføjelse.

Mr. W. A. Scarr, G2WS, foreslog, at der efter 
ordet „objects" skulle tilføjes: „shall be those of the 
IARU". Dette blev tilsluttet af den tyske delegat og 
derefter vedtaget.

Agenda 13. Region I’s evt. VHF-komité.
En række delegerede kommenterede denne sag, 

og sekretæren udtrykte den opfattelse, at det vil 
være af betydning at have en VHF-organisation 
indenfor region I for at koordinere alt VHF-arbej- 
de. Det blev foreslået, at der blev valgt en „ad hoc“ 
komité, og følgende navne blev nævnt: DL3FM — 
SM5MN — PAOLR — F8GB — G2WS. Disse blev 
alle valgt og skulle senere fremføre en henstilling 
til konferencen.

Plenar-forsamlingen sluttede derpå sine forhand
linger.

ADMINISTRATIVE KOMITÉ
Onsdag den 13. juni 1956.

Agenda Al. Valg af sekretær for den adm. komité.
Den schweitziske delegerede foreslog, og blev 

støttet heri af den danske repræsentant, at F9DW 
skulle være sekretær for den adm. kom. Den hol
landske delegat med tilslutning af den tyske fore
slog G2MI og denne valgtes med 8 st. mod 1.

Agenda A2. Beretning fra d. int. eksekutiv komité.
Sekretæren fastslog, at besvarelserne af de øn

skede informationer vedrørende licensbestemmel
serne i de forskellige lande under region I, havde 
været meget nedslaaende, idet kun 4 lande i første 
omgang havde reageret, medens tre lande senere 
var kommet til, saaledes ialt 7.

G6CL henviste til henstillingen fra Lausanne, at 
medlemsorg. skulle afgive licens informationer. Han 
refererede også til noten om 1,8 mc/s i Atlantic 
City vedtagelserne. Han forklarede, at informatio
nerne var ønskede for at fastslå om alle medlems
organisationer var tildelt de rettigheder, der tilkom 
dem, af deres autoriteter.

Den svenske delegerede nævnte, at det -var sæd
vane at have fonebåndene gjort obligatoriske af 
licensmyndighederne i Sverige. Dette kunne ændres 
når som helst.

Vedrørende 1,7 til 2 Mc/s-båndet meddelte den 
schweitziske delegat, at i Schweitz blev tilladelser 
udstedt til at benytte dette b nd ved specielle lej
ligheder. Den hollandske delegerede bemærkede, at 
VERON havde forsøgt at få dette bån frigjort til 
amatørbrug, almindelig tilladelse var dog ikke 
blevet givet, men båndet kan benyttes i forbindelse 
med katastrofetjenester. Ved sådan lejlighed er

stationerne kontrollerede af GPO og licens har 
været udstedt til tyske amatører på dette bånd 
under specielle tester, f. eks. den nylige trans
atlantiske test. Han fandt de betimeligt, at andre 
medlemsorganisationer må prøve at opnå lignende 
lettelser.

ZS5KL oplyste,, at dette bånd i Syd-Afrika var 
tildelt amatørerne, men at det kun var meget lidt 
benyttet.

I1FO meddelte, at de italienske myndigheder 
ville blive opfordret til at overveje udstedelsen af 
tilladelser til de italienske amatører til benyttelsen 
af dette bånd.

OZ2NU forklarede, at OZ-amatører ikke havde 
nogen generel tilladelse til at benytte dette bånd, 
men een krystalfrekvens 1,825 Kc/s kan benyttes 
til „rævejagter".

De jugoslaviske, franske og marokkanske dele
gerede ville snarest rette henvendelse til deres myn
digheder om benyttelsen af det pågældende bånd.
OH2TK oplyste, at de havde prøvet at opnå særlige 
lettelser, men uden held.

G6CL udbad sig derefter detaljer vedrørende 
båndopdelingen på 80 meter, og den delegerede for 
Italien beklagede, at de italienske amatører kun 
må benytte frekvenser mellem 3613—3627 Kc/s og 
3647—3667 Kc/s eller 34 Kc/s ialt.

Informationer var derpå givet af ordførende ved
rørende aktiviteten på 80 meter båndet, og i denne 
forbindelse blev en skrivelse fra Stuttgart Amatør 
Radio Society forelagt.

Den påtænker tilsigtet forstyrrelser af ikke- 
amatørstationer i 80 meter båndet, og at visse sta
tioner er blevet optaget på bånd og deres udsen
delser returneret til dem på deres egne frekvenser 
med det formål at drive dem ud af båndet.

G6CL talte imod Stuttgart A. R. S. dié om til
sigtet qrm, og mr. Budlong fra ARRL udtalte, at 
han var meget bekymret overfor et hvilket som 
helst forsøg på tilsigtet interferens. Han påpegede, 
at idéen med delte bånd første gang blev fremført 
på Washington konferencen i 1927, og at den havde 
været stadigt voksende siden da. Problemet er at 
samle et stort antal stationer på et lille frekvens
område. Den eneste måde, hvorpå 80 meter båndet 
kan bibeholdes i region I, er enten ved at give 
amatørerne et lille eksklusivt bånd, eller at disse 
må finde sig plads indenfor båndet, hvor dette er

Fra konferencens åbning: Fra venstre: I1ABR, 
EA2CA, halvt dækket DL3FM, I1FO, DL1WA, 

CN8MM/EVA-DL1JB, OZ2NU, DL1KV, SM5MN, 
HB9J, ukendt herre i forgrunden, HB9FH.

131



muligt. Mr. Budlong advarede komitéen, at vi 
ville miste båndet, såfremt tilsigtet qrm blev for- 
sogt; han beklagede aktiviteten fra Stuttgart og 
advarede komitéen mod dette forslag.

Ordføreren opfordrede derefter komitéen til at 
fordomme denne praksis. Vi vil miste det meste af 
båndet, hvis vi spørger om eksklusive områder. 
SM2ZD tilsluttede sig advarslen og oplyste om, 
hvad der hændte i Sverige, da sådan tilsigtet for
styrrelse blev forsøgt af amatørstationer.

DL1KV forklarede årsagen til det store antal 
kommercielle stationer, der var blevet tiltrukket 
under solplet-minimum. Amatørerne har trukket 
sig bort fra båndet, fordi 80 meter er uanvendeligt 
på visse tider af dagen. DARC havde forsøgt at 
animere aktiviteten på båndet, men afviser poli
tikken med tilsigtet forstyrrelse. Han understregede 
imidlertid med vægt, at amatørerne skal benytte 
sig mest muligt af dette bånd. DARC har meddelt 
Stuttgart A. R. S., at den kun kan støtte legalt 
arbejde.

Det blev foreslået af G6CL, at komitéen skulle 
fordømme SARS aktivitet, men diskussionen blev 
fortsat og følgende kommentarer blev fremført:

Italien: Vi kan kun gøre det, vi har tilladelse 
til at udøve på båndet iflg. bestemmelserne, og 
han nævnte også, at de italienske amatører ikke 
må benytte den centrale del af 80 meter båndet. 
Den del af båndet, der længe var kendt som 
„hullet". Det er 3,625—3,685 Kc/s.

Marokko: Amatørerne i Marokko må ikke arbejde 
på de kommercielle frekvenser i båndet. Ingen fre
kvens kan opnås forstyrrelsesfrit, og de var i Ma
rokko stemt for 100 kc/s, kun for amatører. Den 
marokkanske delegerede spurgte om, hvorvidt mr. 
Budlong kunne sige, om vi kunne få det samme 
bånd som i USA.

Mr. Budlong replicerede med at spørge om, hvor
vidt der havde været søgt om et eksklusivt 100 
Kc/s amatørbånd. Han opfordrede indtrængende til 
at udøve alle mulige anstrengelser for udnyttelsen 
af amatørbåndene. Han påpegede endvidere, at sol
plet-perioden var delvis ansvarlig for forstyrrelser
ne på stationerne i det delte 80 meter bånd.

G2WS ytrede sig for varsomhed i denne sag. Han 
påpegede, at licensbestemmelserne varierede i de 
forskellige lande, og at handlinger, der kunne være 
legale i det ene land, kunne være utilladelige i et 
andet land.

SM2ZD bekræftede, at det var lykkedes at få 
nogle stationer fjernet fra 80 meter båndet i Sverige.

DL1JKV anførte, at de tyske myndigheder ten
derede til at stille „kommercielle" og amatører 
lige på 80 meter. Udtrykket „kommercielle" er en 
unøjagtig betegnelse for alle ikke-amatørstationer 
på dette bånd. Han kunne ikke tilslutte sig G6CLs 
henstilling, og foreslog alternativt, at mødet skulle 
fastslaa, at det ikke kunne tolerere tilsigtet inter
ferens.

G2MI understregede, at IARU ikke har noget krav 
på myndighederne, og bemærkede, at Atlantic City 
Konventionen er en gentleman aftale, som ikke 
kan forsøges gennemtvunget.

G6CL gentog, at SARSs synspunkter var blevet 
forelagt komitéen for den udtalelse hertil, og at 
denne opfattelse skulle fastslås. Han foreslog der
for tilsluttet af ZS5KL, at den administrative komité 
skulle fordømme den aktion foreslået af Stuttgart 
ARS, hvilket derpå fandt almindelig tilslutning.

På foranledning af den hollandske delegerede 
blev det bestemt, at region 1 bureau skal bistå

med at bringe informationer til medlemsorganisa
tionerne. således at de kan henvende sig til deres 
egne myndigheder vedrorende ikke-amatør inte- 
ferenz på amatør stationer. Dette blev tilsluttet af 
SM2ZD og derefter eenstemmigt vedtaget.

DL1KV fortalte, at det havde været muligt at 
DARC at få de tyske myndigheder til at holde 
ikke-amatørstationer udenfor 80 meter båndet, men 
selv uden dem var forstyrrelser meget stærke i 
Midteuropa. Han gentager sin opfordring til endnu 
mere amatør-aktivitet og advarede mod. at ikke- 
amatører skulle vinde frekvenser ud fra princip
pet „squatters rights".

PA0DD stillede tre spørgsmål til den lyske dele
gation:
1) Har DARC kontrolleret, hvem der er de legitime 

stationer i 80 meter båndet, eller kan skridt 
tages af IARU til indhentning af disse oplys
ninger?

2) Hvorlænge har SARS-plakaterne og anden lig
nende propaganda været spredt?

3) Hvorfor har DARC ventet indtil Stresa konfe
rencen med at bringe dette til region Is kend
skab?

HB9J, ordførende, oplyste, at han personligt hav
de anmodet SARS om at stoppe denne propaganda, 
og han var sikker på, at såfremt Siresa konferencen 
fordømte klubbens handlinger, ville den stoppe.

HB9FH tilføjede, at hvis en amatørstation i 
Schweitz forstyrre ikke-amatørstationer på dette 
bånd, skal amatøren skifte frekvens.

ON4BK beskrev situationen i Belgien som sådan, 
at der er en uofficiel overenskomst med autoriteter
ne, at 100 Kc/s holdes fri for amatørerne, hvad an
går belgiske ikke-amatørstationer, men dette er des
værre ikke overenskomster overalt. Så i realiteten 
betyder det så lidt, da forstyrrelserne så blot 
kommer fra andre europæiske lande.

Båndet er af stor betydning, ikke mindst for be
gynderne, udtalte OH2TK, idet de finske betingel
ser kræver et vist antal verifikationer, før de kan 
begynde at arbejde på egen hånd. Han mente 
iøvrigt, at det ikke var de finske kommercielle, 
men derimod de russiske stationer, der var de 
store problemer.

Agenda A3. Forholdsregler mod „indbrydere" på 
de eksklusive amatørbånd.

RSGB har iflg. G6CL organiseret en intensiv 
bånd-aflytnings-system på 40 m. Bl. a. fandtes 5 
BC-stationer mellem 7.000 og 7.100, nemlig Radio 
Pakistan — Radio Nord-Spanien — Mogadishu — 
Radio Madrid og Radio Cairo.

Der var desuden mange ikke-amatørstationer i 
dette bånd, men det var meget vanskeligt at fastslå, 
hvorfra disse udsendelser fandt sted. Han nævnte, at 
informationerne indeholdt detaljer over loggede qsos 
mellem amatorstationer, der var blevet forstyrrede 
af ikke-amatørstationer.

EA2CA udtalte vedrørende de spanske BC-statio- 
ner, der arbejdede i dette bånd, at ikke alene disse 
to spanske stationer, men også Tanger og Monte 
Carlo radio fandtes på båndene. Han havde forsik
ring fra de spanske myndigheder, at alt. hvad der 
kunne gøres. ville blive gjort, og at de således havde 
lovet at fjerne de spanske BC-staetioner fra amatør
båndene.

OZ2NU henviste for Danmarks vedkommende til 
det materiale, der var indsamlet af danske amator
stationer, og senere efter hans bearbejdning videre
sendt til region I.
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SM2ZD bemærkede, at han havde 13 ikke-amatør
stationer, der arbejdede på dette bånd, men som ikke 
fandtes på RSGBs liste.

G2MI nævnte tilfældet Pakistan radio og. på
pegede at dette var en propagandastation arbejdende 
ud fra politiske formål, og at det ville være meget 
vanskeligt at få denne flyttet.

HB9J sagde, at USKA havde været heldig med at 
få ikke-amatørret fjernet fra 80 meter båndet.

OH2TK mente, at vi skulle samle så mange infor
mationer som muligt og prøve på at få foretaget en 
samlet aktion.

Mr. Budlong gjorde opmærksom på, at spørgsmå
let interferenz var en sag mellem regeringerne, og at 
data skal samles af amatørorganisationerne og bragt 
til deres regerings kendskab, og denne kunne da 
henvende sig til den pågældende modpart. Han frem
hævede. at forstyrrelserne må være konstante, og at 
informationerne, der afgives er korrekte. Der er en 
organisation kendt som international Radio Fre- 
quency Board, som kan handle i denne sag, og kun 
de administrative myndigheder er medlemmer heraf.

Han nævnte, at IARU HQ nu cirkulerer informa
tioner vedrørende ikke-amatørstationer hørt i ama
tørbåndene, til alle medlemsorganisationer.

SM2ZD redegjorde for, hvorledes forstyrrelser 
af amatørstationer i de eksklusive amatørbånd blev 
behandlede i Sverige, og HB9J forklarede ligely- 
dende for Svejts.

Et skema, opstillet af den tekniske komité til rap
portering af „interrupters" blev derefter gennem
gået, og den hollandske delegerede henledte op
mærksomheden paa den standard tabel, der fandtes 
som et appendix til Atlantic City Overenskomsten. 
Han mente, at da dette skema var velkendt af myn
dighederne, skulle det benyttes af amatørerne ved 
rapportering af forstyrrelser.

Ordførende HB9J foreslog derefter, at en mindre 
„ad hoc“ komité på to medlemmer fra den admini
strative komité og to medlemmer fra den tekniske 
komité skulle nedsættes for at overveje denne sag. 
Det blev foreslået og vedtaget at repræsentanterne 
fra den administrative komité skulle være SM2ZD 
og PA0DD.

Mødet vendte derefter for en kort periode tilbage 
til Agenda A2 og G6CL sagde, at den Internationale 
Komité påny må gennemgå amatørbåndene og bl. a. 
se, om der kan gøres nogenting for at sikre at de ita
lienske amatører opnår fuld udnyttelse af 80 meter 
båndet. HB9J resumerede spørgsmålet vedr. rappor
teringen, og I1FO oplyste, at ARI havde udmærket 
samarbejde med både deres regering og BC-autori- 
teterne. YU1AC bekendtgjorde, at de jugoslaviske 
amatører havde alle de eksklusive amatørbånd, og at 
regeringen er meget favorabel over for amatørerne 
og endvidere, at der ikke var nogen jugoslavisk ikke- 
amatørstation arbejdende i de eksklusive amatør
bånd.

Informationer blev nu givet fra de tilstedeværende 
repræsentanter vedrørende områderne i de forskel
lige lande på VHF og UHF amatørbåndene. G6OL 
berettede om RSGBs erfaringer vedr. antydnin
gerne om, at operering af amatørstationer på 420— 
460 Mo/s båndet ville påvirke radio altimetere, og 
han fortalte forsamlingen om et forsøg, som den bri
tiske regering lod foretage for fire år siden, hvor en 
flyvemaskine forsynet med specielle apparater fløj 
henover amatørstationer som udsendte televisions 
signaler på dette bånd. Der blev ikke registreret 
forstyrrelser stammende herfra.

Mødet vendte derpå tilbage til Agenda A3, og ord
førende refererede påny til ikke-faste stationer, der 
arbejdede på de eksklusive amatørbånd. Hermed 
mentes, at der er mange stationer, der ikke kommer 
igen på de samme frekvenser to dage i træk, og som 
ikke er faste tjenester.

CN8MM-Eva henledte opmærksomheden på visse 
amerikanske stationers aktivitet i Tyskland og be
klagede sig over, at trafik af ikke-vigtig karakter 
var blevet afviklet paa amatørbåndene.

ON4BK mente, at denne sag måske skulle behand
les i forhandling direkte med U. S. militære autori
teter.

Mr. Budlong talte imod denne DL4-aktivitet, og 
fastslog at disse stationer nu må rette sig efter de 
tyske licensbestemmelser. Licenserne til DL4-statio- 
nerne udstedes nu af de tyske myndigheder, 
DL4’erne må rette sig efter de tyske tjeneste-regu
lativer, og message-trafik mellem DL4 og W statio
ner er nu illegale og vil blive stoppet.

Militær-trafik afvikles normalt udenfor amatør
båndene. Han berørte spørgsmålet rejst af ordfø
rende vedrørende stationer, der ikke identificerer 
dem selv, og mente at tilfældene skulle indberettes 
til regeringsautoriteterne med krav om at det på 
gældende bånd måtte blive aflyttet.

Ordførende forespurgte, om det var legalt at for
anstalte forstyrrelser på ikke-amatør stationer, der 
arbejder i de eksklusive amatørbånd.

DL1KV takkede Budlong for redegørelsen ved
rørende DL4-stationernes stilling. I forbindelse med 
spørgsmålet rejst af ordførende, fastslog Mr. Budi 
long, at der er ingen undtagelser i Atlantic City 
Konventionen vedrørende ikke-amatørstationers ar
bejde i amatørbåndene, eller for den sags skyld i no
get andet bånd, der ikke er tildelt dem. Ligeledes 
har de militære stationer ingen prioritetsret i de 
eksklusive amatørbånd.

OZ2NU omtalte fiskernes frekvenser i 80 meter 
båndet, tildelt dem af de danske myndigheder, og 
efterlyste lignende tilfælde, og hvorledes man så på 
det i de pågældende lande.

DL1KV svarede på dette spørgsmål, at man havde 
været ude for tilsvarende, men at DARC havde over
talt de tyske myndigheder til ikke at benytte disse 
frekvenser, skønt de i virkeligheden havde ret til at 
bruge dem.

OH2TK foreslog, at hver organisation skal sende 
et brev til sine egne myndigheder vedrørende en
hver militær trafik på de eksklusive amatørbånd.

Sekretæren formodede at denne sag nu var blevet 
tilstrækkelig behandlet, og foranledigede overgang 
til næste punkt på dagsordenen.

Agenda A5. Den Europæiske båndplan.
G2WS gengav summarisk den europæiske bånd

plans historie, som i almindelighed er blevet tilslut
tet over det meste af verden, og som var blevet en 
ubetinget sukces.

Båndplanen, der for øjeblikket er i brug. giver 
følgende specielle cw-områder: 3.505 — 3.600,7.000— 
7050, 14.000—14.125, 21.000—21.560 og 28.000—28.200.

SM2ZD forklarede påny, at det havde været sæd
vane i Sverige for telefoniområdernes vedkommen
de, at disse var obligatoriske, men at det kan blive 
ændret, når som helst paa SSA’s ønske.

G2WS foreslog derpå, at båndplanen fortsat skulle 
gælde kun med den undtagelse, at cw-båndet paa 14 
Mo/s reduceredes til 14.110 Kc/s.

Den finske og italienske delegation var modstan
der af dette skridt, men sekretæren påpegede, at
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Metoder til modvirkning af antenners tilbagevirkning 
på feederen

Efter:G6CJ's artikel: AERIAL REFLECTIONS, i RSGB-Bulletin, dec. 1955.  
Ved OZ7G.

Den pågældende artikel omhandler de for
skellige metoder til kobling af balancerede 
kredsløb til ubalancerede. En midtpunktsfødet 
dipol er et balanceret kredsløb, et coaxialka- 
bel er ubalanceret. De kan ikke forbindes di
rekte uden at give vanskeligheder af den ene 
eller den anden art. Man vil ikke sætte et 
coaxialkabels inderledning og ydre omspin- 
ding tværs over en push-pull tankkreds, idet 
senderrummet vil blive „fuld af Hf“. Man vil 
altid bruge een eller anden type af kobling, 
således at coax-kablets ydre kan forbindes til 
jord.

Den samme ubehagelighed vil man være 
ude for ved en ubalanceret feeders tilkobling 
til antennen. Også her skal der være mening 
i tilkoblingssystemet, hvis der ikke skal op
stå vanskeligheder.

Balun-tilkoblinger.
Balance- til ubalance-transformere for høj

frekvens er stærkt anvendt, ikke mindst på 
VHF, men de har faktisk generel interesse 
for amatørens eksperimenter med antenner. 
Her skal specielt omtales de såkaldte balun- 
koblinger.

dipol

/

I fig. 1 ses det tydeligt, hvorfor balun-kob- 
lingen har interesse. I figuren ses den højre 
og venstre halvdel af en halvbølge-dipol kob
let til den ydre og indre del af et coaxialka- 
bel. Medens den højre halvdel af antennen er 
koblet til kablets ydre omspinding og m. h. t. 
nærvirkning giver svag indvirkning på kab
lets ydre, er den venstre halvdel i kablets 
nærhed i modfase med dette og giver en kraf
tig tilbagevirkning på kablet, hvilket medfø
rer, at en del af højfrekvensenergien går ned 
langs kablet og bevirker, at systemet ikke 
mere er symmetrisk. Ofte opdages fejlen ikke, 
fordi man ikke er opmærksom på den, men 
antennen virker ikke, som den skal, og feede
ren virker med ind som stråler. Resultatet af 
ubalancen viser sig ofte på følgende måder:

hvad der end skete, og ligegyldigt hvilket forslag 
dette møde ville fremkomme med, er det en kends
gerning, at fonebåndet strækker sig ned til 14.100 
Kc/s, og at intet, som vi eller nogen anden kunne 
tænke sig at gøre, vil forandre det foreliggende. Vi 
skulle derfor være realistiske og give vor godken
delse af det, der er akcepteret i praksis. Forslaget 
blev vedtaget med 12 stemmer mod 4.

Ordføreren forespurgte om komiteen ville stemme 
for, at 10 Kc/s mellem 14.100 og 14.110 KcZs skulle 
holdes fri til brug for sjældne DX-stationer, ekspe
ditioner o. 1., men både sekretæren og den tyske de
legerede mente, at det ville være for meget at kræve 
af radioamatørerne, der allerede i forvejen har lille 
plads nok. at lade 10 Kc/s af 14 McZs båndet stå 
mere eller mindre permanent ubenyttet. Forslaget 
forkastedes med 2 stemmer for og 6 imod.

DL1KV forelagde undersøgelser udført af DARC 
og også af det tvske GPO om udnyttelsen af 80 og 
40 meter båndene. Disse undersøgelser var udført i 
form af „sweep scan“ over et stort område af spec- 
teret.og viste at omkring % af CW-delen af 80 meter 
båndet og ca. halvdelen af fone-båndet var virkeligt 
anvendeligt for amatørerne. På 40 meter er ca. 15 
pct. af båndet i cw-delen uanvendeligt til amatør
brug på grund af tilstedeværelsen af andre statio
ner.

DARC havde endvidere undersøgt amatør-aktivi
teten generelt på amatprbåndene, og de fremholdt at

groft regnet er 25 pct. af licenserne aktive, og af 
disse anvender 35 pct. kun cw og andre 25 pct. kun 
fone. Omkring 40 pct. benytter både cw og fone. Det 
skønnedes, at omkring 30 pct. af de aktive amatører 
benytter 80 m båndet, mellem 17 og 20 pct. benytter 
40 m, mellem 35 og 40 pct. benytter 20 m, 15 m og 
10 m. Han anbefalede atter større aktivitet på lf- 
båndet.

OH2TK nævnte, at begyndere skal benytte 80 m 
båndet, når de starter i Finland, og mener, at dette 
må være vejen til højnelse af aktiviteten på dette 
bånd. DJ1KV og Sekretæren henviste påny til 40 
meter båndet og gjorde opmærksom på den kends
gerning, at dette frekvensområde nu var meget an
vendeligt. mere end det havde været i mange år. og 
anbefalede også her en forøget aktivitet. Aktiviteten 
var lille, fordi amatørerne efterhånden havde akcep
teret den opfattelse, at interferenzen var så stor på 
dette bånd, at det ikke havde nogen værdi at bruge 
det. De mente begge, at amatørerne må vurdere 
dette bånd påny og selv finde ud af, at det kan be
nyttes med gode resultater.

Det blev bestemt, at ingen resolution kunne op
stilles i forbindelse med

Agenda A6, Aktiviteten på amatørbåndene,
men informationerne, der var forelagt mødet af 

den tyske delegation, blev modtaget med- anerken
delse. (Fortsættes i næste ,,OZ“)
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1. der er højfrekvens på kablet, ofte også i 
senderrummet. BCI kan blive resultatet (og 
TVI også, ligesom elektriske lamper kan 
lyse op, når der arbejdes med stor effekt).

2. Antennens formodede strålingsretninger 
passer ikke med de faktiske resultater.

3. Ved modtagning skærmer coaxialkablet ik
ke for støj, men virker med som antenne.

4. Forholdene kan blive særlig grelle for ret
ningsantenner.
Man må først, når fejlen skal rettes, være 

klar over, at et coaxialkabel, anvendt som i 
fig. 1, har høj impedans på ydersiden oppe 
ved antennen. Ved at formindske den høje 
impedans stærkt, går muligheden for vanske
ligheder på grund af antennens indvirkning 
stærkt tilbage. Af den grund har man fundet

på metoden i fig. 2, der går ud på at benytte 
en 1/4 bølgelængde lang stump coaxkabel, 
hvis yderkobber er loddet til feederens yder
side 1/4 bølgelængde under antennen. De to 
dele af „bøjlen" balancerer hinanden, og fra 
tillodningen er kablets impedans nedefter nu 
lav. Fig. 3 viser en anden version, angivet af 
R. C. A. til brug for ultrakorte bølger. Den 
har bedre balance end metoden i fig. 2. Man 
kan også benytte systemet i fig. 3, hvor kab
let er „rullet op“ som en Hf-drosselspole, en 
metode som ofte anvendes i VHF-installatio- 
ner. Disse koblinger kaldes ofte „Bazooka"- 
koblinger.

E. M. 7. b alun-koblingen.
Fig. 4 viser et godt balanceret system, som 

har ret bred afstemning. Længden af „bøj
len" bestemmes bedst med et griddip-meter 
og skal sædvanligvis være lidt mindre end 1/4 

λ. Det vil ses, at den højre tilloddede del af 
bøjlens coaxkabel ikke har indertråden for
bundet, den behøver man ikke at bekymre 
sig om, og dette gælder for de fleste af de 
viste koblinger. Afstanden mellem gaflerne i 
bøjlerne skal helst være den samme som co- 
axkablets diameter. Afstanden kan holdes 
med isolerbændel passende fordelt. Impedan
sen af EMI-balun’en er den samme som kab
lets, f. eks. 70 ohm for et 70 ohm coaxkabel. 
Dette gælder også Bazooka-koblingerne. 
Transformer-omsætningsforholdet er altså i 
disse koblinger 1 : 1 .

E. M. I.-koblingen kan benyttes til trans
formation til lavere impedans i antenner, f. 
eks. til det drivende element i Yagi-retnings- 
antennenr, ved at anbringe hver halvdel af 
dipolerne som angivet i fig. 5. Ligeledes er 
der mulighed for at forkorte længden af gaf
len ved at afstemme den med en variabel 
kondensator i toppen. Herved kan længden

formindskes til ca. sqr(λ/8)
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Begyndersiden:
Decibel - hvad er det?

Af Cy Read, W9AA i QST, juni 1956. 
Oversat af OZ7BG.

For adskillige år siden dikterede jeg på re- 
corder et brev til en helt ny sekretær, lige 
frisk fra handelsskolen. Da det kom tilbage 
til mig til underskrift, indeholdt det følgende 
passage: „denne mikrofon har en følsomhed 
på - 55 deshabillés“ (fra fransk: afklædt). 
Hvis man skal dømme ud fra en del af, hvad 
man hører på båndene nu om stunder, er der 
stadig en hel del af os, som er „deshabillé“ 
hvad decibel angår.

Decibel er et mål for relativ styrke og defi
neres som en ændring i effekt, der lige kan 
skelnes som en ændring i styrke under iøv- 
rigt idealbetingelser. (Se EDR’s Håndbog 1950, 
p. 490). Decibel (dB) skalaen er baseret på 
logaritmer, ligesom det menneskelige øres 
reaktion på ændringer i lydintensitet også er 
logaritmisk. Målinger i decibel er derfor det 
mest logiske og anvendelige målesystem, hvor 
det drejer sig om akustiske målinger.

Det er ikke nødvendigt at anvende højere 
matematik for at forstå decibel; nogle få 
eksempler kan vise, hvorledes man regner 
med dem. Hvor det drejer sig om effektænd
ringer, vil der, hver gang effekten fordobles 
eller halveres, tjenes eller tabes 3 db. Starter 
vi altså med 10 watt og forhøjer effekten til 
20 watt, tjener vi 3 db., går vi til 40 watt, får

vi yderligere 3 db., altså i alt 6 db., går vi til 
80 watt har vi tjent 9 db., o. s. v. En effekt
øgning på 10 gange giver 10 db., så hvis vi 
øgede vore oprindelige 10 watt til 100, fik vi 
10 db., gik vi til 1000 watt — 20 db.

På samme måde, når vi reducerer effekten. 
Går vi fra de 10 watt til 5, taber vi 3 db., 
o. s. v. Når man f. eks. om en ESB-sender 
siger, at det undertrykte sidebånd er under
trykt 40 db., vil det sige, at hvis spidseffekten 
i det udsendte sidebånd er 300 watt, vil den 
udsendte effekt i det uønskede sidebånd være 
1/10000 heraf, eller kun 30 milliwatt.

Når man benytter db i forbindelse med 
spændings- og strømmålinger, er princippet 
det samme, men her er der en fortjeneste 
eller tab på 6 db for hver fordobling eller 
halvering af enten spændingen eller strøm
men.

Disse tommelfingerregler er udmærkede i 
det daglige arbejde på stationen. Ønsker man 
at regne sine db. yderligere ud, findes der 
i EDR’s Håndbog 1950, p. 490, tabeller hertil. 
En kort omtale på linie med den her givne 
findes i Vejen til Sendetilladelsen, 2. udg., p. 
83. Yderligere interesserede kan anbefales pp. 
259—261 i Terman’s Radio Engineering.

En interessant antenne kan fremstilles helt 
af coax-kabel efter systemet i fig. 6. Det er 
fuldt balanceret og er meget modstandsdyg
tigt mod indflydelse af vejrlig. Efter angivel
se egner denne antenne sig godt som driven
de element i en VHF-antenne med stor spa- 
cing mellem elementerne.

I artiklen beskrives en række koblinger på 
basis af gaffel-metoden, som egner sig som 
bånd-pas-systemer med båndvidde op til 2/1 i 
frekvens. Disse har dog mindre interesse for 
kortbølgeamatører. Til slut vises den kendte

halvbølge-kobling, som ses i fig. 7, og som 
2-meter amatørerne i stor udstrækning an
vender. Her opererer man med en halvbølge- 
omsætning, hvori indgår det pågældende co- 
ax-kabels hastighedsfaktor, ca. 0,66 for 70 
ohm-kabel. Det ubalancerede kabels impe
dans, f. eks. 70 ohm, omsættes til en balance
ret tilpasningsmodstand, 4 gange så høj, eller 
f. eks. 280 ohm.

Fig. 7
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Mekanisk arbejde på antenneanlæg
Ved 0Z2E.(Sluttes)

Fig. 8.

Fig. 8 viser en bedre mekanisk måde at 
samle de to tråde på. Først er feederen snoet 
2 gange rundt om antennetråden, derefter 
een gang rundt om sig selv. Dette giver en 
støttesløjfe, som holder feederen uden at be
laste de loddede kontaktvindinger. Derefter 
kommer 2 omgange med stor afstand mellem 
vindingerne fulgt af 6 vindinger meget tæt 
snoet. Slut af med 2 vindinger med stor af
stand imellem; derefter er antennen klar til 
lodning. Det er kun de to midterste vindinger 
af de tæt snoede, der skal loddes til antennen. 
Sørg for at holde både tin og varme begræn
set til disse 2 vindinger og væk fra enderne 
af den tætte snoning, idet det er meningen, 
at de uloddede vindinger skal virke som af
lastning for selve loddestedet.

Hvis der anvendes gammel antennetråd 
med anløben overflade, bliv da ikke fristet 
til at bruge loddevand, men rens overfladen 
på tråden omhyggeligt med smergellærred 
eller sandpapir, før sammensnoningen finder 
sted. Under lodningen sørger tinnets flus
middel så for resten.

Fig. 9 viser en god metode, hvormed man 
kan afslutte antenneenden på f. eks. en zepp- 
antenne. Først føres feederen een gang igen
nem isolatorens øje og derpå een gang rundt 
om sig selv som vist på skitsen. Denne aflås
ning af feederen optager et eventuelt træk, 
der ellers ville påvirke lodningen mellem 
antenne og feeder. Antennen er ført 2 gange 
igennem isolatorens øje og låst af, som skit
sen viser. Derefter snos antenne- og feeder- 
enden omkring selve antennetråden, og man

lader antennetråden alene afslutte snoningen 
med 4—5 vindinger. Antenne- og feedertråd 
loddes sammen i A, men kun 2 vindinger 
sammenloddes, og de samme forsigtigheds
regler, der er nævnt i teksten til fig. 8, iagt
tages her.

Lad os så til slut se lidt på, hvad erfarin
gerne med hensyn til vedligeholdelse siger.

De fleste ved, at en flagline ikke må være 
strammet helt op, og det samme er selvfølge
lig også tilfældet, når man har brugt tovværk 
til at bardunere antennemaster med. For et 
år siden så jeg en lille antennemast, der havde 
været støttet af fire tovværksbarduner. Den 
havde stået pænt den første dag, men et par 
timers regn den følgende nat bogstaveligt talt 
lagde den ned, fordi bardunerne var stram
met for meget. Mon så ikke stålwire er at 
foretrække, således at man slipper for arbej
det med at slække eller stramme barduner 
hver anden dag. Alligevel kan man komme 
galt af sted med stålwire. Jeg har flere gange 
med virka et halvt års mellemrum måttet ud
skifte en bardun, fordi den var tæret op af 
røg fra en skorsten, hvortil der hovedsageligt 
blev fyret med brunkul. Om noget lignende 
gør sig gældende ved cindersrøg, har jeg 
ingen erfaring for. Føromtalte bardun 
flyttet.

De fleste stålwirer er slået på et hampe- 
hjerte, også kaldet „kalven“. Dels for at holde 
kalven frisk, dels for at beskytte wirens 
tråde, især hvis disse ikke er galvaniserede, 
og dels for at bevare wirens smidighed bdr 
bardunerne een gang om året lapsalves. Køb 
et par pakker tælle på apoteket og lidt lin
olie hos farvehandleren. Hæld linolien i en 
dåse, put tællen deri og varm hele redelig
heden op over en sagte ild, men gør det ude 
i den friske luft og rør lidt rundt i grøden 
med en pind. Efter afkøling skal grøden have 
en sådan konsistens, at den med en klud kan 
smøres paa stålwirerne. Linolien vil trænge 
ind i kalven og holde den blød og frisk, og 
tællen vil stivne og sætte sig som et over
træk på bardunen og beskytte den mod vejr
liget.

Hvis en blok trænger til at blive smurt, er 
det ikke nødvendigt at tage masten ned for 
at gøre det. Gennemvæd en stump tøj med 
maskinolie, bind den fast til nedhaleren og 
kør tøjstumpen et par gange gennem blok
ken, så vil denne bøjle presse olien ud over 
hjulet, og derved smøres akslen. OZ2E.
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Den supplerende tekniske prøve til A-Licensen (IV)
Ved OZ2KP .

Efter min Artikel om A-Prøven i Septem
ber Nummeret har jeg fra flere Sider faaet 
Tak for denne og Opfordring til at give en 
tilsvarende Gennemgang af de følgende Prø
ver. Saaledes foranlediget skal jeg i det føl
gende gennemgaa og besvare Spørgsmaalene 
fra den nylig i November afholdte Prøve, idet 
jeg vil bemærke, at Svarene er udformet saa
ledes, som jeg vilde have givet dem, uden at 
jeg tør garantere for, at P&T vilde have be
svaret dem paa samme Maade, men da P&T 
jo ogsaa modtager OZ og ikke har reageret 
overfor Besvarelserne til sidste Prøve, tør 
man vel gaa ud fra, at disse har været til
fredsstillende.

Der har denne Gang været 28 Amatører 
oppe til A-Prøve for hele Landet, og de 24 
har bestaaet Prøven.

Med disse indledende Bemærkninger skal 
jeg derefter gaa over til Prøven.

Sp. Nr. 1. Hvorledes kan en omtrentlig Be
stemmelse af Modulationsgraden paa en ano
demoduleret Sender ske ved Hjælp af et Rør
voltmeter, der kan maale saavel Jævnspæn
ding som Vekselspænding (Spidsværdi), men 
ikke HF?

Svar: Se Fig. 1. Ved Anodemodulation fore
tages jo i Virkeligheden en Modulation af 
Anodespændingen og dermed ogsaa Anode
strømmen. Hvis Vekselspændingen over Mo
dulationstransformatorens Sekundærside har 
en spidsværdi eln der er lig Anodspændingen 
eb vil den effektive Værdi af Anodespæn
dingen svinge fra 0 til 2 * eb og Modulations
graden m altsaa være lig 1 (100 %). Dette kan 
man ogsaa skrive som Formlen

En Skitse som Fig. 1 og ovenstaaende For
mel skulde efter min Mening være fyldest
gørende Besvarelse af det stillede Spørgsmaal.

Sp. Nr. 2. Hvad er Forholdet mellem en 
Senders Udgangseffekt ved 100 °/o Modulation 
og Udgangseffekten uden Modulation.

a) ved AM?
b) ved FM?
Svar a. Dette kommer man lettest til, naar 

man erindrer sig, at der til 100 °/o Modulation 
ved Anodemodulation kræves en Modulator, 
der kan afgive en Modulationseffekt, der er 
lig 50 °/o af Anodeinputtet (DC); altsaa: det 
totale input ved 100 °/o Modulation er lig 150 
°/o af inputtet uden Modulation. Idet det for
udsættes, at det modulerede Trin arbejder 
lineært vil output følge input og Svaret maa 
altsaa blive 150 : 100 eller 1,5 : 1.

Svar b. Spørgsmaalet er egentlig vildleden
de, da der jo ikke er noget der hedder 100 °/o 
Modulation eller i det hele taget Modulations
procent ved FM. Svaret maa derfor udformes 
efter, hvad man maa antage, der har været 
Meningen med Spørgsmaalet, nemlig at Eks
aminanden skal vide: at den udsendte Effekt 
ikke ændres ved FM altsaa Svar 1 : 1.

Sp. Nr. 3. Tegn Principdiagrammet for en 
Foster-Seely Frekvensdetektor.

Svar: Se Fig. 2.

Fig.2

Kommentar: Efter min Mening falder dette 
Spørgsmaal udenfor, hvad man med Rimelig
hed kan forlange, at Eksaminanderne skal 
kunne besvare uden Hjælpemidler, selv om 
jeg maa indrømme, at jeg for en Sikkerheds 
Skyld har taget det med paa de Kursus, jeg 
har ledet. Motivet for denne Mening kan fin
des i den i „Viikaar og Bestemmelser" af
trykte Bekendtgørelse fra Min. for off. Arb. 
af 9. decbr. 52 Stk. 2, 1ste Stykke nederst, 
hvor der staar ,.principper, der ligger til 
grund for radiosenderens konstruktion og vir
kemåde" altsaa ikke noget om Modtagertek
nik. Nu kan man jo ganske vist ikke saa godt
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være Senderamatør herhjemme uden ogsaa 
at kende lidt til Modtagere, og Kendskab til 
Metoder for Detektering af FM kræves jo og
saa iflg. Pkt. 2 i de foreløbige Bestemmelser 
for A-Prøven, men jeg mener, det maa være 
nok at kende Princippet, da enhver, der vil 
bruge det, jo alligevel vil slaa Diagrammet op 
i en Haandbog.

Sp. Nr. 4. Tegn og forklar (ud fra Rørkarak
teristik) Principperne for Klasse A, B og C 
Forstærkere.

Klasse A. Se Fig. 3a. Arbejdspunktet fast
lægges midt paa Karakteristikens retliniede 
Del og Styrespændingens Spidsværdi maa 
ikke overstige Gitterspændingen. Anode
strømmen vil da variere lineært med Gitter
spændingen og et mA-Meter i Anodekredsen 
vil vise samme Strøm med og uden Styring. 
Styringen sker effektløs og belaster altsaa 
ikke det foregaaende Trin. Virkningsgraden 
er lav.

Klasse B. Se Fig. 3b. Arbejdspunktet fast
lægges i Nærheden af cut off. Anodestrøm
men vil derfor variere i Takt med Udstyrin
gen og være en stærk forvrænget Gengivelse 
af denne. Ønskes uforvrænget Gengivelse af 
et større Frekvensomraade, maa der benyttes 
to ens Rør i push-pull (LF-Forstærker) me
dens der ved Benyttelse over et smalt Baand 
(HF-Forstærker) kan opnaas uforvrænget out
put ved Hjælp af en Svingningskreds. Hvis 
der styres helt ind i det positive Omraade, 
optræder der Gitterstrøm og dermed Belast
ning af det foregaaende Trin. Virkningsgra
den kan gaa op til ca. 50%.

Klasse C. Se Fig. 3c. Arbejdspunktet fast
lægges udenfor cut off. Der gaar derfor kun 
Anodestrøm naar Styrespændingens Spids
værdi overskrider Differencen mellem Gitter

spændingen og cut off Værdien. Anode
strømmen er en stærkt forvrænget impuls
formet Gengivelse af Styrespændingen hvor
for Forstærkeren kun kan anvendes med en 
Svingningskreds som Anodebelastning og alt
saa kun over et smalt Frekvensomraade d. v. 
s. som HF-Forstærker. For at opnaa største 
mulige input styres oftest ind i det positive 
Omraade hvilket belaster det foregaaende 
Trin. Virkningsgraden kan gaa op til 70—80 
°/o, hvis Røret arbejder som ret-Forstærker.

Kommentar: Selvfølgelig kunde der skrives 
vidt og bredt om de 3 Typer Forstærkere, 
men ovenstaaende har vist faaet det væsent
ligste med, og ret meget mere kan man vist 
ikke naa at faa med i den korte Tid, der er 
til Besvarelserne.

Sp. Nr. 5. Hvad er Impedansen af en Dros
selspole paa 2 Henry ved 100 Hz.

Spørgsmaalet er en typisk Repræsentant 
for den Slags Spørgsmaal, der er lette at be
svare, hvis man kan huske den nødvendige 
Formel og ellers er umulige at besvare. Vi 
haaber, Eksaminanden husker Formlen, og 
Svaret er da:
XL = 2πfL = 6,28 • 100 * 2; XL = 1356 Ohm 

Sp. Nr. 6. Anfør de Amatørbaand, hvis An
vendelse giver størt Risiko for Forstyrrelse 
af Fjernsynsmodtagning paa Kanal 4 (61—68 
MHz) i Tilfælde af, at Oversvingningerne ikke 
er dæmpet tilstrækkeligt.

Opgaven løses ved at dividere 61—68 MHz 
med 1 — 2 — 3 — o. s. v. og finde hvilke 
Resultater, der falder indenfor Amatørbaan- 
dene. Herved findes, at 3’harmoniske fra 21 
MHz, 9’harmoniske fra 7MHz og 17’—18’ el. 
19’harmoniske fra 3,5—3,8 MHz falder i 
Fjernsynsbaandet, af disse er de laveste na
turligvis de farligste, hvorfor man kan svare 
saaledes: 21 og 7 MHz Baandene.

Sp. Nr. 7. En AM-Radiofonimodtager for
styrres af en Amatørsender, naar denne ar
bejder paa 3,5 og 7 MHz Amatørbaandene.

a) Vis Forbindelserne til 2 Spærrekredse, 
som kan indsættes ved Modtagerens Antenne 
for at eliminere Forstyrrelserne.

Svar: Tegn en Skitse som Fig. 4 af to serie
forbundne Spærrekredse.
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b) I de to Spærre
kredse benyttes lige 

store Kapaciteter. 
Hvad er det om
trentlige Forhold 

mellem de to Selv- 
induktioner, og hvad 

er Forholdet mel
lem Spolernes Vin

dingstal, hvis Spole
længde og Diameter 

er ens.
Svar b) 1. Af Re

sonansformlen

Fig. 4 ses at for den dob
belte Frekvens til 
en given, er LC- 

Produktet faldet til en Fjerdedel. Når C som 
anført er den samme for begge Frekvenser, 
maa L altsaa være en Fjerdedel, d. v. s at 
Forholdet mellem de to L vil være ca. 1 : 4.

b) 2. Formlen for en Cylinderspoles Selv
induktion

viser at for 1 og d konstante er L proportio
nal med n2 og da ½ * ½ = 1/4 skal 7 MHz 
Spolen altså have det halve Antal Vindinger 
af 3,5 MHz Spolens.

Sp. Nr. 8. Tegn et neutrodynstabiliseret Ud
gangstrin og forklar, hvorledes korrekt Ind
stilling foretages.

Svar: Se Fig. 5.

Fig. 5

Stabiliseringen foretages ved (uden Spæn
ding paa PA-Trinet) med en Absorptionsbøl- 
gehiaaler (passivt Gitterdykmeter) koblet til 
PA-Spolen at indstille NC til der ikke kan 
paavises HF-Effekt fra Styringen i PA-Kred- 
sen. Derefter tilsluttes Anodespændingen og 
Gitterstrømsinstrumentet (ikke vist i Skitsen) 
iagttages, medens Anodekondensatoren drejes

gennem Resonans. Hvis Gitterstrømmen æn
dres, maa NC korrigeres ganske lidt, til In
strumentet staar stille ved Resonans-Gen
nemdrejningen.

Sp. Nr. 9. Hvad forstaas ved en Transmis
sionslinies karakteristiske Impedans.

Svar: Ved en Transmissionslinies karakte
ristiske Impedans forstaas Størrelsen i Ohm 
af den Modstand, der kan afslutte Linien uden 
at give Reflektioner. (kan ogsaa skrives: der 
giver Standbølgeforholdet 1 i Linien).

Sp. Nr. 10. Angiv en berøringssikker Nøgle
metode af et Udgangstrin.

Svar: Benyt et Nøglerelæ.
Sp. Nr. 11. En Senders Udgangstrin har 

Anodespændingen 750 Volt. Spændingsfaldet 
over 2 paralleltforbundne Modstande paa 100 
og 300 Ohm i Anodespændingstilførselen an
drager 10 Volt. Hvad er Senderens Input.

Svar: Den resulterende Modstand af 100 og 
300 Ohm i Parallel er

Sp. Nr. 12. Hvor stort Frekvenssving tilla
des paa Amatørbaandene ved FM?

Svar: Under 100 MHz ± 4 KHz, over 100 
MHz ± 30 KHz.

Som det fremgaar af ovenstaaende, var An
tallet af Spørgsmaal ogsaa denne Gang som 
sidst 12, hvorfor man vel ogsaa for denne 
Prøve kan regne 8 rigtige = bestaaet, ligesom 
man vel har Lov at slutte, at man heller ikke 
vil gaa over 12 Spørgsmaal ved de fremtidige 
Prøver, hvilket som sidst bemærket vel ogsaa 
vil være det højeste Antal, det vil være mu
ligt at besvare tilfredsstillende paa 2 Timer, 
da man jo maa regne med, at det for nogle 
af Eksaminanderne vil kræve nogen Efter
tanke at formulere det rette Svar, selvom de 
er ret godt inde i Stoffet.

Jeg haaber med denne Gennemgang at ha
ve givet en Haandsrækning til de af vore 
Medlemmer, som ikke har Mulighed for at 
faa Stoffet gennemgaaet paa et Kursus og 
agter at fortsætte paa tilsvarende Maade efter 
de kommende Prøver. Jeg er godt klar over, 
at det selvfølgelig vilde være bedre, hvis jeg 
kunde udarbejde Besvarelserne før Prøvens 
Afholdelse, men det ligger jo desværre saa- 
dan, at det ikke kan lade sig gøre.

73de OZ2KP
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S-9’eren
Efter „CQ“ — Ved OZ7PH.

Under denne overskrift bringer W6TSQ i 
det amerikanske „CQ“ for maj 1956 en be
skrivelse af udskiftning af HF-røret i ældre 
modtagere, hvorved signal/støjforholdet bed- 
res ganske betydeligt. Gennem et års tid har 
denne nye indgang i modtagere været disku
teret i amatørtidsskrifterne, især i „CQ“ og 
„QST“. Også „OZ“ har bragt det frem, bedst 
i en konstruktion af G. Juul-Nyholm i „OZ“ 
for decbr. 1955.

6C4 6AC7

GNO 8+ GNDOR 
RF GAIN 
CONTROL Fig. 1

AVC B+

Principdiagrammet har vi i figur 1, der an
vender 6C4 som katodefølger, fulgt af 6AC7, 
der er triodeforbundet. Forfatteren af S- 
9’eren mener ikke, der er opnået væsentlig 
forbedring af signal/støj-forholdet, når kato
demodstandene er så store som vist. løvrigt 
er det upraktisk med 2 rør, hvorfor han søger 
rørlisten igennem, og finder dobbelttrioden 
6BK7A (fig. 2).

6BK7A

Som billedet viser, lodder han sokkelen af 
denne dobbelttriode til bunden af et rør, der 
passer ned i modtagerens HF-sokkel. (Se for
bindelserne i fig. 3 og fig. 4).

Lad mig lige citere, hvad W60ZC skriver 
om resultatet: „Da jeg puttede røret i sokke
len, troede jeg, modtageren var død. Men da 
jeg drejede skalaen gennem 15 m båndet, 
sprang stationerne bogstaveligt ud af den. Jeg 
kan nu høre støj og signaler, som jeg før ikke 
vidste eksisterede.

68K7A

Værdien af katodemodstanden, 100 ohm 
giver bedst resultat ved de viste anodespæn
dinger. Kun ved tendenser til selvsving skal 
man øge modstanden. Evt. kan en bedre af
skærmning hjælpe på dette.

En fordel, man får i tilgift ved brug af 
trioder, er en bedre selektivitet, der skyldes 
den højere input-impedans i katodefølgeren.

6BK7A

I „QST“ for april 1956 findes en lignende 
artikel: „Pep up your old receiver", hvor det 
forhåndenværende HF-rør i BC348, HRO el. 
lign. erstattes med 6AC7, henholdsvis 1851, 
der har gitter i toppen. Også her peges der på 
nødvendigheden af en mindre katodemod
stand, og resultatet er efter artiklen at døm
me lige så strålende. Hør: Forfatteren stiller 
sin BC348 ind på en oversøisk radiofonista
tion, der lige kan høres over støjniveauet. Da 
han putter 6AC7 i, høres musikken, som var 
det en lokal station. Han tænker, stationens 
styrke må være steget og sætter igen det 
gamle rør i, men igen er stationen „nede i 
mudderet". Et forsøg med en ældre HRO 
giver helt samme resultat. OZ7PH.
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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: OZ7PH 
Section-managcr: V.H.F. arbejde: OZ9R 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

EDR’s skandinaviske VHF-dag.
Skønt der indenfor Region I er vedtaget ensar

tede internationale contest-regler for VHF og UHF 
contests indenfor dette område, må vi endnu en 
stund gennemføre vor årlige skandinaviske VHF- 
dag efter de hidtidige regler, indtil den vandrepo
kal, hvorom der kæmpes i denne test er blevet 
vundet til ejendom.

Reglerne bliver derfor følgende kendte:
1. Alle licenserede stationer i Danmark, Norge, Sve

rige og Finland kan deltage som direkte deltagere 
i testen. Det er dog tilladt at tage QSO med sta
tioner udenfor disse lande.

2. Der tillades en QSO med hver station i hver peri
ode.

3. Frekvenser: 144—146 Mc/s.
4. Tider: Lørdag d. 25. og søndag d. 26. august 1956.

Lørdag d. 25. kl. 20—24 GMT.
Søndag d. 26. kl. 09,00—12,00 GMT og 
søndag d. 26. kl. 13,00—16,00 GMT.

5. Points. Der gives eet point pr. kom mellem sta
tionerne. Denne udregning er ens både for cw og 
telefoni, der kan anvendes efter behag. Testen 
vindes af den station, der opnår flest godkendte 
points.

6. Kode. Der udveksles sædvanlige kodegrupper, 
som f. eks. 59013 Vejrhøj, hvilket betyder, at man 
hører modparten RS 59, at det er afsenderens QSO 
nr. 13, og at hans position er Vejrhøj.

7. Logs. Som logblade skal benyttes EDR’s officielle 
logblade, eller for fremmede stationer tilsvarende 
udenlandske.
Hver deltager udregner selv sine opnåede points 
til støtte for afkontrolleringen.
De færdigbearbejdede logs indsendes senest den 
20. sept. til EDR’s Traffic-Department, Box 335, 
Aalborg.
Postvæsenets datostempel er afgørende for retti
dig indlevering.

8. Udover B & O-pokalen fastsættes præmiernes 
antal og form af EDR’s hovedbestyrelse.
B & O-pokalen, der i 1950 udsattes af firmaet 
Bang & Olufsen, Struer, skal vindes 3 gange i træk 
eller fire gange ialt for at blive ejendom.

Vinder 1950 OZ8EDR, Kolding.
1951 OZ2IZ, Struer.
1952 OZ2FR, Bække.

„ 1953 OZ2IZ, Struer.
1954 OZ2IZ, Struer.

„ 1955 OZ5AB. København.
Den station, der får flest bekræftede forbindelser 

indenfor hvert land udenfor Skandinavien, vil mod
tage EDR’s VHF-diplom.

f. Tr.-Dept.
Børge Petersen, OZ2NU.

PA-CC-Con testen.
I årets hollandske PACC-Contest er efter forelø

big opgørelse følgende stationer placeret som de tre 
bedste udenfor Holland, nemlig SP1DH 2580 p. — 
SM6ID 1710 p. og OZ2NU med 1302 p.

Amatør-kaldesignaler
P&T meddeler:

Gennem en meddelelse i foreningens medlemsblad 
„OZ“ er man blevet bekendt med, at det under de 
såkaldte „OZ-CCA“ konkurrencer er foreskrevet af 
foreningen, at der til de deltagende danske radio
amatørers kaldesignal føjes en skråstreg efterfulgt 
af vedkommende amtskendingsbogstav.

Der vil herved kunne opstå forvekslinger mellem 
det officielt foreskrevne kaldesignal for transpor
table stationer, (OZ - -/P), jfr. vedlagte hefte 
„Vilkår og bestemmelser", side 10, og kaldesignalet 
for amatører i Hjørring amt under konkurrencen.

Man anser iøvrigt tilføjelsen af amtskendings
bogstav for at være en så radikal ændring af de 
tildelte kaldesignaler, at disse ikke længere kan 
anses for at være i overensstemmelse med de offi
cielt tildelte kaldesignaler.

Man skal derfor henstille til foreningen at drage 
omsorg for, at der ved eventuelle fremtidige kon
kurrencer af lignende art benyttes en anden frem- 
gangsmaade ved tilkendegivelse af, i hvilket amt 
vedkommende amatør bor, f. eks. ved at optage 
amtskendingsbogstavet som en del af den afgivne
melding- S. B„ Børge Nielsen.
Tr.-Dept. meddeler:

Efter at have brugt amtsprefixerne som tillæg til 
kaldesignalerne i „OZ-CCA“-testerne siden 1952, og 
i lighed med samme praksis i tilsvarende tester i 
Sverrig og Norge, var Traffic-Department blevet 
opmærksom på, at der for Hjørring amts vedkom
mende teoretisk kunne opstå misforståelser. Det var 
overvejet at skrive til P&T for at undgå dettes evt. 
henvendelse, men efter fornyet behandling af sagen, 
besluttede Tr.-Dept., for at undgå misforståelser i 
fremtiden, at gøre brug af den fremgangsmåde, som 
„Veron“ for første gang anvendte i sin test her i 
foråret, at bringe amtsbogstavet som en del af ko- 
degruppen. Denne ændring er meddelt P&T.

f. Tr.-Dept.
Børge Petersen, OZ2NU.

Diploma „Cremona-Stradevarius“.
Iflg. det spanske amatørblad udstedes nu et di

plom „Cremona-Stradevarius41 efter følgende regler:
1. Dette diplom udstedes til alle radioamatører, der 

har haft forbindelse med kolleger i Cremona og 
dens provins.

2. 10 forbindelser for italienske stationer og 6 for 
stationer udenfor Italien.

3. QSO's gennemføres i perioden fra kl. 0.00 d. 1. 
juli 1956 til kl. 24,00 d. 30. sept. 1956.

Diplomet kan til sin tid søges gennem Tr.-Dept.

OZ7G
ser ud til at være blevet bedste OZ-station i ARRL’s 
DX Comp. 1956 i fone-afdelingen med 11.808 points- 
32-123, medens OZ3TH ligger på andenpladsen med 
7176-24-101, samtidig er de tilsyneladende bedste 
skandinavere.
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De nye norske
bi-prefixer tjener til følgende forklaring:

P angiver norsk arktisk område: Jan Mayen — 
Hope Island og Svalbard etc.

G angiver norsk ant-arktisk område: Peter Island 
— Bouvet Island.
OHA-diplom nr. 33
er blevet tildelt OY7ML. Tr.-Dept. gratulerer. 
QSL-kort-konkurrencen
i det amerikanske amatørmagasin „CQ“ blev for 
juni 1956 vundet af OZ7FG. der dermed opnåede 2- 
års gratis abonnement på tidsskriftet. Gratulerer.
Vi erindrer
om Region I’s VHF-Contest d. 18. og 19. august 1956. 
Det tidligere
„East Africa Award“ er blevet erstattet af et nyt 
„Worked all VQ-Areas“. Diplomet opnås på grund
lag af 45 QSL's opnået i forbindelser siden 1. nov. 
1945 og kortene skal mindst fordele sig således:

1 fra VQ1 
10 fra VQ2 
5 fra VQ3 

20 fra VQ4 
5 fra VQ5 
1 fra VQ6

1 fra VQ8 Mauritius 
1 fra VQ8 Chagos 
1 fra VQ9
5 yderligere bekræftelser fra et hvilket som helst 

VQ område træder i stedet for 1 af de andre. Af
giften er 1 dollar.
Månedens diplomoversigt.
Nr. 96. OZ7PH ansøger om C. d. M.
„ 123. OZ9PP har modtaget WAC.
„ 133. OZ2FR ansøger om PA-VHF-CC.
„ 134. OZ2FR ansøger om G-VHF-CC.
„ 135. OZ2FR ansøger om PA-VHF-CC.
„ 136. OZ2IZ ansøger om G-VHF-CC.
„ 144. OZ3FL ansøger om DXCC-End.
„ 145. OZ2NU ansøger om 2 stickers for WGSA.
„146 .OZ7OP har modt. „ESPANA“ nr. 163.-1. OZ. 
„ 147. OZ7BG har modt. WASM I nr. 712. OZ nr. 32. 
„ 148. OZ3TH ansøger om WAC fone.
„ 149. OZ3TH ansøger om WHE.
„ 150. OZ3RO ansøger om WBC.
„ 151. DR 1056 har modt. Amateur Zone Award.
„ 152. DR 1056 har modt. Country Club Award.
„ 153. OZ7SN ansøger om DXCC-Endors.
„ 154. OZ9DX ansøger om WBE. (som 109).
„ 155. OZ7KV ansøger om DXCC-Endors.
„ 156. OZ7BG ansøger om WAC 3,5 mc/s.
„ 157. OZ7SN ansøger om XXXI-Barcelona.

ATLANTIC CITY KONVENTIONEN
Foranlediget af den nyligt afholdte III. inter

nationale Radio Amatør Konference indenfor region 
I af I. A. R. U. påbegyndes der i næste nr. en serie 
korte oversigtsartikler behandlende de punkter in
denfor Atlantic City Konventionen, der vedrører 
amatørtjenesten, og som det saaledes er af inter
esse for såvel ældre som nyere amatører at have 
kendskab til. OZ2NU.
 — ^

DX- Jægerenv. oz7ph.

Da dette skrives, er der ingen sikkerhed for, at 
dette stof vil nå frem til OZ i rette tid.

Men hvorom alting er, så har vor ven Peter for 
en stund forladt den store safari og har lagt sig

ind på sygehuset i Sønderborg.
Forhåbentlig er Peter atter hjemme, når dette 

læses, og i næste nr. atter i stand til at give rubrik
ken her det rette sving. — God bedring!

Tilgiv, at det derfor bliver en skrabet rubrik den
ne gang.

3,5 og 7 mc/s-båndene er tyndt rapporteret, men 
på 14 mc/s bliver det straks bedre.
14 mc/s. CW.

OZ4LP har haft ca. 500 forbindelser med W1 til 
W0 og omkring 50 med de påny gæstfri stn. UA1-2- 
3-4-6, medens der har været enkelte kontakts med 
U05-UB5-UN1-UG6 og UA9. Listen pyntes endvi
dere op med: ZS1NQ-PZ1AH-VP9CI-KZ5BC samt 
flere VQ2ere og 4X4ere.

DR 1055har også konstateret russer-aktiviteten på 
dette bånd, hvoraf vi nævner UC2AA-UO5KAA- 
UN1AA-UA0KCA samt flere UA1-3-4 og 6 samt 
UB5KKE-BH-KCA og er nået op på 101 lande.

OZ7BG har nu 212 lande loggede, og de to nye, 
der er kommet til, er henholdsvis HI8FR og UJ8AF. 
Desuden melder Erik om UN1KAA-UA9KYB- 
UAØOM - UB5KBE - UR2KAA - UA0SJ - UA0KJA, 
hvilken sidste skulle være i Zone 19.
På Eriks liste står også OX3CP-KG1HZ-KA2BC og 
JA2AT.

OZ5KQ bringer også nogle russere: UB5KAN- 
UF6KPA-UA3KWA-U05KAA-UA4FC-UA3KET.
14 mc/s. Fone.

OZ5KQ har haft alle W-distrikterne samt nogle 
enkelte UA3 stns., men møder iøvrigt med følgende 
alsidige kollektion:

EA8BC (8,00) PJ2MC (22,20) ZD4BR (23,15) SA2TZ 
(17,20) ET2US (20,00) KV4BI (5,30) CE3CZ (23,45) 
C020S (5,00) C02CV (5,00) ZS3ANE (18,00) OX3KW 
(16,50) VPIOLY (4,50) VP1EK (6,45) PY2AJE (22,30) 
VK2AUR (7,30) UK3HW (9,45) VK3HG (7,20) VK3XI 
(7,00) LU8IG (23,40) LU1KG (23,40).

OZ3TH er hæs — som flere andre — af at skrige 
på YV0AA, men heller ikke han havde held af 
skrigeriet. Derimod har han fået: TI2FFD-20E- 
KZ5CS - YS1JR - ZC4AH - CN8CF - 4X4FR - UA3EG 
UB5KCA + OY-OX-LU-PY-VE og W.

OZ7BG — ligeledes med dårlig hals — melder be
skedent om QSO med YK1AK 14,140 (17,25) og dårlig 
mod.

OZ4LP, der closer down for et år, slutter af med 
Wl-2-3-4 og 8 samt 5A2TZ-4X4DR-YI2AM-HZ1AB- 
TI20E - ZC4AH - ZS6AKF - VQ2DF-3V8BL-VQ5GF 
OX3KW - CN8MW - FA9XC - ZE6JL - OQ5BK - 
ET2US - SA5TC - PY5AKT - YV5AB - LU7BO - 
EA6AR - 1S1ZTG - CX4AB og som finale-finale 
PJ2MC.

DR 1055. FA8SB - LU6AJ - HZ1AB - 3V8AX - BB 
- BS - FM7WF - EL1ZG - CE2CO - ZB1BG, masser 
af PY.s. OD5AD - SU1AS - VQ5FS - SW0WE på 
Rhodos samt russere og W’s efter behag.

DR 1056, der ligesom DR 1055 har QTH på Born
holm har haft aflytning af FM7WF og SW0WE, 
Rhodos samt følgende russere: UA1NYP - UA3KAV 
UA4LC - UA6AJ - UA9DA - UA0KCA - TJB5KAA 
UC2AA - UN1AA og U05KAA.

SWØWE’s adresse er Box 564, Athen.
DR 1030’s liste er både cw og fone på 20 meter 

uden nogen angivelse for det enkelte kaldesignal 
Wl-9, KG6CE, UA3-4 og 6, 4XYDK, YV4AU, KG1KO, 
OD5AS, ZB1ZR, 5A2TC, LU9DOD, ZP5CF, HK3FV, 
K2BHK, FA8DD, KV4BB, CN8EI, MP4KDS, HL5BKF 
SU1UR, VS1GE, LZ1KSF, HA5BI, SP9DH, OX3RC, 
SV0WM, LX1JW, CT1PK, YO1AK, IT1AI + resten 
af Europa.
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21 me s. CVV.
Vi indleder denne liste med en enkelt ændring 

fra DR 1055. som gr. eksamenslæsning kun har no
teret sig ZD6RM, og ved nærmere eftersyn er det 
faktisk den eneste CW-rapport på dette bånd.

21 me s. Fone.
OZ4FA har været godt rundt omkring, men mang

ler også YV0AA, og undrer sig på, om nogen OZ- 
stn. i det hele taget har haft ham.

4FA trøster sig med:
HC1PL, HK2GO, KZ5DK. W7BSG/KPY, VP6FR. 

AM, FF8AK, PY4ZS, 4CH, 4YC, 1TX, 2AKA, 7AEI, 
VQ4DS. 4RF, 4KPB, 4ERR, VQ5GC, ET2PA (Sven
sker) ET2AH, FB8BZ, ZS6JW, ZS5NJ, KA2KS, 
VK9DB (Papua) VS1FE, 1GV, VS2DB. VS4BO Sara- 
wak, SV0WE. Rhodos, VE7ZM, W2-5-6-7-8-9-0, og 
desuden har han hilsen til 7PH fra W8RLT og 
W9QHR.

OZ3Y.VS2EW, ZS5NJ, XZ20M, HZ1TA, PJ2MC, 
VP5RR (Turkis Isl.) KP4AZ, VP4LF, KZ5CS, ZA1UB, 
UQ2AN, VP3HAG, VP6GT, samt en del W6-5-7 + 
PY, LU m. fl.

OZ3TH. ZP5CF, 5ET, TA3RC, CR6AH, OD5BN, 
ZC4DN, ZD2JHP, FA3JY, PJ2MC, KV4BB, KP4TI, 
YS7GE + LU, PY, W og VE.

DR 1055. ZD8SC, KP4ADX, EA8BV, FB8BZ, 
SVØWN (Creta) ZS6EO, JA8LG, JA6GE.

28 mc/Fone.
DR 1056. C2KO,CR9AC,UA9CC, SVØWE (Rhodos) 

UC2KAB, 3W8AA (Corte postale 109, Hanoi, Viet
nam.

7 BGhar på 28 mc/s CW haft UB5UB, medens 
vi slutter „Jægeren" denne gang med en rapport 
fra OZ3SK.

Det fremgår ikke direkte om „hvorledes og hvor", 
men jeg vil tro, at det skal være fone og 20 m, 
men i alle tilfælde er forbindelserne opnåede, hvil
ket vel må betegnes som det vigtigste:

CT2AC, CN8HM, 8JB, HZ1TA, LU2NG, LZ1KSZ, 
SVOWJ, UQ2AN, VP2ON (windward 1) W5CDB/V02, 
YI2AM, YV5BQ, ZCYAH, 4TB, SA2TB, OD5BO, 
OX3WW, SM8ER, TF5TP, UA3KAM, 3KAH, 3CR, 
UA4FE samt flere W’ere og Europa naturligvis — 
nogle af resultaterne er nye lande for 3SK.

Stof til næste DX-JÆGER sendes efter sædvanlig 
adresse til 7PH — og send det inden den 28.

Medlem nr. 1517.

2-Meter Testen den 23. og 24. Juni blev en glæde
lig Oplevelse. Tilslutningen var, som det fremgaar 
af Resultatlisten, meget stor. Forholdene var vistnok 
en Overraskelse for de fleste af os, idet der ikke var 
regnet med mere end jævnt gode conds. Ikke desto 
mindre blev G stns wkd af flere af Testens Del
tagere (bemærk de meget hdje Pointstal hos Nr. 1. 
2 og 3) Kl. 11 Sdndag Formiddag — det tidspunkt 
i en test. hvor en vis Træghed ellers begynder at 
melde sig.

Vi lærte flere nyttige ting under denne Test. F. 
Eks. at Forholdene vistnok ofte er langt bedre, 
end vi er vant til at forestille os dem — NB bare 
der er tilstrækkeligt mange Stationer i Gang!

Endvidere, at det var klogt at lade Testen be- 
staa af 2 Firetimers Perioder i Stedet for de tra
ditionelle 3x3 Timer. Her tænkes især paa de fine 
Forhold i de tidlige Morgentimer.

Samt at vi aldrig mere skal gore den Broler at 
lægge en Test paa en Skt. Hansaften og -Dag. Til 
de mange, der har beklaget sig herover, siger vi 
et velment undskyld!

Desuden bor det fremhæves, at de forst 4 Pla
ceringer tilfaldt Stationer, der arbejdede „i Mar- 
ken“. Vinderen OZ2ES havde gjort en fremragende 
Indsats sammen med sin Kompagnon OZ7KM: en 
50-Watts Station drevet af .eget Elektricitetsværk 
(Dynamo trukket af Knallertmotor) i Forbindelse 
med en fb Modtager og en 20-Elements Antenne 
maatte og skulle skaffe Gevinst, og Førstepladsen 
var saa meget mere velfortjent som OZ2ES og 
OZ7KM havde transporteret hele Herligheden den 
lange Vej over Vandet fra København til Mols. 
Til Lykke!

Vi lykønsker samtidig SM7BZX til Andenpladsen 
og Placeringen som bedste SM. Sven arbejdede fra 
Stavershult paa Hallandsaasen med en Station af 
samme Type som OZ2ES — og, som det fremgaar. 
med næsten samme Resultat. Det var nødvendigt 
at foretage en meget nøjagtig Finkæmning af Points
tallene for Nr. 1, 2 og 3.

OZ5AB maatte denne Gang nøjes med Tredje
pladsen fra sin faste Test-QTH. Trouble med mod
tageren havde vel nok en væsentlig Del af Ansva
ret: men det faar 5AB nok i Orden til næste store 
Field Day i August, og da vil vi se store Bedrifter 
øvet paa Vejrhøj.

— Paa Grund af Arbejdet med Testresultaterne 
er VHF-Rubrikken lidt kortfattet denne Gang.

Mogens Kunst. 
OZ5MK

Antal QSO Points
54 429.300
53 415.520
55 393.855
55 351.890
34 200.294
30 191.040
49 164.689
27 141.750
41 132.061
33 78.936
30 75.780
27 75.357
36 72.612
21 54.390
22 50.710
30 50.010
32 43.456
17 38.250
12 32.400
14 30.814
26 28.000
15 17.100
10 16.200
6 12.120

17 10.982
10 8.730
12 6.936
20 6.510
13 6.188
8 4.640
8 4.368
5 905
5 725
3 273
1 200
2 170
3 ' 126

Nr. Call
1. OZ2ES
2. SM7BZX
3. OZ5AB
4. SM7BE
5. OZ9R
6. SM6ANR
7. OZ1PL
8. SM7ZN
9. SM7NN

10. OZ9BS
11. OZ7TL
12. OZ2BT
13. OZ5MK
14. OZ9EA
15. SM7CPB
16. OZ7AN
17. OZ8MD
18. OZ3A
19. SM5BDQ
20. OZ2KH
21. OZ7G
22. OZ7GP
23. SM7YO
24. SM4NK
25. OZ7BR
26. SM7CIH
27. SM7CWD
28. SM7ANB
29. OZ6LD
30. OZ3VN
31. OZ2IW
32. SM5UU
33. SM5BPI
34. OZ7HZ
35. SM5BFM
36. OZ4BK
37. OZ7UJ
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Vi præsenterer: KG4AK

På sydøstsiden af Cuba, 
der er en selvstændig 
republik, findes en ame
rikansk flådebase. Stedet 
hedder Guantanamo Bay, 
og har været godt re
præsenteret på amatør
båndene under kaldesig- 
nalet KG4. Den lokale 
amatørklub tæller 8 
medlemmer, 7 OM’s og 
1 XYL, KG4AC (ex 
W4GAL) Mrs. Stan Su
mara. Alle tilhører U.S. 
Navy på nær KG4AC.

De fleste kører fone 
på 20, 15 og 10 meter 
båndene, men KG4AK, 
vi præsenterer i denne 
måned, foretrækker nøg

len. Jim er ny som amatør, idet han blev licenseret 
i 1955, men har arbejdet som professionel for U.S. 
Navy i 23 år forud, da han begyndte som radioope
ratør ombord på et krigsskib i 1932.

Efter udnævnelsen til officer, blev Jim „Assistant 
Fleet Communication Officer" for den amerikanske 
Atlanterhavsflåde under den anden verdenskrig.

Stationen består af en Hammarlund SP 600 mod
tager, og en Heathkit DX-100 sender, der giver en 
output på 100 watt fone og 130 watt CW. Med dette 
rig har han kørt 84 lande og samtlige 48 nordameri
kanske stater og alle VE's 

Indenfor amatørradio er Jim’s største interesse 
CW-QSO's med stor hastighed, og hans personlige 
rekord er 275 tegn/minut fejlfrit modtaget, da han 
sejlede som telegrafist på USS Pennsylvania, så 
man kon roligt tage alle lodderne af buggen, når 
man er i QSO med ham.

løvrigt får Jim tiden til at gå med at opdrage 4 
junior-operatører på henholdsvis 8, 5, 3 og 1 år, 
samt golf, fiskeri og jagt.

I slutningen af maj forlod Jim og familien Cuba 
og flyttede til Washington D.C., hvor adressen er 
5127 Wissioming Road, Washington 16, D.C., og kal- 
designalet er nu W3CYS.

Til slut skal nævnes, at KG4-kaldesignalerne gen
udstedes hvert andet år. når en militær afdeling har 
afsluttet sin tjenesteperiode, så en anden vil i frem
tiden kunne benytte KG4AC.

—7KV.

L DDR Jim
Navy No FPO,

New York, N.Y.,  U.S.A.

NOGET OM A-LICENSEN 
— EFTER AT DEN ER HALET HJEM

Til en afveksling vil jeg skrive et par ord om A- 
licensen.

Grunden til, at jeg overhovedet beskæftiger mig 
med A-licensen, må søges deri, at flere A-licens- 
indehavere har udtalt, „at det slet ikke er så 
svært at erhverve A-licensen“. Bl. a. har forman
den udtalt sig i den retning.

For at efterprøve denne påstand — og også i 
erkendelse af sandheden i OZ8PMs korte indlæg i 
OZ marts — har jeg først på året besøgt et kursus, 
der gav grundlag for at deltage i prøverne for op
nåelse af A-licens. (For resten har 8PM sit på det 
tørre med sin AB-licens, så han er måske ikke den 
helt rigtige til at fremkomme med ironiske bemærk
ninger).

Jeg må give formanden m. fl. ret i deres betragt
ninger: „det var ikke så svært", men — for nu 
kommer en anden side af sagen frem — det er en 
betingelse, at man gennemgår en eller anden form 
for kursus. Ved selvstudium vil det være svært, da 
der ikke findes egnet studiemateriale. Håndbogen 
er ikke a jourført, hvad angår f. eks. FM, og Vejen 
til Sendetilladelsen er uanvendelig til selvstudium. 
På det kursus, jeg har besøgt, har Vejen til Sende
tilladelsen været uddelt, men jeg tror ikke, at der 
er ret mange, der har anvendt den — jeg har i 
hvert fald ikke.

Kort sagt: Det er svært at opnå en A-licens, der
som et eller flere af følgende 3 krav ikke er til
godeset:
1. Man skal have gennemgået en erhvervsmæssig

radioteknisk uddannelse.
2. Man skal have adgang til god undervisning.
3. Man skal have en del kendskab til matematik.

Krav nr. 1 opfyldes af dem, der har radioteknik
som erhverv, krav 2 vil det for de allerfleste, som 
bor uden for de større byer, være svært at få til

godeset. Med hensyn til krav 3 vil mange nok ved 
selvstudium kunne tilegne det nødvendige.

Jeg vil håbe for B-amatørerne, at de ved det kom
mende valg får en repræsentant i hovedstyrelsen — 
en amatør, der kan tale deres interesser, således 
at der kan udvirkes tilladelse til at anvende tele
foni efter et år som B-amatør.

For i virkeligheden har man begrænset tilgangen 
til telefoni-båndet ved indførelse af begrebet A- 
licens, og de, der har gjort det, synes ikke at fore
tage sig noget for at gøre godt igen, hvad de har 
fået forkludret.

Sluttelig vil jeg gerne — og jeg tror, jeg taler på 
alle kursusdeltagernes vegne — bringe OZ2KP en 
tak for nogle fornøjelige aftener ved kursus til A- 
licensen. Vy 73 de OZ4SG. 6026.

KANDIDATER TIL DEN NYE 
HOVEDBESTYRELSE

I følge EDRs love skal forslag til EDRs ny hoved- 
bestyerlse indsendes ti lhovedbestyrelsen senest den 
20. juli, og de kal vedlægges en tilkendegivelse fra 
d optillede kandidater om, at de er villige til at 
modtage valg.

Da nogle af HB på det tidspunkt er på ferie. 
skal forslagene sendes til  formanden OZ6PÅ direkte  
ligesom i fjor. Derved undg r man også 1 til 2 dages 
forsinkelse i PB.79.

Husk også erklæringen om villighed til valg fra 
kandidaten - og så senest den 20. jnli til  formanden.

NRRLs GENERALFORSAMLING 1956
Jeg vil på hovedstyrets vegne med dette få med

dele at Norsk Radio Relæ Liga avliolder sin gene
ralforsamling den 12. august 1956 i Trondheim. I 
forbindelse hermed biir det arrangert NM i reve- 
jakt lørdag den 11. august.

Det ville giede oss meget om vi kunne se et eller 
flere av EDR’s medlemmer tilstede ved denne an
ledning. Jeg vil derfor be Dem underrette medlem
mene om dette, slik at de av dem som måtte være 
på de kanter av Norge på det tidspunkt kunne få 
anledning til å være tilstede.

Med beste hilsner P. K. Sæbe, LA6QB, sekretær.
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FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Efter ferien begynder møderne i Cirkelordenens 
selskabslokaler, Falkonerallé 96. Det er lige udfor 
Holger Danskes vej, man skal ind ad porten, over 
gården og op ad trappen, næsten som i gamle dage 
på Nørrevold. I gården er der god plads til parke
ring, indkørsel ad Franckesvej.

Formanden. OZ5GB. har fået egen QTH på 
Arkturus Allé 26 i Kastrup.

Næstformand: OZ5RO, Frederiksborgvej 201, telf. 
Søborg 4587.

Sekretær: OZ6I, Knud Hansen, Hessensgade 29, 
Kbh. S.

Kasserer: OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brønshøj, 
telf. Bella 7480. Girokonto 59755.

Buske Molle,
Hele sommeren er møllen åben for EDR’s medlem

mer og pårørende. Nøglen hænger hos købmanden, 
og der skal man vise sit medlemskort. Betalingen, 
3 kr. pr. døgn, afregnes med vor kasserer, OZ8Y.

Programmet:
Søndag denl2. aug.: Rævejagt på A 2828, samlet 

start kl. 9 fra Korsvejen i Farum. — Mandag den 13. 
aug.: Foredrag i de ny lokaler. — Onsdag den 15. 
aug.: Specialjagt for cykler og knallerter, sydlige 
halvdel af A 3028, sendetider: 2000 — 2030 — 2100 — 
2115 — 2130 — 2145 — 2200 og derefter position.

Rævejagterne:
Mange har spurgt, om der ikke kunne blive jagter

OZs årgang
Danmarks Tekniske Bibliotek gør opmærksom på, 

at der flere gange har været kludder med OZs 
årgangsbetegnelse — og nu sidst i forbindelse med 
redaktørskiftet er årgang 27 beklageligvis blevet 
forlænget med et par numre. Fra dette nummer er 
vi altså i årgang 28, og herefter vil OZ fra nytår 
1957 følge kalenderåret, hvilket også var tilfældet 
fra starten. Red.

EDR’S Sommerlejr 1956
Så nærmer vi os søndag den 29. juli, hvor 

sommerlejren 1956 åbner i „Onsbæk Blok
hus" ved Rønne. Endnu er der nogle pladser 
tilbage i sovesalene, men husk, sidste frist for 
indtegningen til lejren er den 20. juli. Gæster 
og besøgende for enkelte dage behøver ikke 
tegne sig forud.

Lejrens adresse bliver: EDRs sommerlejr, 
Onsbæk Blokhus pr. Ronne.

Lejrens telefonnummer bliver: Rpnne 962.
Ved ankomst med „66 bådene" til Rdnne 

ldrdag aften og søndag morgen vil der være 
en „kontaktmand” med EDR-skilt nede på 
kajen.

Husk at indtegne jer hos 4KA.
På gensyn i lejren

Vy 73, p. b. v. 6316 4KA.

for cyklister og knallerter og en del ny jægere er 
ved at bygge modtager. Der bliver nu arrangeret 
nogle jagter specielt for disse transportmidler, først 
onsdag den 15. august (se ovenfor).

Iøvrigt fås oplysning paa tlf. Godthåb 1902v.
Vi regner med, at der kommer rigtig mange til 

jagterne her i eftersommeren. Vi skulle gerne stå 
med godt gennemprøvede modtagere til arrangemen
terne med motorklubberne. Foruden ASK og Lyng
by—Tårbæk er der udsigt til samarbejde med Sorø 
Amts Motorklub, så der bliver kørelejlighed til alle

På med vanten, gutter. 4AO.

AMAGER
Møderne afholdes kl. 20 i klublokalerne Strand

lodsvej 17, København S. (Sommerferie til 2. aug. 
56). Formand: OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup, 
tlf. 502667.

Siden sidst.
OZ6IA’s foredrag „Beregning af kredse“ var grun

digt og ikke tørt. Knud ved, hvad han taler om.
Hr. Dohms foredrag og demonstration af bånd

optagere var en bekræftelse af, at vi har meget til 
fælles med „Magnetofonclubben“. Der var enkelte 
FM-optagelser, der var særdeles fine. OZ3GO havde 
taget sin wire-recorder med, og den var også fin i 
kvaliteten.

Amager afd. bestyrelse har drøftet hovedbestyrel
sesvalget og tiltrådt, at man støtter de af Københavns 
afd. opstillede kandidater.

Programmet:
Sommerferie. 2. august: Klubaften. 11. august: 

Høstfest. Spisningen paabegyndes kl. 18,30. (Telf. 
502667). 16. august: Klubaften. — 23. august: „Ra
dar". Værkstedsleder R. Rasmussen fra Vanføre
hjemmets radioværksted holder dette foredrag.

OZ3WP.
AARHUS:
Siden sidst:

Vi har afholdt en fornøjelig Set. Hansfest hos 4EV, 
hvor der både var liv og humør, det er sikkert ikke 
den sidste fest af sin art.

Der er endnu tid til at få rævemodtageren gjort 
klar, men så skal der også fart på. Vi skulle helst
være nogle flere jægere i år, end tilfældet var i
fjor.
Programmet:

Lørdag den 7. juli nat kort nord 21—23.
Lørdag den 14. juli nat kort syd 21—23.
Søndag den 22. juli dag kort nord 9—11.
Søndag den 29. juli dag kort syd 9—11.
Lørdag den 18. august nat kort nord 21—23.
Lørdag den 25. august nat kort syd 21—23.
Søndag den 2. september dag kort nord 9—11.
Søndag den 9. september dag kort syd 9—11.
Vel mødt og god jagt.

Vy 73 OZ6EJ, sekretær.

ESBJERG. Formand: N. C. Biohm, OZ7BE. Ny
havnsgade 37, Esbjerg. Tlf. 3105. Næstformand:
E. Fischer, Nordby, Fanø. Tlf. Fanø 203. Kasserer: 
O. Madsen, Storegade 160. Esbjerg. Sekretær: Aage 
M. Lauridsen, OZ-DR 1030, Torvegade 60, Esbjerg. 
Tlf. 3772. Best.-medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 
66, Esbjerg. Tlf. 2691.

Siden sidst:
Onsdag 13. juni tog vi med færgen til Fanø, hvor 

vi sammen med 2BQ. 5PA. 9DR og Larsen fik fore
vist navigationsskolen under ledelse af .navigations
skolelærer Fischer.
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Vi så først styrmands- & skibsførerklasserne og 
fik de forskellige navigationsinstrumenter demon
streret, derefter radioklasserne, hvor vi morsede 
og så vor nøgleskrift på strimler og prøvede vore 
horeevner efter en transmitter, desuden demon
streredes alarmanlægget, senderen og modtagerne, 
såvel ud- som indvendigt, alle apparaterne var 
„Elektromekano" og fungerede alle fint. Tilsidst 
endte vi i radarklassen, og fik her dette for skibs
farten så nødvendige „radaren" forevist, hvilket 
satte kronen på værket efter den vderst vellykkede 
forevisning af den fine skole.

Aftenen sluttede hyggeligt med fælles kaffebord 
på Hotel „Nordby“, og på hjemturen gav alle ud
tryk for deres tilfredshed med turen, som også 
havde samlet hele 27 deltagere; men mange flere 
burde have deltaget i denne muntre og interessante 
tur. —
Det ny program:

Sommerferie til hen i august. Venligst se i „OZ“ 
for august. Skulle der imidlertid i den mellemlig
gende tid blive en udflugt eller andet arrangement, 
vil medlemmerne modtage kort herom.

God sommer, Vy 73, sekretæren.

HERNING.
STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT.

Så kalder Herning afdeling igen på hele landets 
rævejægere til en kæmpedyst i Midtjyllands vild
nis. Jagten afholdes på kort nr. 22. 1:100.000. Lørdag 
den 4. og søndag den 5. aug. Vi mødes før jagten i 
Sdr. Anlæg den 4. kl. 20,00, hvor startkort a kr. 10,00 
pr. hold fås. Hele jagten samt sendetider og regler 
vil blive udleveret.

Frekvens: 1825. Khz call: OZ7RÆV.
Der vil efter jagten blive uddelt fine præmier til 

de to bedste hold på henholdsvis nat- og dagjagt 
samt til de tre bedste hold i samlet jagt. Der er lige 
præmier til såvel jægere som observatør. Alle op
lysninger samt tilmeldinger kan ske til OZ5HF, 
Grønnegade 47, Herning. Telf. 1832 i forretnings
tiden. Reserver dagene d. 4. og 5. august for Herning 
afdeling.

God jagt og på gensyn i Herning.
Vy 73. Herning afd.

ODENSE:
Lokale: Hunderupvej 28.
Store fynske rævejagt blev afholdt den 30. juni 

og 1. juli. Der var tilmeldt 30 hold fra hele landet. 
Selve afviklingen af jagten forløb fint, og vejret 
var godt i betragtning af årstiden.

Jagtens resultat blev:
Natjagt. Nr. 1: OZ2EM — obs OW, 136 points. 

Dagjagt. Nr. 1: Robert Storgaard — obs. Arne Jæ
ger, 143 points.

Samlet resultat:: Nr. 1: Robert Storgaard — obs. 
Arne Jæger, 24 points, som fik pokalen og sølvplade. 
Nr. 2: OZ2EM — obs. OW, 233 points, sølvplade. 
Nr. 3: OZ6OK — obs. OZ7U, 223 points, sølvplade. 
Nr. 4: OZ2RD — obs. Egon Petersen, 220 points, sølv
plade.

Bedste odenseaner blev atter i år OZ7NF med 
OZ8GC som observatør, som fik Odense-pokalen.

Efter jagten søndag middag samledes alle delta
gerne på Ørbæk kro, hvor vi tilbragte et par hygge
lige timer sammen. Først spiste vi den medbragte 
madpakke. Efter spisningen takkede OZ3XA for 
den store tilslutning og udtalte sin glæde over, at 
antallet af deltagere til store fynske rævejagt sti
ger år for år samt håbede på et gensyn til næste 
år. Så kom præmieuddelingen. Under samværet 
blev spørgsmålet rejst om afholdelse af Danmarks

mesterskaber i rævejagt, dog ikke på cykel, men 
med motorkøretøj. Man enedes om, at Odense-afde- 
lingen arbejdede videre med sagen hen mod af
holdelse af en sådan jagt i slutningen af september 
eller først i oktober måned i år.

Tak til alle, der mødte op — på gensyn til næste 
år. Odense-afdelingen.

Om skovturen kan vi allerede nu meddele, at det 
bliver omkring midten af august. Det meste af 
programmet er fastlagt, og vi tror på en virkelig 
hyggelig familieskovtur i skønne omgivelser og 
fredelig tumleplads for børnene. Prisen bliver ca. 
6 kr. for voksne og ca. 3 kr. for børn — alt inclu- 
sive. Nærmere program følger om kort tid.

Afdelingen holder sommerferie til 15. august.
73 OZ8JR.

SILKEBORG. Silkeborg-afdelingen afholder ge
neralforsamling 27. juli kl. 20 hos OZ4GC. Dags
orden ifølge lovene. Bestyrelsen.

SORØ. Afdelingens ordinære generalforsamling 
afholdtes søndag den 17. juni på „Borgen", hvor ca. 
20 medlemmer var til stede.

Erik Larsen valgtes til dirigent. Formanden, 1WW, 
omtalte det arbejde og de arrangementer, der 
havde fundet sted i det forløbne år. Han rettede en 
tak til Erik Larsen for hans store og fortjenst
fulde arbejde med ledelsen af vore kursus. Til vor 
ihærdige kasserer, 8WJ, rettede han også en tak, 
og omtalte især det arbejde, som han udfører ved 
pasning og renholdelse af vore lokaler.

Herefter fik kassereren, 8WJ, lejlighed til at 
forelægge det reviderede regnskab, som udviste et 
særdeles tilfredsstillende resultat, hvorfor det en
stemmigt godkendtes.

I stedet for 1WW, som ikke ønskede at fortsætte 
som formand, da han har lovet at lede de kommen
de kursus, valgtes 4NO. Som kasserer genvalgtes 
8WJ. 8SJ afløser Erik Larsen, der er fraflyttet 
afdelingen, og revisorerne 3KG og 3PP genvalgtes 
begge. Som suppleanter fortsætter 7ED og 2GH.

Under eventuelt enedes man om at opfordre 
3Y til at fortsætte som afdelingens repræsentant 
i h. b., evt. i forbindelse med et møde sammen 
med alle vore naboafdelinger.

Resten af aftenen tilbragtes i kammeratligt sam
vær, hvorunder man også drøftede mulighederne 
for en sommerudflugt.

Vy 73, OZ4NO.
VEJLE:

Vi holder sommerferie, og afdelingen ønsker alle 
sine medlemmer en god ferie. Vi håber, at tage fat 
på en ny vintersæson i nye klublokaler. Der er 
desværre intet nyt herom endnu. Skulle nogen 
have et forslag til et nyt lokale, bedes de lade høre 
fra sig. Der er QSL hos 4NJ.

Vy 73,god ferie, OZ4NJ.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i juni måned 1956 anmodet om op

tagelse i EDR:
6633 - Freddy Hansen, Collinsgade 4, Kbh. 0.
6634 - OZ4BC, Aage Bent Christensen, Grønnegade

73, Esbjerg.
6635 - John-Christian Nielsen, Steenwinkelsvej 13,

3. th., Kbh. V.
6636 - Fl. F. Tilliseh, Mynstersvej 1, 3., Kbh. V.
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6637 - OZ5CE. Carl-Erik Eriksen, Grønlunds Allé 37,
Rødovre, Vanløse.

6638 - Horst Krickhahn, Ibsgade 4, Viborg.
6639 - Jørn Bo Jensen. „Vesterly“, Østervraa.
6640 - K. Storgaard Sørensen, „Vintersminde“, Sall.
6641 - Chr. Ditlefsen. Brannersvej 3, 3., Charlott.
6642 - Bent Kellmann, Nørregade 17, Haderslev.

Tidligere medlemmer:
3599 - OZ7QR, H. F. Thygesen, Skovkrogen 6, 

Allerød.
4288 - G. Strande-Sørensen, c/o Olsen, Kristians 

Brygge 18. 3., Kbh. K.
4764 - I. P. Fahnøe, vedligeholdelsessektion 2, 

fist. Karup pr. Kølvraa.

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

690 - OZ8KH, H. Nielsen, Vestergade 54, Silkeborg, 
fejlflytning.

1066 - OZ7OX, P. Kobberø Olsen, Bakkevej 64, 
Virum, lokal.

1292 - OZ3WS, W. Schwartz, Ved Anlæget 8, Vejle, 
lokal.

1431 - OZ3WK, W. Kaiser, Runegårdsvej 9, Viby J., 
ex Højbjerg.

2137 - OZ2FS, Frede Sørensen, Vestergaard, Dalby
F., ex Kbh., u. afd.

2203 - OZ7JN, J. E. Nielsen, Fuglsangsallé 51, 1., 
Aarhus, ex Viby J.

2258 - OZ6G, Ib Kastrup Hansen, Søvej 43,
St. Magleby, ex Kbh.

2704 - A. Jensen, beboelsesvognen, Store Magleby, 
ex Korsør.

3125 - OZ5KX, K. Bagerskov, Strandmølle lejren 47 
pr. Springsforbi, ex Kbh.

3384 - OZ7ZZ, E. Zachariassen, Syrenvej 14, 
Risskov, ex Aarhus.

3797 - OZ2EP, Egon Petersen, Hjortholmsvej 2, 
Hillerød, lokal.

3900 - OZ3VB, V. Berland, Frydsvej 46, Horsens, 
ex Kbh.

4115 - OZ9LK, L. Knudsen, Nørregade 44, Brønder
slev, lokal.

4368 - OZ6YZ, E. Hvidbjerg, Stenum, ex Brønder
slev.

4370 - OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26,
Kastrup, lokal.

5080 - OZ8PW, P. Wael, Aavej 40, Rønne, lokal.
5169 - OZ3RN, Bj. Simonsen, Lønstrup, ex Frede

rikshavn.
5356 - OZ5KD, K. Dantoft, Golfparken 111, Aalborg, 

ex Struer.
5403 - OZ2BM, B. Madsen, Rosenvej 3, Gentofte, 

lokal.
5470 - OZ6CH, J Bitsch, Belvedere 1, 1., Svendborg, 

lokal.
5562 - OZ7XM, Kr. Pedersen, Nyelandsvej 7, 2. tv., 

Kbh. F., lokal.
5592 - OZ1HS, H. Sprenger, Langgade 31, Gedser, 

lokal.
5644 - OZ1JH. MG, 271152, Jensen. SKT/I/STGR. 

telegrafkasernen, Høvelte, ex soldat.

5692 - OZ5BX. Bjørn Hansen, Idasvej 6. Fredericia, 
ex Hirtshals.

5776 - OZ4CB, C. O. Bagge, Sallingvej 85, Kbh. F,, 
ex Aakirkeby.

6319 - Aage Lauridsen, „Naada“, Sædding Strand, 
lokal, Esbjerg.

6383 - OZ5ZZ. J. Bisbjerg Hansen, Nyborgvej 4. 
Langeskov, ex Kværndrup.

6411 - J. Hansen, Travsted pr. Jejsing, ex Søborg.
6464 - MHE. 290513, Sørensen, forsk, til mathskolen, 

rekrutskole Vest, Gedhus pr. Kølvraa, 
ex Randers.

6561 - J. Lindberg, Lyshøjgaardsvej 79, st. th., 
Kbh. Valby, lokal.

6569 - Gunnar Nielsen, c/o Ibsen-Sørensen, Rosen
vængets Hovedvej 31, Kbh. 0., lokal.

6617 - Chr. Toftgaard Pedersen, Sdr. Vium, ex 
Nr. Nebel.

4902 - OZ7ST, S. Trier, Søndermarksvej 1 A, Kbh. 
Valby, ex Ribe.

5687 - OZ4SJ, MG. 271295, Jensen, 1. tg.bat.rak., 
telegrafkasernen, Høvelte, ex soldat.

6202 - OX3SL, Sv. Lindstrøm Pedersen, Julianehaab, 
ex Greve Str.

6303 - KP. Hans Pronk, kasernen, Ringsted, ex 
soldat.

6337 - Ib Hasløv, Tranevænget 58, st., Glostrup, 
lokal.

6504 - L. Bjørn, Randersvej 178, Aarhus.
6591 - 303511, Carstensen, 2. tg.reg., 2. rak., Lange

landsgades kaserne, Aarhus, ex Nordby, Fanø.

o z
Tidsskrift for Kortbølge-Radio 

udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske 

Radioamatører.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør (ansvarlig) Arne Christiansen, Gyldenstenvej 
10, Odense. Odense 12.335. Hertil sendes alt øvrigt stof, 
som må være redaktionen i hænde senest den 1. i

måneden.
E. D. R.

Eksperimenterende danske Radioamatører 
Stiftet 15. august 1927.

Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.). 
Giro konto 22116.*

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 

15, Kbhvn. S. Amager 3664V. Næstformand: OZ7EU, 
Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01. 
Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18, 
Nykøbing F., Nykøbing 85 38 24. Sekretær: OZ6EP,
Einar Pedersen, Ålekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. 
Testudvalg: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI. 
Hasseris, Aalborg, Skalborg 255. — Landskredsleder: 
OZ8JM. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, Randers 
6111 (dag). OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggårds
allé 63, Valby, telefon Hvidovre 667. OZ3Y, H. Rossen. 
Svenstrup. Korsør, tlf. Frølunde 102. OZ3XA, A. P. H. 
Jacobsen. Karen Brahesvej 11B, Odense, Odense 2377. 
OZ3FM, Emil Frederisken, Nørretorv 15, Horsens, Hor
sens 2096. OZ5KD, K. Dantoft, Vestergade 31, Struer, 
Struer 600. OZ4RU. R. Thomsen, Fabriksvej 93, Horsens.

Kassasereren:
O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, tlf. 85 38 24 

(privat). — 85 00 17 (kontor), 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. 
Ovrige 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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