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Valg til hovedbestyrelsen og kontingentafstemning

Med dette OZ følger stemmesedler vedrø
rende valg til hovedbestyrelsen, og HB har 
det ønske, at medlemmerne vil overveje, hvil
ke af de opstillede kandidater de finder bedst 
egnede til at varetage foreningens interesser, 
og derefter, ved et kryds på stemmesedlen, at 
sætte disse mænd ind i EDR’s ledelse.

Der er denne gang rigeligt med emner, så 
vi håber på en stigende interesse for årets 
EDR-valg.

Stemmesedlen indeholder foruden HB-kan- 
didaterne også en rubrik om EDR-kontingen- 
tet. Tro nu endelig ikke, De skal give kryds 
til en ny forhøjelse, Næh, sagen er såmænd 
lige til, det er selve EDR’s love, der kræver 
urafstemning, og det, der skal vedtages er, 
at det i januar måned vedtagne og forlængst 
indbetalte ekstrakontingent på 4 kr. lægges 
fast i selve årskontingentet, således at man i 
fremtiden, første gang i marts næste år, skal 
betale det samme, som vi betalte i år, kr. 25.

Jeg gentager: Sidste år betalte vi kr. 21 i 
EDR kontingent plus 4 kr. i ekstrakontingent, 
ialt kr. 25. For fremtiden skal vi betale kr. 25

i årskontingent og intet ekstrakontingent, så
ledes at resultatet bliver nøjagtigt det samme.

Bliver resultatet af afstemningen, at med
lemmerne vil tilbage til det gamle kontingent, 
ja, så gad jeg nok se, hvorledes EDR’s øko
nomi skal kunne balancere. Forud for uraf
stemningen om ekstrakontingentet gjorde jeg 
i en artikel i OZ udførlig rede for grundene 
til nødvendigheden af et større kontingent. 
Disse grunde gælder naturligvis endnu mere 
i dag, hvor, da disse linier skrives, det nye 
pristal offentliggøres med sin 5 points stig
ning.

Det er vort håb, at medlemmerne vil være 
så realitetsbetonede, at de vil sætte kryds ud
for ja, ved stemmesedlen. At køre videre med 
det gamle kontingent på 21 kr. er ikke muligt. 
Må jeg til slut udtale, at det indbetalte ekstra
kontingent satte vor økonomi på fode og giver 
os mulighed for at tage hårdt tiltrængte op
gaver op, der var blevet forsømt. Jeg skal 
pege på en af dem: Det begynder at lysne for 
en ny QTH-liste.

OZ6PA.
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EDR’s årsregnskab fra 1. Juli 1055 - 30. juni 1050.

Budget Regnskab Budget
55/56 55/56 56/57

Indtægter:
Kontingent .................................................. 46.000.— 51.039.20 55.000.—
Annoncer .................................................... 5.000.— 8.317.67 6.500.—
Renter .......................................................... 800.— 858.94 1.000.—
Salg af QTH-listen .................................... 291.25

„ emblemer .......................................... 51.—
„ Vejen til Sendetilladelsen.. 2.000.— 8.684.97 6.000.—

diplombog .................................. 230.20
Annoncer i Vejen til Sendetill................ 4.124.—
Diverse indtægt ......................................... 700.— 416.85 500.—

54.500.— 74.014.08 69.000.—

Udgifter:
OZ:
Trykning ..................................................... 25.000.— 26.712.79 27.000.—
Klicheer ....................................................... 2.000.— 2.802.54 3.000.—
Forsendelse af OZ ..................................... 3.200.— 3.103.68 3.200.—
Hovedredaktion ......................................... 800.— 1.083.70 1.200.—
Teknisk redaktion....................................... 1.400.— 1.351.65 1.400.—
Tegninger .................................................... 100.— 171.— 200.—
Teknisk stof ................................................ 4.000.— 3.442.66 4.000.—

36.500.— 38.668.02 40.000.—

QSL-ekspeditør ........................................ 900.— 900.— 1.200.—
QSL-centralen ....................... .................... 1.400.— 1.725.21 1.500.—
Porto & telefon .......................................... 2.800.— 3.230.79 3.000.—
Tryksager m. m.: ....................................... 1.000.— 2.000.—
Adrema-plader ............................................ 368.92
Duplikering ................................................. 204.45
Tryksager ..................................................... 190.—
Giroblanketter ............................................. 110.50
Konvolutter ................................................. 330.05
Stemmesedler .............................................. * 281.07
Diverse ......................................................... 404.85

1.889.84

QTH-liste ..................................................... 500.—
Meder m. m.: .............................................. 2.000.— 3.000.—
Generalforsamling ..................................... 897.20
Hovedbestyrelsesmøder ............................ 1.176.65
Forretningsudvalgsmøder ......................... 755.25
Revisionen ................................................... 313.55
Region 1 ...................................................... 1.662.21
OZ2NU til Stresa ....................................... 932.30

5.737.16

Foredrag ...................................................... 1.000.— 757.85 1.000.—
Vejen til Sendetilladelsen ........................ 5.000.— 8.810.78 7.000.—
Sekretæren .................................................. 900.— 900.— 900.—
Kassereren 2.200.— 2.290 — 3.000.—
Kontor hos kassereren ......... ..................... 600.—
Diplombog ................................................... 475.23
Diverse ......................................................... 300.— 837.50 1.100.—
Region I bureau (eventuelt) ..................... 1.700.—

54.500 66.222.38 66.000 —

Overskud 3.000,
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STATUS PR. 30. JUNI 1956
Aktiver:
Giro-beholdning .......................................................  8.076.84
Bankbeholdning .....................................................  32.616.51
Kontantbeholdning .................................................  1.404.—
Udestående annoncer ............................................    2.725.50
Lager af Vejen til Sendetill...................................  18.000.—
Tilgode for V. t. S..................................................... 2.470.47
Lager af diplombog ................................................ 582.—
Tilgode for diplombog ...............................................  562.80
Tilgode hos N.R.R.L...................................................  466.15
Inventar ....................................................................  2.190.—

69.094.27

Kassererens bemærkninger til regnskabet:
1) Udover kontingentbeløbet på 51.039.20 er yder

ligere opkrævet og fordelt til afdelingerne: 4.136.75, 
hvoraf København har fået 3.407.75.

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

3) Antal medlemmer pr. 30. juni 1956: 1.999.

Nykøbing Falster,  den 30. juni 1956.
O. Havn Eriksen, OZ3FL.

Passiver:
Forudbetalt kontingent .......................................  35.000.—
Skylder for V. t. S............................................. 13.111.79
Skylder for diplombogen .................................  850.—
Aktiver overstiger passiver ............................  20.132.48

69.094.27
Balance:

Beholdning 1. juli 55: Beholdning 30. juni 56:
Giro   8.045.92 8.076.84
Bank ................... 25.827.60 32.616.51
Kontant ...................  432.13 1.404.—
Indtægt 55/56 .. 74.014.08 Udgift 55/56 .. 66.222.38

108.319.73 108.319.73
Revisionens påtegning:
Undertegnede revisorer har den 14. og 15. juli 

1956 gennemgået regnskabet og intet fundet at be
mærke.

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

Nykøbing Falster,  den 15. juli 1956.
Th. Mortensen, H. Lykke Jensen,

OZ3TM. OZ5Y.

Generalforsamlingen i Aarhus 1956.
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 23. september kl. 13,00 

i Håndværkerforeningen, Paradisgade, Aarhus.

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 .
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Rapport over III. I. A. R. U. Region I-Congres
(Forlsal  —  2 . afsnit

ADMINISTRATIVE KOMITÉ 
Torsdag den 14. juni 1956.

Agenda A7. Gensidige aftaler vedr. udstedelse af
licens til udlændinge.
Spørgsmålet om gensidighed mellem autoriteterne 

med hensyn til udstedelse af amatørlicenser til ud
lændinge blev diskuteret under dette punkt, og de
legaterne efter tur informerede komiteen om de 
arrangementer, der for tiden er i kraft i deres 
lande.

Spanien: Den spanske delegerede meddelte, at de 
spanske myndigheder har tilbudt gensidighed, og 
at arrangementer allerede er i kraft med Colombia, 
Costa Rica og Belgien, og at andre lande vil være 
i stand til at opnå tilsvarende arrangementer.

Sverig: SM2ZD forklarede, at indtil nu havde SSA 
ikke været i stand til at overtale den svenske re
gering til at udstede licenser til fremmede, men at 
SSA vil prøve igen og vil begynde med at spørge 
efter gensidige arrangementer med de andre skan
dinaviske lande.

Finland: Intet arrangement i denne henseende var 
opnået indtil nu, men at forhandlingerne er i ud
vikling med Schweitz, og han regner med, at det 
vil give positivt resultat.

Schweitz: Der var allerede nogle udlændinge i 
Schweitz, der arbejdede med HB-calls, og at der 
ikke syntes at være nogen vanskelighed med at op
nå licens for fremmede amatører i Schweitz.

Tyskland: DL1KV meddelte, at gensidige aftaler 
allerede var blevet etableret med Frankrig, Østrig 
og Luxemburg, og at forhandlinger er igang med 
Schweitz. Han forklarede, at enhver person, der 
bor i Tyskland af hvilken som helst nationalitet, 
kan opnå et amatørlicens. Han forklarede dog sam
tidig, at forhandlinger om gensidigt arrangement 
med Italien indtil nu havde været resultatløst.

Sekretæren resumerede denne sags historie siden 
Lausanne konferencen og sagde, at efter hans op
fattelse er målet vi alle skal stræbe efter, at hvem- 
somhelst kan tage sin bil over grænserne med et 
minimum af formaliteter i overensstemmelse med 
internationale aftaler mellem regeringerne og auto
mobilklubberne, således at det skulle være muligt 
at rejse på ferie udenlands og tage sit mobile eller 
transportable sæt med sig, og med de simpleste 
formaliteter have tilladelse til at arbejde, hvor man 
vil. Han fastslog også, at de fremførte informatio
ner var meget opmuntrende, og gratulerede de på
gældende medlemsorg. for de store fremskridt, der 
var taget på dette felt siden Lausanne. Den hol
landske delegat omtalte et nyt gensidigt tilbud 
gjort af den hollandske regering.

Jugoslavien: Den jugoslaviske delegerede udtalte, 
at for tiden er licenser i kraft i Jugoslavien for 
tyske, svenske og amerikanske borgere, og at den 
jugoslaviske regering er villig til at udstede licen
ser endda også for få uger, og også for både mobile 
og faste stationer. Den er villig til at samarbejde 
indenfor ethvert gensidigt arrangement fremført 
af en hvilken som helst regering.

Sydafrika: ZS5KL kunne anføre, at der for øje
blikket ikke er nogen gensidig aftale mellem Syd
afrika og nogen anden nation, andre end med bor
gere i britisk Commonwealth. Imidlertid er det 
sydafrikanske licens-system baseret på det britiske,

og han tvivlede ikke på, at enhver handling fra 
den britiske regering i denne sag ville blive fulgt 
af Sydafrika.

Danmark: Den danske delegat betegnede, det der 
var fremført i denne sag, som noget af det mest 
oplivende og glædelige denne konference havde 
givet ham. Desværre var der for tiden ingen gen
sidige aftaler i Danmark, men at han ville rejse 
sagen, så snart han vendte hjem.

SM2ZD opfordrede så mange lande som muligt 
om at skrive til den svenske regering om gensidige 
overenskomster.

G2MI formodede, at den bedste vej at starte så
danne forhandlinger på var at søge lettelser for et 
specielt tilfælde.

Belgien: ON4BK fremførte, at gensidig overens
komst var opnået for en belgisk amatør, der boede 
i Spanien, i samarbejde med det spanske P. O.

Frankrig: Den franske repræsentant tilføjede til 
sine tidligere udtalelser, at den franske regering 
havde åbnet døren for fuld gensidighed, men havde 
indtil nu ikke mødt særlig forståelse hos andre re
geringer.

Marokko: Betingelserne i Marokko er de samme 
som i Frankrig. Gensidighed, med alle lande, som 
i Frankrig, er blevet tilbudt, og delegaten nævnte, 
at der er et antal amerikanske stationer aktive i 
Marokko, og at en stor hjælp var blevet ydet af 
US styrkers chef signal officer i Marokko, og at 
tredie persons trafik ikke var tilladt i dette land.

Sekretæren lovede, at alle disse fremførte infor
mationer skulle blive gjort tilgængelige for alle 
IARU-organisationer.

G6CL foreslog, og den danske delegat tilsluttede 
sig en rekommendation til det afsluttende plenar
møde, at den Administrative Komité har bemærket 
sig den store udvikling i de gensidige aftaler siden 
Lausanne konferencen, og at denne komite anbe
faler, i betragtning af denne udvikling, alle med
lemsorg, til at gøre den størst mulige indsats for 
yderligere at forbedre situationen.

Dette vedtoges eenstemmigt.

Agenda A8. Radio-Amatør-katastrofenet.
Radio Hjælpe tjeneste. Sekretæren forelagde et 

dokument modtaget fra den hollandske delegation 
indeholdende detaljer over radio-amatør-katastrofe- 
arbejdet i Holland. Dr. Gee, G2UK, blev derefter 
opfordret af ordførende til at kommentere den bri
tiske radioamatør net-tjeneste.

Dr. Gee understregede, at amatør radio skulle 
gøre alt hvad den kunne for at tilvejebringe en so
cial tjeneste. Han formodede, at tredie persons tra
fik-regierne naturligvis ikke kunne være gældende, 
hvor humanitære tjenester var på tale.

Den delegerede fra Marokko rejste spørgsmålet 
om en hjælpefrekvens til brug ved påkaldelse af 
medicin-hjælp, og sagde, at en sådan frekvens — 
hun foreslog 14.095 kc s, ikke skulle være en be
slaglagt frekvens, men skulle betragtes som en 
kalde-frekvens, såfremt en katastrofe skulle opstå.

OZ2NF, talende på Norges vegne, klarlagde,' at 
selv om der ikke var noget regulært katastrofenet 
i funktion i Norge, er der et amatørnet i funktion 
i samarbejde med Røde Kors og Det kongelige nor
ske Luftvåben i forbindelse med påskens store vin
tersportsliv.
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Vedrørende amatør-radioscndetilladelser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt

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

Nye tilladelser:
B OX3SL, 6202, radioassistent Sven Lindstrøm Pedersen, 

Julianehåb (genudstedelse).
B OZ1CX, 6346, maskinlærling Karl Frederik Jensen, Aanum- 

vej, Skjern (f. 28.3.1937, Korinth).
C OZ1HE, flyvermath Hans Høyer Andersen, Mariendalsvej 

44, 1., København F. (f. 22.7.1936, København).
B OZ2CE, 4922, stationsmontør Carl Emil Jakobsen, Infanteri

vej 40 E, Randers, (f. 28.1.1921, Herning).
B OZ2FH. 6633, radiotelegrafistelev Freddy Sundahl Hansen,

Collinsgade 4, 3., København 0. (f. 18.2.1936, København).
B OZ2TH, 6607, civilingeniør Torkil Holm, Solsortvej 75, 

København F. (f. 14.1.1924, Frederiksberg).
B OZ2TS, 6287, brolægger Svend Tage Vilfred Svenningsen, 

Lisbjerg pr. Aarhus, (f. 28.2.1902, Aarhus).
C OZ3BE, 6420, elektroinstallatør Bent Hensel Eriksen, Fre

densgade 4, Brønderslev, (f. 31.8.1928, Vejgaard v. Aalborg).
B OZ3FI, 5526, elektrikerlærling Finn Knud Brandi Ellermann,

Kærgade 55, Vorup pr. Randers, (f. 15.4.1938, Tirstrup).
B OZ3JI, 6140, radiotekniker Børge Jensen, Højdevej 24, st.,

tv., S. (f. 20.2.1921, Galten sogn).
B OZ3NP, 5868, amtsarbejder Niels Carl Levin Pedersen, Eged

pr. Karleby. (f. 23.5.1916, Horreby).
C OZ3XX, 4483, Bill v. d. S. Hartmann, Outrup.

(f. 11.12.1922, Galten).
B OZ4GK, 6435, sparekasseelev Knud Georg Hyldahl Nielsen,

Svendsgade 16, Vejle. (f. 29.4.1937, Vejle).
B OZ5AE, 6265, landbrugsmedhjælper Arne Sølbech Skov,

Spandet pr. Arnum. (f. 25.2.1939, Spandet pr. Arnum).
C OZ5CE, 6637, stud. art. Carl-Erik Eriksen, Grønlundsallé 37,

Vanløse, (f. 9.7.1938, København).
B OZ5HT, skoleelev Hans Thorhauge, Nørregade 30, 1., Aalborg,

(f. 1.8.1939, Aalborg).
B OZ6JG, 6444, lærling Jørgen Groth, Kærmark 12, Valby.

(f. 27.8.1935, København).
C OZ6SL, 6313, gymnasieelev Poul Nielsen, Nyrup.

(f. 6.12.1937, Vejle).
B OZ7JS, 6428, buntmagermester Jørn Strack, Ordrupvej 48,

Charlottenlund. (f. 12.8.1926, Roskilde).
B OZ7LE, 6417, Carsten Leif Christian Eriksen, Kagsbro 15,

Brønshøj, (f. 9.9.1913, København).
B OZ7QP, 2993, Ove Jørgensen, Frederikssundsvej 194,

Brønshøj, (f. 17.11.1927, Faaborg).
C OZ7TZ, 6220, gipser Leif Harry Laurentius Heidemann

Lorentzen, Frimestervej 11, 2., tv., København NV.
(f. 12.7.1916, København).



B OZ8AI, 2704, gravemester Arnold Kristian Jensen,
Gun versvej, Korsør, (f. 2.7.1919, Sneum sogn).

B OZ8DG, 6115, ingeniør Arthur Krog Damgaard, Stilledal 28,
Vanløse, (f. 23.2.1927, Løkken).

B OZ9CI, radiomekaniker Kai Christensen, Vermundsgade 10,
1., th.. København Ø. (f. 11.6.1929, København).

C OZ9EN, Ebbe Sandal Nielsen, Outrup. (f. 20.7.1939, Outrup).
C OZ9KE, 6623, politibetjent Carl Julius Emkjer, Søborghus

Park 8, 2., th., Søborg. (f. 9.7.1921, Hellerup).

Ændring fra kategori AB til kategori A:
A OZ1XX, 5908, F. Høgfeldt, Marupvej 24, Skjern.
A OZ2BM, 5403, B. H. Madsen, Kirkehøj 20, Hellerup.
A OZ4CH, 4597, S. C. G. Sørensen, Ny Møllevej 2 B, 1., Herning.
A OZ4OK, 2423, K. E. Olsen, Sneserevej 11, Kastrup.
A OZ4RJ, 4191, S. Aa. Lauridsen, Skolegade 9, Thyregod.
A OZ5KD, 5356, K. E. D. Dantoft, Golfparken 111, Aalborg.
A OZ6BJ, 5752, B. E. Jørgensen, Kastanieallé 24, 3., Sønderborg.
A OZ6T, 1462, E. Jeppesen, Emdrup Huse 21, 2., th., Kbhvn. Ø.
A OZ7BR, 412, J. K. Rasmussen, Skolebakken 36, Virum.
A OZ7KJ, 3058, A. K. Nielsen, Søby skole pr. Højslev.
A OZ7TK, 1C85, T. K. Jensen, Søvej 23, Holte.
A OZ8IM, I. Muller, Kongevejen 168, Virum.
A OZ9KA, 5230, K. Albretsen, Ringgade 193, 1., Sønderborg.

Ændring fra kategori B til kategori A:
A OZ2AR, 6038, A. N. A. Johannessen, Firkløvervej 24, Kbh. NV.
A OZ2CI, 5867, V. H. Christensen, Ejegodvej 11. Nykøbing Fl.
A OZ2GY, H. G. Jørgensen, Hvidtjørnevej 1, Vanløse.
A OZ2NB, 6248, N. G. Brorsen, Emmasvej 20, Gentofte.
A OZ2NE, 6100, J. Nielsen, Gillesager 78, Glostrup.
A OZ2RN, 6145, A. R. Nielsen, Gladsaxevej 166, Søborg.
A OZ4SG, 6026, S. Kristensen, Pilegaardsvej 8, 2., Herlev.
A OZ9ER, 5795, E. Nielsen, Endrup pr. Bramminge.

Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ2KH, P. K. Hansen, Borkvej 9, Nr. Nebel.

Inddragninger:
B OZ1KD, K. Poder, Engvej 94, st., Dragør.
C OZ4HR, P. C. Hall, Skanderborgvej 31, Aarhus.
A OZ4LP, 5798. P. Larsen, (tillige OZ4PD og OZ4US) Tegl

værksbakken 31, Hellerup.
A OZ4PD, 5798, P. Larsen, (tillige OZ4LP og OZ4US) Sidseis

Hus, Vindeballe pr. Tranderup, Ærø.
A QZ4US, 5798, P. Larsen, (tillige OZ4LP og OZ4PD), c/o Knud

Ytteborg, Dyssegaardsvej 71 B, Søboi'g.

B OZ9NI, navnet rettes til Arne Richardt Nielsen, Nørregaards-
vej 145, Vanløse, (f. 20.9.1921, Randers).

Besog E. D. R.s stand på radio- og fjernsynsud
stillingen i »Forum« 31. august - 9. september.



UFO kunne ligeledes meddele, at skønt der ikke 
var noget officielt amatørnet i Italien, udførte de 
italienske amatører et meget stort job under over
svømmelserne i Po-dalen. Italienske amatører havde 
dengang støtte af regeringen, og amatørarbejdet 
under den periode var anerkendt som storartet. 
Han understregede påny, at enhver sådan aktivitet 
af de italienske amatører var stærkt hæmmet af 
den kendsgerning, at de ikke har noget mobilt 
licens.

DL1KV oplyste, at DARC har opnået en aftale 
med det tyske Røde Kors angående et amatør-net- 
work, men at dette ikke er begrænset til medlem
mer af DARC.

Sekretæren forsikrede mødet, at de italienske 
amatørers arbejde under Podals-katastrofen havde 
opnået fuld opmærksomhed i RSGB, og at rappor
ten modtaget fra ARI var blevet offentliggjort i 
RSGB’s Bulletin, og udtalte videre, at det var de 
italienske amatørers arbejde, der dannede grund
laget for den ledende artikel i Bulletin, der forår
sagede oprettelsen af den britiske radioamatør ka
tastrofe-tjeneste.

Den svejtsiske delegerede kunne meddele, at der 
fandtes et officielt regerings net-work i Schweitz, 
men at de svejtsiske amatører prøvede på at opnå 
samarbejde med dette.

Frankrig: I Frankrig findes der tre forskellige 
slags hjælpetjenester. Et CW-network — et telefoni- 
network og et lytter network. Organisationen er 
baseret på de franske militær zoner, af hvilke der 
findes ni samt een i Algier. Det er organiseret såle
des, at alle punkter må have forbindelse med det 
franske nationale network. Dette opnås gennem et 
system af mobile stationer på 80 eller 2 meter, som 
hver har portable stationer arbejdende på 2 m, og 
ved et system af faste stationer arbejdende i det 
nationale net. CW-nettet ligger på 3510 kc/s og ar
bejder hver torsdag aften. Chef-stationen beliggen
de midt i Frankrig kalder 2 eller 3 stationer i hver 
militær region, og telefoninettet arbejder på lig
nende måde om onsdagen på 3620 kc/s. Lytter-nettet 
lytter hver aften mellem 7 p m. og 7 a. m. på 3510 
kc/s. Hver medlem af dette net er aktiv i en 
periode af to timer, og han sender ikke før ved af
slutningen af sin lytterperiode, hvor han kalder 
den næste station i turnussen, udveksler signaler 
med ham, og derefter overdrages tjenesten.

Jugoslavien: For tiden er der ikke noget officielt 
network i Jugoslavien, men SRJ forsøger at or
ganisere et sådant til at fungere ved sneskred e. 1., 
hvor amatører allerede har været til stor hjælp.

Sydafrika: Den delegerede fra S. A. måtte med
dele, at der ikke fandtes noget amatør-katastrofe
net der nede. Regeringen var af den opfattelse, at 
deres egne arrangementer var tilstrækkelige.

Sekretæren erindrede komiteen om, at det selv
samme synspunkt var fremført af det britiske P. O. 
nogen tid før de store oversvømmelser i 1953.

Frankrig: Et eksempel blev givet på en nødsitua
tion, hvor det franske katastrofe-net trådte i aktion. 
Under en ødelæggende brand, hvor omtrent 50 huse 
blev ødelagt, var tre amatører med i hjælpekon
vojen og arbejdede sammen med autorieteterne, d. 
v. s. politi, Jernbanefunktionærer o. s. v., og ydede 
udmærket tjeneste.

Det blev derpå foreslået af G6CL og støttet af den 
svenske delegerede SM2ZD, at den administrative 
komité skulle forelægge følgende henstilling til den 
afsluttende plenar-samling: Den Administrative
Komite har modtaget rapporter fra alle delegater 
fra sådanne lande, hvor et radio-amatør-katastrofe-

net er i funktion. Den adm. komité har noteret sig 
de overordentlig gode resultater, der er opnået af 
amatører i disse lande, den foreslår derfor, at ple- 
nar-samlingen indtrængende opfordrer alle lande, 
hvor sådanne arrangementer endnu ikke er blevet 
foranstaltede, at gøre mest muligt for at etablere 
sådan tjeneste. Denne henstilling blev eenstemmigt 
vedtaget.

Der udviklede sig derpå en diskussion om spørgs
målet at fastsætte frekvenser for katastrofeformål, 
og det blev besluttet at nedsætte en „ad hoc“ ko
mite bestående af CN8MM, G2UK fra den adm. 
komité og HB9RS og PA0NP fra den tekn. komité 
til at undersøge dette spørgsmål og til at udarbejde 
henstilling.

Agenda A10: Eventuelt.
SM2ZD forespurgte, om det kunne tænkes, at 6 

meter båndet kunne blive gjort tilgængeligt for 
amatørerne i den kommende solplet-maksimums
periode, men G6CL påpegede, at dette ikke kunne 
lade sige gøre, eftersom dette bånd ikke er tildelt 
amatørerne i Reg. I, iflg. Atlantic City konventio
nen. Han mente derimod, at det måtte være muligt 
for amatører i andre lande at få overtalt deres 
myndigheder til at følge Frankrigs eksempel og til
dele et lille bånd omkring 72 Mc/s. Han sagde, at 
han trode, at der var en stor chance for, at ama
tørerne i England kunne få et sådant område.

Sekretæren udtalte, at 6 meter i England og i an
dre lande var tildelt television, og at der ville blive 
tale om adskillige interferens fra amatør-stationer, 
hvis denne stanke blev realiseret.

SM2ZD svarede, at hans årsag til at rejse forsla
get var, at der ikke er nogen television i dette om
råde i Sverig.

ZS5KL oplyste, at i Sydafrika har amatørerne 
tilladelse til at benytte båndet 50—54 Mc/s.

DL1KV informerede mødet om, at DARC har 
spurgt de tyske myndigheder om dette bånd, men 
anmodningen var blevet afvist, men han mente på
ny, at en henvendelse om 72 Mc/s ville få gunstig 
behandling. Ordførende, HB9J, mente også, at en 
henvendelse til myndighederne i Schweitz angåen
de 72 Mc/s ville give resultat.

ON4BK omtalte, at der var to televisionstationer 
i Belgien, der arbejdede på 50 Mc/s, men at der var 
store muligheder for 72 Mc/s båndet, hvilket be
nyttes i Belgien for remote kontrol for modelfly
vere.

OH2TK kunne kun sige, at det ville være fuld-

Ved receptionen  
Fra venstre SM2ZD/XYL  — Lennart SM2ZD/jun. —  

OZ2NU/jun.  — SM2ZD  — W1LVQ  — W1BUD.
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stændigt umuligt at opnå lettelser for 50 Mc/s på 
grund af russisk fjernsyn på dette bånd, men efter 
hans opfattelse ville 72 Mc/s kunne blive tildelt, 
han nævnte dog, at en del af dette bånd var be
nyttet af taxi.

Det blev derpå foreslået af G6CL og støttet af
SM2ZD at i betragtning af den kendsgerning, at der 
under Atlantic City bestemmelserne er fastsat, at 
båndet 72,8 Mc/s er tildelt amatører i USSR og 
Frankrig, at den adm. komité henstiller til alle org. 
under Reg. I at gøre en indsats for at opnå tilladelse 
til benyttelse af dette bånd. Dette blev vedtaget 
med 15 stemmer mod 1 — det var Sydafrika, der i 
forvejen som nævnt havde tilladelse til 50—54.
HB9J henviste til, at Atlantic City tabellen ikke 
indeholdt nogen restriktioner vedr. industrielt RF 
udstyr i 72—72,8 Mc/s båndet.

Den administrative komité vendte derpå tilbage 
til Agenda A4, og rapporten fra underkomiteen af 
„indbrydere“ på de exclusive amatørbånd blev fore
lagt. Mr. Budlong skitserede det arrangement, der 
benyttedes i USA vedr. officielle observationssta
tioner og bemærkede, at dette system betjentes af 
amatører for rensning af båndene, og dermed for
hindre at amatører bliver kaldt til rette af admini
strationen. Dette system tager normalt ikke skridt 
mod „indbrydere“ i amatør-båndene.

ON4BK berettede, at kontrol tjenesten i Belgien 
altid var glad for amatørernes hjælp, og den skrider 
ind imod enhver station, der er rapporteret som 
„indbryder“.

G6CL foreslog derpå støttet af OH2TK, at den 
adm. komité har ydet megen omhyggelig behand
ling af spørgsmålet „indbrydere“ på de exclusive 
amatørbånd og har nedsat en komité i forbindelse 
med den tekn. komité til at behandle fremgangs
måden i rapportering af sådanne „indbrydere“, og 
man har antaget deres rapport, af hvilken et eksem
plar er blevet overdraget hver delegat.

Udtalelsen blev eenstemmigt vedtaget.
G2IG fra den tekniske komité påpegede, at rap

portskemaet vist som appendix B er kendt af alle 
administrationer. Formularen vist under appendix 
A er tænkt anvendt af amatørerne om rapport af 
„indbrydere“ til deres egen org. Meningen er, at 
org. skal viderebringe sådanne indberetninger på 
formular B til deres administration. Det blev fast
slået, at væsentligt stort antal indberetninger skulle 
finde sted inden indsendelse til administrationen.

Komiteen vendte derpå tilbage til Agenda A9 og 
behandlede det af SRJ indsendte memorandum 
vedr. betydningen af gode samarbejdsforhold mel
lem amatørorganisationerne og mellem enkelte 
medlemmer, samt god forståelse hos offentligheden 
og hos pressen. Han oplæste en henstilling på 
grundlag af disse synspunkter. G6CL gratulerede 
SRJ til dette memorandum og udtalte, at det inde
holdt mange interessante forslag.

Han foreslog derpå og blev støttet heri af den 
schweitziske delegerede, at den adm. komité med 
stor interesse havde sat sig ind i det nævnte doku
ment, og at den rettede sin tak til SRJ. Komiteen 
påskønnede, at meget af indholdet var af etisk na
tur, men indseende vigtigheden i de forslag stillede 
af SRJ, anbefalede den til plenarforsamlingen, at 
dokumentet skulle overdrages til den Int. komité 
for detaljeret studering og til handling, hvor komi
teen fandt det rimeligt og muligt. Dette blev ved
taget.

Komiteen vendte derpå påny tilbage til Agenda 
A10.

Den hollandske delegerede understregede nødven
digheden af at etablere et godt forhold til de væb
nede styrker og til Post og Telegraf-myndighederne
1 hvert land.

G2MI forklarede måden på, hvorledes RSGB va
retog dette. Mr. Budlong kommenterede, at PA0DD 
havde rørt ved sagens inderste kerne. Delegationer, 
der kommer til en international konference, har 
allerede modtaget deres instruktioner, og det er da 
forsent at influere på delegationerne.

Mr. Budlong udtalte, at enhver medl. org. under 
IARU er ansvarlig for, at dens egen administra
tion er favorabelt informeret om amatørsagen.
PA0DD klarlagde den kendsgerning, at hvert land, 
hvor lille det end er, har een stemme, og at det er 
yderst vigtigt, at selv de mindste lande gøres ven
ligsindede overfor amatørradio.

Ordførende, HB9J, anbefalede, at alle org. skulle 
forhøje deres indbetalinger til Fond 3, men G6CL 
foreslog, at dette punkt blev henvist til plenarsam
lingen.

Det blev foreslået, at det finansielle spørgsmål 
vedr. Reg. I skulle undersøges af G6CL ogPA0DD, 
og at de skulle opstille en henstilling til plenarfor
samlingen.

ON4BK rejste spørgsmålet vedr. udgifterne i for
bindelse med VHF-komiteens møder, og mente, at 
hvis en VHF-komité blev oprettet, skulle repræ
sentationen betales af de pågældende org., der 
sendte en delegeret. Han oplyste, at en række af 
org. havde tilsluttet sig dette punkt.

UFO spurgte, om det ville være muligt at give 
en eller anden hjælp til de lande> som ikke har 
mobile rettigheder.

G2MI svarede, at han ville prøve gennem Burea
uet at give fuld information om mobile vilkår fra 
alle de lande, som har dem, til de org. som ønsker 
at opnå disse lettelser, og han påtog sig at tilstille 
den italienske delegation alle oplysninger om de 
vilkår, der for tiden er i kraft i England.

OH2TK berørte det store antal af diplomer og 
certificater, men G6CL var af den opfattelse, at alle 
disse små certificater efter al sandsynlighed vil dø 
en naturlig død, men at de store org. skulle prøve 
at begrænse antallet af certificater udstedt af dem 
selv.

Mr. Budlong påkaldte medl. opmærksomhed på 
juli nr. af „QST“, i hvilket to projekter er beskre
vet, som vil give amatørerne mulighed at prøve 
deres værd i forbindelse med det internationale 
geofysiske år. ARRL var blevet opfordret til at 
samle visse informationer om udbredelsen af 6 og
2 meter båndet og i tilslutning hertil blevet spurgt 
om at samarbejde fra Radio Synspunkt i Earth 
Satellite sheme.

Denne anden sag ville blive en meget vanskelig 
een for amatører at varetage, og han opfordrede til 
gruppe indsats, men han mente, at alle medlemsorg. 
af IARU skulle yde deres størst mulige indsats i 
denne sag.

Hermed sluttede komiteens officielle overvejelser, 
men det blev foreslået af G6CL og tilsluttet af den 
tyske delegation, at komiteen bringer en tak til 
ordførende og sekretæren således: „Deres kolleger 
i den administrative komité ønsker at rette en tak 
til ordførende Mr. Jean Lips, HB9J, og til sekretæ
ren Mr. Arthur Milne, G2MI, for deres værdifulde 
andel i komiteens arbejde1*.

Dette vedtoges eenstemmigt.
(Fortsættes i næste
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Vibratordrevet anodespændingsforsyningsenhed
Af OZ7PL.

Ved anvendelse af transportable modtagere 
og sendere opstår et spørgsmål om anode
spændingsforsyningen. Såfremt den aftagne 
strøm er blot nogenlunde stor, er anvendelse 
af batterier uøkonomisk. I stedet kan anven
des en vibrator, der tjener til at omforme 
jævnspændnigen fra et akkumulatorbatteri 
til en vekselspænding, som efter passende 
optransformering ensrettes. Der kan imidler
tid kun opnås maksimal virkningsgrad og 
lang levetid for vibratorsystemet, når der 
tages skyldigt hensyn til sammenhængen mel
lem vibratorens mekaniske funktionering og 
de ydre elektriske kredsløb. I det følgende 
skal derfor kort omtales princip og retnings
linier for bygning af en vibratordrevet anode
spændingsforsyningsenhed.

Vibratoren er i det væsentlige opbygget af 
en med et kontaktsæt forsynet ståltunge, som 
af en elektromagnet holdes i en vibrerende 
bevægelse imellem to faststående kontakter. 
Ved tungens skiftende kontaktslutning til de 
to faste kontakter påtrykkes akkumulator
spændingen først i den ene retning og dernæst 
i den anden retning over primærviklingen i 
en transformator. Herved induceres i sekun
dærviklingen en vekselspænding, der efter 
ensretning kan anvendes som anodespænding. 
I en shuntdrevet vibrator er elektromagne
tens spole forbundet parallelt over det ene 
kontaktsæt, således at spolen kortsluttes peri
odisk, hvorved den svingende tilstand kan op
retholdes. Se fig. 1A. I den seriedrevne vibra
tor anvendes et selvstændigt drivsystem med 
eget kontaktsæt. Se fig. IB. Bufferkondensa
toren C i fig. 1 tjener til at beskytte kreds
løbet i det tidsrum, hvor vibratortungen be-

Vott

Fig. f. Vibratorkoblinger.

væger sig fra den ene kontaktslutning til den 
anden, altså tidsrummene t3-2 og t5-4 i fig. 2, 
der viser vekselspændingens kurveform. Så
fremt der ikke anvendes bufferkondensator, 
vil der umiddelbart efter åbningen af kon
taktsættet til tidspunkt T2 blive induceret en 
høj spænding over transformatorviklingen. 
hvilket hurtigt medfører kraftig gnistdan
nelse og en dermed følgende ødelæggelse af 
kontakterne samt evt. beskadigelse af andre 
komponenter. Ved akkumulatorspændinger op 
til 6 volt anbringes bufferkondensatoren af 
sparsommelighedshensyn hyppigt over sekun
dærviklingen. Til en sekundær kapacitet Cs
svarer en primær kapacitet på C (Ns/Np) hvor
Ns og Np er henholdsvis sekundært og pri
mært vindingstal. Kondensatorstørrelsen af
hænger af kredsløbets konstanter, bl. a. trans
formatorens magnetiseringsstrøm, men nor
malt anvendes værdier mellem 10 og 20 nF 
for en vibratorenhed til en modtager. Ved 
akkumulatorspændinger på 12 volt anvendes 
både primær og sekundær bufferkondensator, 
da det på grund af de uundgåelige spred
ningsselvinduktioner i transformatoren ikke 
er tilstrækkeligt at nøjes med den til primær
siden omregnede sekundære bufferkapacitet. 
Almindeligvis anvendes en primær buffer
kondensator, der ved omregning til sekun
dærsiden udgør ca. 1/3 af den totale nødven
dige kapacitet. Ved akkumulatorspændinger 
over 12 volt anvendes udelukkende primær 
bufferkondensator. Den nøjagtige fastlæggel
se af bufferkondensatorens størrelse kan fore
tages på følgende to måder:

1. Ved hjælp af en oscillograf iagttages pri
mærspændingen samtidig med at bufferkon
densatoren indstilles indtil der opnås den i 
fig. 3 viste korrekte kurveform.

2. Et amperemeter indskydes i indgangs
kredsløbet, hvorefter bufferkondensatoren 
indstilles så at strømmen bliver mindst mu-

155



lig, idet det forudsættes, at den sekundære 
belastning er fjernet.

Ved beregning af en transformator til et 
vibratorsystem er der flere forhold, som skal 
iagttages. Der skal tilstræbes en lav magne
tiseringsstrøm, hvorfor den maksimale induk
tion må sættes så lavt som 5000—6000 gauss. 
Endvidere bør der anvendes transformator
blik med så ringe jerntab som muligt. Trans
formatorberegningen tager som altid sit ud
gangspunkt i transformatorligningen 

U = 4 - ϵ - N - f - A - B *  10-8, 
hvor U er den inducerede spænding, N vin
dingstallet, f frekvensen, A jerntværsnittet i 
cm2, B den maksimale induktion og er form
faktoren, der ved de normalt forekommende 
vibratorer er ca. 1,08 i modsætning til 1,11 
ved sinusformet spænding. Hvis B sættes til 
5000 gauss, får formlen følgende udseende:

En af forskellene mellem en alm. nettrans
formator og en vibratortransformator ligger i 
anvendelsen af en primær med midtpunkt 
ved vibratortransformatoren, for at der kan 
opnås en balanceret vekselspænding. Da hver 
halvdel af primærviklingen kun anvendes den 
halve tid, udgør det nødvendige kobberareal 
kun 70 % af kobberarealet i en nettransfor
mator med samme primærstrøm.

Det primære vindingstal (svarende til den 
halve primærvikling) kan nu beregnes, når 
vibratorfrekvensen (alm. 100—120 Hz), jern
tværsnittet samt akkumulatorspændingen er 
givet. Se iøvrigt håndbogens afsnit vedrøren
de transformatorberegning.

Nedenfor anføres vikledata for en transfor
mator, der i forbindelse med en synkronvibra
tor afgiver en uudglattet spænding på 300 
volt ved 60 mA. når akkumulatorspændingen 
er 6 eller 12 volt.

Kærnetværsnit: 12 cm
Sekundær: 3200 vdg. 0,16ø emaili. tråd, med 

midtpunktsudtag. 0,05 mm papir mellem hvert 
lag. Yderst 3 lag 0,1 mm papir, (vikles inderst 
på formen).

Skærm: Kobberfolie, 0,1 mm. (Skærmen må 
ikke danne en lukket vinding, hvorfor der 
skal isoleres, hvor skærmen lapper ind over 
sig selv).

Primær: 6 volt: 48 vdg. 1,6ø emaill. tråd, 
med midtpunktsudtag. 12 volt: 96 vdg. 1,0ø 
emaill. tråd, med midtpunktsudtag.

Ensretningen kan foretages ved hjælp af 
ventiler eller rør og bør altid være dobbelt
ensretning. Ved de såkaldte synkron vibrato
rer er tungen forsynet med et ekstra kontakt
sæt, som sørger for at vende sekundærspæn
dingen således, at der over udgangen kan af
tages en jævnspænding. Ved denne vibrator
type kan man ikke uden videre opnå en kom
plet adskillelse mellem primær- og sekundær
kredsløbene, da dette kræver en vibrator med 
delt tunge. Det skal iøvrigt bemærkes, at ud
glatningsfilteret altid skal have kondensator
indgang. Normalt anvendes en kondensator
størrelse på 8—16 μF mens filterspolen kan
have en størrelse på 10 H.

Den effekt, en vibrator kan behandle, be
stemmes af den maksimale kontaktstrøm, der 
ved en 6 volts vibrator ligger omkring 5 A, 
således at indgangseffekten bliver højst 30 W. 
Påregnes en virkningsgrad på ca. 75 % for 
hele enheden, bliver den maksimale, udgangs
effekt ca. 22 watt. For 12 volts og 24 volts 
vibratorer er den maksimale kontaktstrøm 
henholdsvis 4 A og 2,5 A, hvilket giver en 
maksimal udgangseffekt på henholdsvis 36 
watt og 45 watt. Det skal iøvrigt bemærkes, 
at vibratorer aldrig må parallelkobles for op
nåelse af større udgangseffekt. I stedet må
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Forsøg med meget lange Yagi-retmngsantenner
for 2 meter

QST, jan. 1956,  side 19: W2NLY og W6QKI.
Refereret meget kortfattet af OZ7G.

1) Målesystemer: W2NLY benytter en sen
der til at give antennen under måling energi.
I nogle bølgelængders afstand blev anvendt 
en måledipol (halvbølge) med et termokors i 
centrum.

W6QKI benyttede et TV-feltstyrkemeter 
(Jerrold) i forbindelse men antennen under 
måling. Som senderantenne anvendte han en 
hjørnereflektorantenne i 50 meters afstand.
W6QKI bemærker, at det er nødvendigt at 
bruge en direktiv-antenne som sender, hvis 
ubehagelige relektioner skal undgås.

2) Beregning af antenneforstærkningen  (i 
dB). Der optages såvel et vertikalt som et 
horisontalt strålingsdiagram. Vinklen for 
,.half power“, d. v. s. 3 dB fald på strålings
diagrammet, bestemmes.

belastningen opdeles i grupper, der forsynes 
hver for sig.

På grund af gnistdannelserne i vibratoren 
er det af hensyn til modtagerforholdene nød
vendigt at foretage en dæmpning af HF-stø- 
jen. Som det fremgår af fig. 4 er der anbragt 
gnistslukkere bestående af 50 Ω serie med 
50 nF over lavspændingskontakterne. Endvi
dere er der i indgangskredsen indsat et filter 
bestående af en HF-drossel og to kondensato
rer på 1 μF. HF-droslen, der af hensyn til 
jævnspændingsfaldet skal have en så lav 
modstand som 0,05—0,1 Ω, kan vikles på en 
trisseform af pulverjern med f. eks. 1—1,50 
mm emaill. tråd. På tilsvarende måde ind
sættes i udgangskredsen et filter, hvor droslen 
kan være 10 mH og kondensatoren er 0,1μF. 
Det er ydermere nødvendigt at foretage en 
omhyggelig afskærmning af hele vibratoren
heden ved hjælp af en jernkasse. Alle jord
forbindelser i vibratorenheden skal føres til 
samme punkt. En afskærmning af ledninger
ne til akkumulatorbatteriet er ofte nødvendig, 
og i mange tilfælde er valget af kabelskær
mens jordpunkt af stor betydning for støj
dæmpningen.

eller 17 dB forstærkning (gain) ved 145 MHz.

3) Element-længder og afstande (spacing).
Der benyttes en så lang bom for elementer

ne som praktisk mulig. Herpå anbringes nær 
den ene ende antennekonstruktionens driv
element i form af en foldet dipol. Bag denne 
sættes een (eller indtil 3) reflektor og foran 
en stræng af direktorer. Placeringen og ju
steringen af elementernes længde til maksi
mal antenneforstærkning er et interessant, 
men vanskeligt og ret langvarigt arbejde. 
Specielt er placering og længden af de inder
ste 3—4 direktorer kritisk.

Eksempel: I en Yagi med bomlængde 7,3 
meter er den bedst mulige afstand mellem 
elementerne følgende: mellem reflektor og 
drevet element 50 cm, mellem dette og 1. di
rektor, fra denne til anden og fra anden til 
tredie henholdsvis 17,6 cm, 19,0 cm og 19,0 cm. 
Mellem tredie og fjerde direktor 40,5 cm, og 
mellem de øvrige 81 cm. Endnu større for
stærkning kan fås ved hjælp af flere direk
torer med tættere afstand f. eks. højst 0,2 
gange bølgelængden, (ca. 40,5 cm).

Den optimale længde af elementerne er af
hængig af, om man ønsker størst mulig for
stærkning eller det størst mulige forhold mel
lem for- og bagstrålingen. Størst forstærkning 
fås, når alle direktorer har omtrentlig samme 
længde, men det anbefales dog for antenner
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(effektforstærkning)
hvor øv er vinklen i grader for det vertikale 
3 dB fald og øh er vinklen i grader for det 
horisontale 3 dB fald.

Formlen er praktisk talt rigtig, når de se
kundære „lopes“ ligger mindst 15 dB under 
hovedstrålingen.

Eksempel: en 17 element Yagi med hen
holdsvis 24' og 26,5 „half power gain“ giver



til 2 m båndet at forkorte direktorer gradvis 
med 3,2 mm pr. element fra den inderste til 
den yderste direktor. Det bedste forhold mel
lem for- og bagstråling fås, når elementerne 
forkortes gradvis med 6,4 mm pr. element.

4) Nogle afprøvede „lange“ Yagi-antenner.
Den forannævnte Yagi har 13 elementer 

med afstande (spacing) som angivet. Element
længderne — fra reflektor R til yderste direk
tor Du er: R 105,5 cm, A 100 cm, D1-D2-D3- 
D4-D5 o. s. v. 96 cm, 95,6 cm, 95,3 cm, 95,0 cm, 
94,6 cm o. s. v. — med 0,32 cm formindskelse. 
Den pågældende antenne var „skåret“ til 
144,0 MHz, og frekvensafhængigheden er an
givet i fig. 1, henholdsvis for en antenne med 
højeste forstærkning og for bedste f/b-for- 
hold. Man ser, at disse antenner er meget 
„skarpe". Til praktisk brug burde man vel 
konstruere antennerne for optimalværdi på 
145 MHz (d. v. s. formindske alle længder i 
forholdet 144/145).

De pågældende antenner med højeste for
stærkning har retningsdiagrammer som i fig. 
2. Det ses, at diagrammerne udenfor optimal
frekvensen har lidt forøgede parasitstråler. 
Skarpheden er tydelig. Man får intet gratis i 
denne verden!

En anden type af disse antenner har 17 
elementer på en 10 meter bom. Elementlæng
derne er som ovenfor, men afstanden mellem 
direktorerne er lidt anderledes. Der angives:

R-A 50 cm, A-D1 29 cm, D1-D2 17,6 cm, D2-D3 
58 cm og resten 81 cm.

I stedet for at benytte en enkelt reflektor 
bag antennen kan der benyttes 3, idet den ene 
lægges bag det drevne element i afstanden 
38 cm og med længden 108 cm, medens de to 
lægges skråt over og under A i det lodrette 
plan 24 cm bag A og henholdsvis 24 cm over 
og under planet gennem A-R. De 2 reflektorer 
over og under, som sammen med den bagved 
liggende reflektor danner en slags „parabol“ 
bag A, har længderne 103 cm. Det drevne 
element A har længden 98,5 cm, medens Di- 
D2-D3-D4 o. s. v. har længderne 94 cm, 93,6 
cm, 93,3 cm, 93,0 cm o. s. v. med forkortning 
3,2 mm pr. element.

5) En kurve over forstærkningen i afhæn
gighed af bomlængde og med de angivne ele
mentlængder og -afstande ses af fig. 3. Kur
ven giver opnåelig forstærkning i dB i afhæn
gighed af bomlængde i meter.

6) Nogle konstruktions-idéer  (Disse idéer 
kan også benyttes i konstruktioner af „almin
delige Yagiantenner, i et eller flere planer. 
(OZ7G).

I den først omtalte 13 element-antenne er 
alle elementerne undtagen den foldede dipol 
(A drivelementet) udført i 2,5 mm tynde stæn
ger af hårdt stål (meterstål), der hver for sig 
er punktsvejste til en lille kvadratisk stål
plade, 1,5 mm tyk og med kantlængde 19 mm, 
som skrues fast ovenpå det rør af aluminium, 
der er antennens bom. Fig. 4 viser en skitse af 
arrangementet. De svejste elementer er alle 
forkobrede (incl. pladen) og er derpå forsøl
vede. Det er vigtigt, at alle elementer er 
tynde, d. v. s. ikke over 3,2 mm 0 som mak
simum, idet man ellers ikke får de gode re
sultater.

Det drevne element, den foldede dipol, gi
ver fin tilpasning til en 300 ohm feeder (twin- 
lead, flad eller tubular), er fremstillet som 
angivet på skitsen i fig. 5. Alle de anvendte 
materialer er aluminium. Som omtalt er bom
men et aluminiumrør. Det har 33 mm 0 og 
det er fæstnet til masten som vist på fig. 6.

Det skal bemærkes, at elementerne skrues 
fast til bommen men skarpe stålskruer, der 
selv kan skære gevind i et trangtboret hul.
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7) Resultater i praksis.  Hos W2NLY har en 
17-element Yagi givet mere end 20 dB for
stærkning i forhold til en dipol i samme høj
de, målt på en modtager i ret lang afstand, 
på et S-meter, der forud var nøje kalibreret. 
Hos W6QKI har 18-element-antennen på 10 
meter bommen givet konstant forbindelse 
over 370 miles (ca. 600 km) med W7VMP over 
bakket terræn.

8) Konklusion.Det er ikke svært at påvise, 
at disse meget lange Yagi-antenner på mange 
måder er bedre end de meget store og ind
viklede antennekonstruktioner, som kommer 
op i nærheden med hensyn til rækkevidde. F. 
eks. er de meget lette at konstruere, vejer 
mindre og har ringe vindmodstand. Det er 
Yagi-antennernes høje Q-værdi, der giver 
forstærkningen. Disse antenner har — på 
samme måde som ferritantenner for lave fre
kvenser — et stort indfangningsareal (cap- 
ture-area). En antenne med 17 elementer og 
8 meter bom har et indfangningsareal på 6 
meter diameter, og 18-element-antennen på 
en 10 meter bom har 6,5 m diameter indfang
ningsareal. Antenner med lavt Q må inde
holde disse arealer for at opnå tilsvarende 
forstærkning. Den store forstærkning i lange 
Yagiantenner opnås på bekostning af bånd
bredden, idet en meget lang Yagi knapt nok 
dækker området 144—146 MHz. Antennernes 
strålingsmodstand falder ikke så stærkt med 
forøgelsen af element-antallet som man må
ske skulle vente, hvilket skyldes den store 
afstand mellem de fleste direktorer. Når man 
går ud fra en almindelig halvbølge-dipols 
strålingsmodstand, 70 ohm, bringer en reflek
tor og et par direktorer denne modstand ned 
på ca. 20 ohm med de benyttede afstande 
mellem elementerne. Hele strængen af de 
mange direktorer foran sænker modstanden 
til ca. 15 ohm. Tilpasningen af det drevne ele
ment til 300 ohm feeder ses at foregå gennem 
foldning med tynd tilbageføring som angivet 
i fig. 5.

Ovennævnte, der er et stærkt komprimeret 
referat af den originale artikel i QST, jan. 
1956, hvad tålmodige og godt tilrettelagte 
eksperimenter kan afsløre, og hvor megen

glæde de to konstruktører, der bor flere tu
sinde kilometer fra hinanden, har haft ud af 
arbejdet. De, som er interesseret i virkelig 
gode retningsantenner for høje frekvenser, 
bør læse originalartiklen. Jeg har efterbygget 
nogle af disse lange Yagis for 70 cm båndet 
og har konstateret, at den store forstærkning 
og de skarpe retningsdiagrammer fremkom
mer; men det er svært at tilpasse disse an
tenner. De kan udmærket bygges i 2 planer, 
som i så tilfælde skal ligge i ca. 1,5 bølge
længdes afstand (i hvert tilfælde ikke nær
mere end 1 bølgelængde). Herved forøges 
deres forstærkning 3—5 dB, afhængig af 
længden, idet de store længder giver den 
mindste ekstraforstærkning ved flerplanskon- 
struktion. Det kan forøvrigt nævnes, at „Na
tional Bureau of Standards" i Washington, 
U. S. A. gennem flere år har arbejdet med 
flerplansantenner af long-Yagi-typen ved 
eksperimenter med såkaldte troposfære- 
„scatter“-forbindelser over meget lange di
stancer. Disse eksperimenter har været of
fentliggjort i forskellige meddelelser fra N. 
B. S., og viser, at lange Yagi-antenner er sær
ligt egnede for eksperimenter over lange di
stancer.

DX og OZ7G.

QUIST QUIZ
I QST for maj 1956 finder vi et morsomt lille pro

blem, hvis løsning sikkert har fået adskillige ama
tører til at anstrenge hjernecellerne. Løsningen er 
bragt i juni QST og vi vil bringe den i næste OZ. 
Problemet ser således ud:

Man har en lille kasse, som tilføres en veksel
spænding, f. eks. 220 volt fra lysnettet. I denne 
kasse er der set udefra kun to alm. topolede afbry
dere (der er også andet i kassen). Vi har en tilsva
rende kasse, på denne ser vi anbragt to almindelige 
220 volts lamper (muligvis også andet i kassen). Mel
lem de to kasser er der kun een almindelig dobbelt
ledning. Slutter vi nu den ene afbryder, tændes den 
ene lampe, slutter vi i stedet den anden, tændes den 
anden lampe, og slutter vi begge afbrydere, tændes 
begge lamper. Hvorledes foregår det? Hvis der var 
tre ledere mellem kasserne, var sagen jo ligetil, 
men der er altså kun to. — Løsning i næste OZ.

TR.
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Den supplerende tekniske Prøve til A-Licensen (V)
Ved OZ2KP.

Selvom min Artikel om Opgaverne til den
4. A-Prøve, da dette skrives, af Plads-Hensyn 
endnu ikke har været bragt i OZ, fortsætter 
jeg hermed som lovet med at gennemgaa og 
besvare Spørgsmaalene fra Prøven den 26.5. 
Jeg gentager, at Svarene er udformet, som 
jeg kunde tænke mig Spørgsmaalene besva
ret, men at andre Besvarelser paa visse af 
Spørgsmaalene derfor ogsaa kan være rigtige, 
og saa gaar vi over til Opgaverne:

Sp. Nr. 1. Tegn Diagram af Indgangskob
lingen paa en Mikrofonforstærker, naar den 
anvendte Mikrofon er

a) en Kulkornsmikrofon, b) en Krystalmi
krofon, c) en Kondensatormikrofon.

Svar: Se Fig. 1, Fig. 2 og Fig. 3. 
Kommentar: Det forekommer mærkeligt, 

at der spørges om Tilslutningen af en Kon
densatormikrofon, der sine øvrige gode Egen
skaber ufortalt vel nok maa anses for den 
mindst egnede Type til Anvendelse i umid
delbar Nærhed af en Sender takket være sin 
nærmest uhyggeligt høje Impedans med der
af følgende Vanskeligheder med HF i Modu- 
latoren.

Sp. Nr. 2. En Mikrofontransformator trans
formerer 20 Ohms Impedans op til 8000 Ohm. 
Hvad er Forholdet mellem Primær- og Se
kundærviklingens Vindingstal?

Spørgsmaalet kan kun besvares, hvis man 
kan huske Formlen

Sp. Nr. 3. Tegn en Opstilling til Kontrol af 
en AM-Senders Modulationsgrad ved Hjælp 
af en Oscillograf. Hvorledes ser Billedet paa 
Oscillografen ud ved 100 °/o Modulation og 
Overmodulation.

Fig. 1.

Fig. 5 fig. 6 fig 7.

Svar: Se Fig. 4, der viser Opstillingen, Fig.
5 der viser 100 °/o Mod., Fig. 6 der viser Over
modulation i negativ Retning (den farligste) 
og Fig. 7 der viser Overmodulation i positiv 
Retning.

Sp. Nr. 4. En Sender moduleres med Fre
kvenser fra 0 til 3000 Hz. Hvor bredt et Fre
kvensspektrum udsendes ved

a) almindelig AM?
b) ESB?
c) FM (Modulationsindex 1)?
d) FM (Modulationsindex 5)?
Ved c) og d) kræves kun omtrentlig An

givelse.
Svar: a) forudsat m < 1, 2 * 3000 Hz — 6 

KHz.
b) 3000 Hz = 3 KHz.
Med Hensyn til de to sidste Spørgsmaal af

hænger Besvarelsen af, hvor svage man reg
ner med, at Sidefrekvenserne skal være i 
Forhold til Bærebølgen uden Modulation, for 
at man skal kunne se bort fra dem. Jeg plejer 
at lære mine Elever, at man ved MI = 1 maa 
medregne 3 Sidefrekvens, der har en relativ 
Amplitude paa 0,0196. En tilsvarende Be
tragtning giver for MI = 5, at man maa med
regne op til 8 Sidefrekvens med relativ Am
plitude 0,0184. Iøvrigt mener jeg, at man ikke 
kan forlange det sidste Spørgsmaal blot til
nærmet besvaret. For det første kan man 
hverken i Haandbogen eller i V. t. S. finde de 
til Besvarelsen nødvendige Oplysninger, og 
P&T angiver jo selv disse Bøger som Grund-
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lag; for det andet er det jo Gang paa Gang 
blevet fastslaaet, at hvis MI = 1 overskrides 
for den højeste Modulationsfrekvens (= ca. 
3000 Hz) er der ikke længere Tale om NBFM, 
og endelig kan man vel ikke med Rimelighed 
forlange, at Eksaminanderne skal have alle 
disse Tal i Hovedet. Det er næsten ligesaa 
slemt som Spørgsmaal Nr. 7 til den første A- 
Prøve, hvor der blev forlangt, at man skulde 
beskrive et FM Signals (med MI = 4) Opløs
ning i Bærefrekvens og Sidefrekvenser.

Jeg har til Dato endnu ikke truffet een 
eneste, der paa staaende Fod uden Brug af 
Hjælpemidler var i Stand til at besvare dette 
Spørgsmaal, og jeg regner heller ikke med 
nogen Sinde at gøre det, man plejer jo dog 
heller ikke at lære Logarithmetabeller o. 1. 
udenad. Naa, tilbage til Svaret. Regner man 
med de ovenfor anførte Værdier, faar man 
for

c) 2 • 3 • 3000 Hz = 18 KHz og for
d) 2 • 8 • 3000 Hz = 48 KHz.

Disse Tal vil vel iøvrigt nok give forskellige 
noget at spekulere over, og det har maaske 
ogsaa været Meningen med Opgaven, saa man 
heri kan se en vis Berettigelse for den.

Sp. Nr. 5. Gør rede for de vigtigste Midler 
til Undgaaelse af TVI (Fjernsynsforstyrrelser 
hidrørende fra Amatørsendere) ved Foran
staltninger ved

a) Amatørsenderen b) Fjernsynsmodtageren
Dette Spørgsmaal maa karakteriseres som 

et af de helt rigtige. Det kræver ikke, at man 
kan huske Formler, men derimod, at man har 
en grundig Viden om Ting, der har praktisk 
Betydning for den aktive Senderamatør. Der 
kan herom skrives flere lange Artikler, og 
den Eksaminand, der maaske ikke er god til 
at huske Formler, har her en Chance for at 
skrive en Redegørelse, der forhaabentlig kan 
overbevise P&T om, at han er kapabel til A- 
Licensen. For ikke selv at falde for Fristelsen 
til at skrive for langt om Spørgsmaalet, væl
ger jeg den modsatte Yderlighed og angiver 
som Svar:

a) PA-Kredsen udformes som Pii-Filter, der 
indskydes om fornødent et flerleddet lavpas 
Filter i Linken mellem Senderen og det be
nyttede Antenne-Afstemningsled. Der benyt
tes balanceret Antenne.

b) i Modtageren, og helst direkte paa Fler
kanal-Tuneren monteres et højpas Filter med 
en Afskæringsfrekvens paa ca. 40 MHz.

Sp. Nr. 6. En Sender er koblet til en Halv
bølgeantenne gennem en tabsfri Transmissi
onslinie, som er tilsluttet Antennen i Midten.

a) Hvad er Antennens Impedans i Tilslut
ningspunktet?

b) Hvad er Senderens Virkningsgrad, naar 
input er 300 Watt og Feederstrømmen 1,5 
Amp? Det forudsættes, at Feederens karakte
ristiske Impedans er lig med Antennens Im
pedans i Tilslutningspunktet.

Svar: a) en Halvbølgeantenne har i Midten 
en Impedans paa ca. 73 Ohm.

b) da feederimpedansen er lig Fødeimpe- 
dansen, er feederen „flad", og det vil sige, at 
Senderen „ser" en Belastning paa 73 Ohm. 
Følgelig kan outputtet beregnes af Wattform
len W = I 2 , R  = 1,52 * 73 = 165 Watt og 
Virkningsgraden = output: input • 100 % = 
165 : 300 • 100 % = 55 %.

Sp. Nr. 7. En Svingningskreds bestaar af en 
Spole paa 10 ^H parallelt med en Kondensa
tor. Hvor stor skal Kondensatoren være for at 
give Resonans ved 10 MHz?

Svar: Indsætning i Formlen

altsaa C = 25330 : 1000 = 25,33 pF.
Sp. Nr. 8. Nævn Fordele samt een princi

piel Ulempe ved Anvendelse af Gitterafled
ning som eneste Kilde til Gitterforspænding 
i et Klasse C Trin.

Svar: Som Fordele kan nævnes den simple 
og billige Opbygning samt at Metoden til en 
vis Grad er selvregulerende overfor Variatio
ner i den tilførte Styring. Den væsentligste 
Ulempe er, at hvis Styringen udebliver, faar 
Røret ingen Gitterforspænding og vil derfor 
blive ødelagt, hvorfor Metoden f. Eks. ikke 
kan anvendes, hvis Senderen nøgles i et fore- 
gaaende Trin, f. Eks. Oscillatoren.

Sp. Nr. 9. Hvilken Nøjagtighed (i Procent) 
maa der kræves af en Frekvensmaaler, der 
skal sikre, at Senderen ligger indenfor 2 m 
Amatørbaandet?

Spørgsmaalet maa siges at være uklart for
muleret og derfor vanskeligt at besvare. Som 
det er stillet uden Angivelse af den absolutte 
Sikkerhed, kan det faktisk kun besvares med 
100 °/o, og det kan vel næppe være det, der 
har været Meningen. Der kan, saa vidt jeg 
kan se, være to andre Muligheder at tage i 
Betragtning, hvoraf den ene refererer til Li
censbestemmelserne og den anden til en Maa- 
lesenders Nøjagtighed. Idet jeg iøvrigt mener, 
at Opgaverne bør være skrevet saaledes, at 
Eksaminanderne ikke skal bruge den knapt 
tilmaalte Tid til at gætte, hvad der menes 
med Spørgsmaalet, skal jeg herved give de 
to mulige Svar, om der saa har været tænkt 
paa noget helt tredie, kan jeg p. T. ikke ud
tale mig om.
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Hvilken af de to Muligheder (om nogen af 
dem) der har været tænkt paa, kan jeg som 
sagt ikke udtale mig om, men jeg kan tænke 
mig, at Spørgsmaalet har været stillet for at 
slaa fast, at der faktisk kræves Frekvensmaa- 
lere med en meget høj Grad af Nøjagtighed, 
for at disse skal kunne anvendes paa de høje 
Frekvenser.

Som det fremgaar af ovenstaaende, havde 
man denne Gang reduceret Antallet af 
Spørgsmaal til 9, medens det ved de to første 
Prøver var 15 og de to næste 12. Nu kan man 
jo ikke dømme Prøvens Sværhedsgrad efter 
Antallet af Spørgsmaal, og det er jo ogsaa et 
Spørgsmaal, hvis der stadig gaas frem efter 
Reglen: 3/4 tilfredsstillende besvaret = be- 
staaet, om det for Eksaminanderne vil være 
en Fordel, at Antallet bliver reduceret yder
ligere, da der jo saa derved vil blive færre 
man kan lade være at besvare. Da 3A af 9 
jo er 63/4, har man altsaa denne Gang faktisk 
kun kunnet tillade sig at undlade Svar paa 
2 af Spørgsmaalene, og saa kan mine Læsere 
jo hver for sig afgøre, om de mener at have 
kunnet klare Prøven eller ej. 73  de  OZ2KP.

Efterskrift: Ved gennemlæsning af min artikel i 
juli nummeret ser jeg til min forbavselse, at der i 
denne ved en fejltagelse er tilføjet en oplysning om 
antallet af eksaminander og beståede, der ikke 
fandtes i manuskriptet, der iøvrigt er skrevet i ja
nuar, medens de anførte tal hidrører fra prøven i 
maj og først forelå, efter at ovenstående manu
skript var afsendt og derfor ikke er kommenteret. 
Jeg beder undskylde fejltagelsen, selv om den ikke 
var min. 73 de OZ2KP.

Den nysgerr ige  fo togra f  har  denne  gang være t  hos  
OZ6EJ,  og  som,  man s t raks  v i l  se ,  er  de t  en  f lo t  og  
prak t i sk  indre t te t  s ta t ion  i  hygge l ige  omgive lser ,  og  
den  b l iver  t i l svarende  be t jen t  på  en  pæn og  hen
s ig t smæss ig  måde .

OZ6EJ’s  in teresse  for  radio  skr iver  s ig  f ra  omkr ing  
1946,  og  l i censen  b lev  opnået  1952 .  OZ6EJ,  der  er  
banemand,  rangerer  her  med en  3  t r ins  sender  Eco .  
BF.  P .  på  DC,  sk innene t ,  forventer  a t  komme på  
AC inden  for  e t  par  år ,  hvor  der  da  kan  opnås  
s tørre  „ far t" .  Der  b l iver  anodeodulere t  f ra  en  4  t r ins
fors tærker ,  og  an tennen  er  en  U bølge  Zepp .  Mod
tageren  5½ rørs  Super .

T i l  s lu t .  OZ6EJ er  den  s lags ,  der  laver  a l t  se lv ,  
også  rævemodtageren ,  med  hv i lken  han  er  sær l ig  
skrap  t i l  a t  gå  gennem a l t  , og der for  er  med  
t i l  a t  s tyre  E .D.R. ' s  Århus  a fd .  Der for  for t sa t  f rem
gang SEJ .  OZ4FB.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. aug. 1956.
Medl. nr. 6558, DR-nr. 96, Hans Jørgen Rasmussen, 

Skolebakken 36, Virum.
Medl. nr 6639, DR-nr. 1062, Jørn Bo Jensen, 

„Vesterly“, Østervraa.
Medl. nr. 6644. DR-nr. 1063, Søren Nielsen, Dros- 

selvei 74. København F.
Medl. nr. 6421, DR-nr. 1064, Troels Orland, Virum- 

vej 69 A. Virum.
Medl. nr. 6572. DR-nr. 1065, Mg. 258549 Madsen.

II T. G. B. PAK., Langelandsgades kaserne, Aarhus.
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1. Mulighed: Det antages, at der refereres 
til Bestemmelsen om, at man ved modulerede 
Udsendelser skal holde Sidefrekvenserne in
denfor Amatørbaandene, endvidere at man 
vil benytte FM med det højst tilladte Fre
kvenssving. og som yderligere Sikkerhed vil 
holde sig det dobbelte Frekvenssving under 
Baandets øvre Grænse. Frekvensmaaleren 
skal da have Nøjagtigheden 15 KHz paa 145,97

og saa nøjagtig en Frekvensmaaler er vist 
ikke Hvermands Eje.

2. Mulighed: Det antages, at der ikke paa 
Stationen findes andre Midler til at kontrol
lere den udsendte Frekvens end en Absorp- 
tionsbølgemaaler, og at man derfor ønsker at 
placere Senderen saavidt muligt midt i Baan- 
det paa 145 MHz for at have saa god Plads til 
begge Sider som muligt. Frekvensmaaleren 
skal da have en Nøjagtighed paa 1 MHz paa



TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic-manager: OZ2NTF
Hertil  sendes senest den 28. i  alt  stof vedrørende tester.  

Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH 
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

PA—OZ 2 mtr. „first".
På grund af et brev fra VERON's VHF-manager, 

PAOBL, og et medsendt QSL, har Tr. Dept. ændret 
den tidligere offentliggjorte PA—OZ „First" til at 
være gennemført meller OZ2FR og PA0HA i s. f. 
som tidligere mellem 2FR og PA0WI.

Den genoptagne UA-trafik.
Efter at trafiken med Rusland og dets provinser 

nu er genoptaget, stiger chancerne for DXCC, WAE 
og andre diplomer. De distrikter, der nu kan kon
taktes er følgende:

UA1 - 6 - UB5 - UC2 - UN1 - U05 - UP2 - UQ2 
og UR2 alle i Europa.

UD6 - UF6 - UG6 - UH8 - UI8 - UJ8 - UL7 og 
UM8 - UA9 og UA0 alle i Asien.

Alle disse lande dækker ialt 9 zoner til WAZ, 
nemlig:

Zone 15: UA2 - UP2 - UQ2 og UR2.
„ 16: UA1 (undt. Franz Josefsland og Novaya

Zemlya) UA3-4-6 - UB5 - UC2 - UN1 - 
U05 - UA9 (Bashkir og Chakalov).

„ 17: UA1 (Novaya Zemlya) og en del af UA9
samt alle UH8 - UI8 - UJ8 - UL7 og UM8. 

„ 18: Resten af UA9 og en del af UAO.
„ 19: Resten af UAO (Sahkolin øen nord).
„ 21: Alle UD6 - UF6 og UG6.
„ 23: UAO (Tanna Tuva).
„ 25: UAO (Sahkolin øen syd).
„ 40: UA1 (Franz Josefsland).

Hollandsk amatør-TV-QSO.
Iflg. juli nr. af „Electron", det hollandske amatør

tidsskrift, kan vi meddele, at PAOLAM og PAOSW 
har haft held med at gennemføre den første hol
landske TV-QSO, og efter hvad „Electron" mener, 
dermed også den første continentale TV-QSO. (?)

Denne fb præstation fandt sted mandag den 11. 
juni 1956. Begge stationer var beliggende i den Haag 
med en indbyrdes afstand på 2,5 km. — Der ud
veksledes billeder med skreven tekst. Billedfre
kvensen var for begge stationer 145 MHz. PA0LAM 
arbejdede med 20 watts, medens PA0SW anvendte 
50 watts.

7000 km på 5 m.
Stillehavet er blevet krydset af en QSO på 50 

MHz mellem JA0AA og VK4NG. Afstanden mellem 
de to stationer er ca. 7000 km.

Svensk—norsk landskamp i rævejagt.
Sverige og Norge mødes til landskamp i rævejagt 

den 19. august. Hvornår kommer vi med?

GM3KLA
er aktiv fra Shetlandsøerne.

Restriktionerne for DXCC.
Da det ikke altid er lige let for vore ansøgere til 

  DXCC-certificatet at finde tilbage til de restriktio
ner, der er gældende for dette certificat, skal vi

bringe en liste over pågældende prefixer med an
givelse af restriktionerne:

VO incl VO6 gælder indtil 31/3 1949, hvorefter de 
regnes for hørende til VE — Canada.

VO6 gælder dog som zone 2 til WAZ.
FN — Fransk Indien gælder indtil 1/11 1949, hvor

efter det tæller som VU.
FI — Fransk Indokina gælder indtil 21/12 1950, 

hvorefter det helt er bortfaldet.
For DUF gælder det dog til 1954.
XW — Laos gælder indtil 20/7 1955.
TT — Tanna Tuva, helt forbudt. (Se dog ovenfor 

under U-stns.).
HS — Siam tæller ikke i perioden 22/12 1950 til 

31/8 1955.
PJ — Nederlandsk Vestindien forbudt i perioden 

22/12 1950 til 11/3 1952.
OD — Libanon forbudt mellem 22/12 1950 og 15/10 

1952.
JA — Japan (Nationale stns.) tilladte efter 15/10 

1952.
OE — Østrig (Nationale stns.) tilladte efter 1. april 

1954.
Forbudte er stadig følgende prefixer: EP/EQ Iran- 

PK1 til 6, Hollandsk Indonesien- XV Cambodia- 
HL Korea og 3W Viet Nam.

Nyt DX-land er FB8 Tromeln Isl. (Land nr. 281).

Nye frekvenser i Østrig.
De østrigske amatører har pr. 23/6 1956 fået tildelt 

følgende frekvenser:
1215—1300 KHz 
2300—2450 KHz 
5650—5850 KHz

Nye frekvenser i Australien.
„Amateur Radio", Australien meddeler, at 56—60 

Mc/s-båndet er blevet åbnet for amatør-trafik fra
1. nov. 1955.

Fra 31. januar 1956 er båndet 50—54 Mc/s til gen
gæld blevet lukket.

2 meter-rekorden i Australien er på 1328 miles og 
indehaves af VK5GL og VK6BO samt af VK6BO og 
VK5QR.

Nye frekvenser i Sovjet.
I Sovjet er båndene 190—195 Mc/s og 380—390 Mc/s 

blevet frigivet til amatørerne.

Suginami Radio Club.
Amatør-radioklubben i Suginami, en forstad til 

Tokio, udsteder et diplom i tre værdier for for
bindelse med henholdsvis 10—20 eller 30 medlemmer 
af klubben efter den 29. juli 1952.

Bl. klubbens medlemmer findes følgende calls: 
JA1AA - AK - AL - AO - CC - CD - CR - NV -

UI - ARH - AWS - AZ - DY - EU - FK - GM - HK
- IC - IK - IP - JZ - KK - MA - MK - ML - MX - 
ND - OJ - PA - PD - RG - RM - SX - TA - TK -
TY - UC - UF - UK - UY - VT - VZ - AAI -AAO
- ADN - AEB - AFD - AFH - AFW - AGP - AGZ
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- AHU - AHV - AJC - ALC - AOM - AOX - AQJ
- AQT - ARN - ASI - ASO - ATE - ATF - ATW
- AWR - AXS.

Ansøgninger gennem Tr. Dept.

„COLUMBUS“-diplom til radio-amatører.
Et internationalt communikationsmøde er plan

lagt i Italien som et led i landets festligheder til ære 
for Christopher Columbus. For at knytte forbindel
sen med mødet, har Columbia-Instituttet i Byen 
Genua indstiftet forskellige diplomer, som tildeles 
amatører som inden den 1. septbr. 1956 har udmær
ket sig på det tekniske felt og til sådanne, der har
ydet den mest fortjenstfulde tjeneste overfor of
fentligheden.

To guldmedaljer og diplomer vil blive tildelt de 2 
amatører — een af dem en italiener — som har 
etableret to-vejs forbindelse over den længste di
stance på VHF og UHF fra deres hjemme-QTH på 
145 og 420 Mc/s-båndene.

Med det formål at kunne kompensere for udbre
delses-forskelle og for at kunne konkurrere på de 
to bånd, vil distancerne opnåede på 420 Mc/s blive 
multiplicerede med 3.

I tilfælde af samme bedste resultat på begge bånd, 
vil resultatet opnået på den højeste frekvens blive 
foretrukket.

Yderligere vil en guldmedalje og et diplom blive 
tildelt den amatør, der bedømmes som den, der har 
ydet den mest fremragende indsats for frelse af 
menneskeliv eller som i det hele taget har ydet en 
fremragende social tjeneste. Endvidere vil æresdi- 
plom blive tildelt de amatører, der placeres som nr. 
2 og 3. Konkurrencen er åben for alle amatører. 
Ansøgninger skal sendes til:

Civico Instituto Columbiano,
Sezione Concorso Radio-Amatori,
Palazzo Tursi.
Genova.

ikke senere end 1. september 1956.
Medlemmer af organisationer under IARU, som 

ansøger om diplomet for indsats til offentlighedens 
bedste, skal ansøge gennem deres landsforening.

„COLUMBUS" marathon.
For at mindes den berømmelige rejse, hvorunder 

Columbus opdagede Amerika indstifter Instituto 
Columbiano of Genua en årlig contest for radio
amatører.

En guldmedalje og et diplom vil blive udstedt til 
den italienske amatør, som i de 70 dage sluttende 
den 12. okt. hvert år, etablerer kontakt med det 
største antal stationer udenfor Italien. En anden 
guldmedalje og diplom gives til den ikke-italienske 
station som i den samme periode kontakter det 
største antal italienske stationer indbefattet de i 
Triest samt på Sicilien og Sardinien.

Regler for contesten, der vil blive kaldt og kendt 
under navnet „Columbus“-marathon, er som følger:

1) Deltagere: Licenserede amatører (betjenende
faste stationer) i alle dele af verden indbydes 
til at deltage.

2) Formål: Amatører i Italien, indbefattet Triest, 
Sicilien og Sardinien skal forsøge at kontakte 
så mange stationer som muligt udenfor det ita
lienske territorium under hensyn til contest- 
reglerne og betingelserne.
Fremmede amatører skal kontakte så mange 
stationer som muligt på det italienske territo
rium.

3) Tilladte frekvensbånd: For denne contests ved
kommende er de bånd, hvorpå gældende for

bindelser kan opnås delt i 3 grupper:
Gruppe A: som omfatter 3,5-7-14-21 og 28 Mc/s. 
Gruppe B: 144 Mc/s.

Gruppe C: 420 Mc/s.
4) Testperiode: Contesten begynder kl. 00.01 GMT 

den 3. august og slutter kl. 23.59 GMT den 12. 
oktober hvert år.

5) Gældende forbindelser: Enhver to-vejs forbin
delse mellem en italiensk station og en station 
udenfor italiensk område i hvilken der er an
vendt en hvilken som helst form for trafik, 
d. v. s. fone-fone, cw-cw eller fone-cw vil tælle.

6) Kode: Signal-rapport må udveksles benyttende 
RS(M)-code for telefoni og RST-code for tele
grafi. Rapporter lavere end RST 338 for tele
grafi vil ikke blive anerkendte.

7) Score: Hver QSO på båndene 3,5 op til og ind
befattet 28 Mc/s Gr. A giver 1 point. QSO’s 
under Gr. B giver 2 points og under Gr. C 4 
points.

8) Gentagelse af QSO: Den samme station må kun 
kontaktes 3 gange i contest-perioden, een gang 
i hver af de tre grupper. Den samme station kan 
derfor (i gunstigste tilfælde) give 7 points.

9) Slutsum: De sammenlagte points fra hver kon
takt giver slutsummen.

10) Test-vindere: Operatørerne på den italienske og 
den ikke-italienske station, der indsender den 
højeste godkendte slutsum vil blive bedømt som 
vindere af contesten.

11) Ansøgninger: Kandidater til diplomelme må ind
sende deres ansøgninger til Juryen inden den 31. 
juli det følgende år indeholdende deres slutsum 
opnået i testen.

12) Rapporter: Juryen vil, på basis af de modtagne 
krav, opfordre de amatører med de højeste krav 
til at indsende extrakt fra deres station log 
givende følgende informationer på alle tællen
de forbindelser: Dato, tid (GMT) frekv.bånd, 
transmissionstype, input, kaldesignal på den 
kontaktede stn., rapport sendt, krævet points.

13) Stationslog: Extrakten fra stationsloggen må 
underskrives af 2 amatører fra ansøgerens eget 
land, som tro kopi af loggen.

14) Uafgjort: I tilfælde af ens slutsum vil den stati
on blive vinder, der har benyttet laveste input.

15) Bedømmelse: Juryens afgørelse er afgørende, 
og ingen appel vil blive modtaget.

16) Præmiering: Den formelle tildeling af præmier
ne vil finde sted på den afsluttende dag for 
COLUMBUS-festlighederne i Genua (i oktober).

17) Offentliggørelse af resultaterne: Navnene på 
vinderne og de opnåede resultater vil blive of
fentliggjorte i november-udgaverne af Bollet- 
tino Colombiano og Radio Tevista.

Dygtig og interesseret 
tekniker

søges til forsøgsarbejde og service på 

elektromedicinske apparater.

E. Kaisers Laboratorium A/s
Læderstræde 28. København K.
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Vor gode DX-jæger-prenter er desværre stadig 
syg, hvorfor det påny er en fremmed pen, der skri
ver denne erstatningsrubrik. 1 denne forbindelse 
er det heldigt, at det er sommerferietid med kun 
ganske få indberetninger, så opgaven klares for
håbentlig.

Først må vi på 7PH’s vegne sige tak for de gode 
ønsker om snarlig bedring, desværre er det altså 
ikke godt endnu.

7 BG har haft følgende oplevelser i løbet af juli
måned:

14 mc. CW:
HH3DL xtal 14065 (0000) UI8AE 14042 (1735) CE1CQ 

14016 (22,00) UD6AL 14065 (1510) HP1EH 14024 (0010) 
ON4CK/LX 14072 (0708) YV3AN 14092 (2125) KL7ZG 
14080 (1515) samt VQ4DT, som er ex-OZ3HO i Na- 
kuru, Kenya. Henning er meget aktiv og interesse
ret i OZ-QSO. Han kommer fint igennem her til 
OZ fra kl. 21—24 DNT fortrinsvis omkring 14065 kc. 
(Høres også flittigt på 7 mc/s Red.).

14 mc. Fone:
Nyt land nr. 213 opnåede Erik med PJ2MC, Hol

landsk St. Maarteen. — På dette bånd høres også 
den jugoslaviske HQ-stn. YU0C.

Endvidere er følgende kontaktet: OA4AW 14136 
(0610) UC2KAB 14125 (1310).

Erik, der har fået det manglende kort hjem fra 
NEVADA for opnåelsen af WAS, oplyser, at W7RBV 
og W7TVF er aktive mellem 0500 og 0800 GMT på 
14 mc W7RBV fortrinsvis omkring 14020.

Danny Weil, VP2VB/P - FO8AN - VR1B er på 
sin tur nået til Nauru Island, hvor han kører som 
VK9TW og kalder CQ Europa mellem 07 og 08 GMT 
på 14076 kc. Omkring 1. september vil han være i 
gang som VR4?

ZE3JO har planlagt tur til Zanzibar, hvor han vil 
være i tidsrummet 13. august til 7. september, sand
synligvis under call: VQ1JO.

DR 1055 har på 14 mc/s CW hørt UR2CQ-UI8KAA
- UA3KET - UA4KAB - CX2CO - 3W8AA - TF3AB
- HP1EH - KV4AA - ZC4GT - PY4ZS og UA9VK. 
På fone: ET2US - YK4DF - VR2BC (23,52-bombe- 
sikker) OD5BU - UC2KAB - ZA1UB og PY7VE.

DR 1055 har endvidere hørt en stn. med call 
HH9PA på 14 mc/s CW. Han vil gerne vide, om 
dette kan være rigtigt, da call-bogen kun viser 
HH-calls fra 1-3. — Der er dog intet i vejen for, 
at der kan være hørt rigtigt i det pågældende til
fælde, da følgende calls bl. a. er hørt på 21 mc/s: 
HH5GR - HH7RA og HH7YL. Ovennævnte VR2BC 
findes efter følgende adresse: G. B. Gregory, Dept. 
of Agriculture, Koronivia, Nausori. P. O. - Fiji 
Islands.

DR 1056 har nu opnået ialt 167 lande, og har no
teret sig for følgende nye

14 mc/s: ZA1UB (1700) YK1DF (1700) UG6AA (1700) 
og på 21 mc/s: VS4BO (1500) CR7LU (1600) FS7RT 
(1730) og DU6AB (2200).

DR 1056 spørger om, hvad FS7 er for noget, og 
vi skal røbe, at det er Fransk St. Martin i det kar- 
ribiske hav, den anden side af øen er hollandsk og 
hedder der St. Maarteen. PJ2. (Se under 7BG) 
Imidlertid må det være en gammel aflytning, eller 
en pirat, der har været igang, idet FS7RT for nogle 
måneder siden efter trippet til øen, vendte hjem, 
hvor han påny blev W6ITH, hans navn er Reg Tib- 
bets, og hans resultater i sin tid på øen ganske 
fantastiske.

OZ4RJ har med fone opnået kontakt med følgende 
20 mtr. stns.: W6SXI - W6LQ - VK3HW - VK5AB - 
VP1EK - VS1GR - UC2KAB - HC1ARE og TI20E. 
På 15 mtr. loggedes: VQ5EK - 4S7YL - KZ5FC - 
W2ZXM - CR5SP - VS2DV - VS1FE - VP3HAG - 
VP4TI - OQ5LQ - VU2HW - VE7ZM.

OZ2NU sender en lille rapport fra 40 mtr., hvor 
følgende er opnåede: UA1AM 7019 (00,25) UB5KAB 
7036 (2112) CT2BO 7006 (0031) OY7ML 7026 (2325) 
UM8KAA 7038 (2352) UA1KMC 7015 (0021) OE5GR 
7044 (2247) LZ2KCS og LZ2KSB samt UA9AE 7016
(2224).

UM8KAA var den sidste russiske provins, som 
ikke var kontaktet inden jerntæppet gik ned i 1951

- nu er målet fuldt.
OZ5KQ har på 20 mtr. — der således også her 

viser sig som det mest pålidelige DX-bånd — op
nået: LU3BY (0535) OA4AW (0700) C02BL (0610) 
C02UM (0640) KZ5DG (0625) VK3HG (0550) VK3ND 
(0750) VK3WL (0645) VK4NT (0700) VK3AHM (0720) 
VK7RX (0510) - CX2AX (0055) CX2CO (2245) TI20E 
(0730) TI6AL (0630) - JA6AK (1800) 4S7FW (1750) 
VS2DW (1800) VS2EK (1730) ZP5CG (2340) HK5ER 
(0605) PJ2CE (0400) YK1DF (0635) PY2AXG (2350) 
PY4ZI (0505) PY4AEX (2230) CE2CO (2400) HP1JF 
(0545) YV5EC (0420) VP9CY (0425) ZL4HE (0640) 
TF3KA (0655) HH3DL (0645) VE1NY (0525) VE2BR
(2225) VE7AMJ (0535) OX3WW (1545) Wl-2-3-4-5-6-7- 
8-9-0.-UB5WF-UC2KAB og UQ2AN. En fin WAC- 
buket.

— Det var alt for denne gang. 1517.
NB: Stof til næste DX-jæger sendes senest 28. 

august til Tr. Dept., Box 335, Aalborg.
OZ2NU.
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18) Juryens adresse:
Civiso Instituto Colombiano.
Premio Radioamatori Colombus Marathon. 
Palazzo Tursi. Genua. Italy.

Månedens diplomoversigt:
Nr. 96. OZ7PH ansøger om C. d. M.
„ 134. OZ2FR ansøger om G-VHF.
„ 136. OZ2IZ ansøger om G-VHF.
„ 144. OZ3FL har modt. DXCC end. til 180.
„ 145. OZ2NU ansøger om 2 stickers til WGSA.
„ 148. OZ3TH ansøger om WAC.
„ 149. OZ3TH ansøger om WBE.
,, 150. OZ3RO ansøger om WBC.
„ 153. OZ7SN har modt. DXCC end. til 144.
„ 154. OZ9DX ansøger om WBE.
„ 155. OZ7KV ansøger om DXCC end.
., 156. OZ7BG ansøger om WAC 3,5 Mc/s.
„ 157. OZ7SN ansøger om XXXI-Barcelona.
„ 158. OZ5Z ansøger om DXCC.
„ 159. OZ7BG ansøger om DXCC Endors.
„ 160. OY7ML ansøger om F. B. A.
„ 161. OK1-0011942 ansøger om H. A. C. Japan.
„ 162. OZ9BX ansøger om WAC.

Tr. Dept. ønsker til lykke med det opnåede og 
held og lykke med det ansøgte.

Diplomtjenestens
„kundekreds11 udvides stadig. Som det fremgår af 
denne måneds diplomoversigt, har vi fra en tjekkisk 
lytteramatør modtaget anmodning om at hjælpe 
ham med at få det japanske lytter-certificat, hvil
ket vi naturligvis ikke har undladt at forsøge.



VHF - amatøren 
Juli bragte os fine Forhold. Dette er jo normalt 

for Aarstiden, hvorfor det kun eksempelvis skal 
nævnes, at OZ2KH hørtes fint i København en 
Aften tidligt i Maaneden (i QSO med OZ9EA). Og- 
saa tyske Stationer, deriblandt DL0HH, gik ind 
med fin Styrke her.

Den 14/15 og 21/22 Juli fandt en af det britiske 
Short Wave Magazine arrangeret All-European VHF 
Contest Sted, hvori adskillige danske Stationer del
tog — nærmest, som det synes, ved et Tilfælde og 
uden at kende Reglerne for Pointsberegningen. Med
delelse om denne Contest er først tilgaaet 2-Meter 
Klubben efter dens Afholdelse og, hvad der er end
nu mere beklageligt, for sent til, at Offentliggørelse 
af Pointsberegnings-Reglerne i OZ for August kan 
være til nogen Nytte, idet Fristen for Indsendelse 
af Logs udløber den 13. August.

Til Gengæld kan vi i Tide minde om RSGB’s 
Field Day den 18/19 August fra Kl. 18:00 til 18:00 
DNT, samt om den tyske „Subregionaler UKW- 
Contest, Region I“, der finder Sted samme to Da
toer. Endvidere er der den 8/9 September den af 
DARC arrangerede Europa-UKW-Contest (se OZ 
for Juni, Side 121).

Ind imellem kommer saa EDR’s skandinaviske 
VHF-Dag den 25/26 August (se OZ for Juli, Side 
142), hvor den drabelige Dyst om Vandrepokalen 
skal udkæmpes. Lad os haabe, Dagen maa finde os 
beredt med 100 O/o stabile PA-Trin, saa Kampen kan 
blive afviklet uden Splatter. Hvis den skal det, maa 
vi jo desuden lade være med at modulere saa kraf
tigt, som i hvert Fald nogle Stationer gjorde under 
Testen den 23/24 Juni.

OZ9R vil komme nærmere ind paa disse og en 
Række andre Spørgsmaal i Forbindelse med Testen 
paa 2-Meter Klubbens Mødeaften Onsdag den 22. 
August i Lokalet paa Sonofon Radiofabrik, Gen- 
toftegade 120 (Indgang i Gavlen, gennem Porten). 
9R har valgt at kalde sine Betragtninger „Nogle 
Ord før Testen".

QST’s VHF-Rubrik er i de sidste Maaneder be
gyndt at slaa til Lyd for Anvendelse af SSB paa 2 
Meter. Den første QSO paa 2 Meter, hvor begge 
Stationer benyttede SSB, angives at have fundet 
Sted den 27. Marts i Aar mellem W2JJC og W3HWN. 
Afstanden er 230 km over uregelmæssigt Terrain. 
Tidligere havde det været meget vanskeligt for 
W3HWN at etablere QSO med W2JJC trods An
vendelse af høj Energi og almindelig Dobbeltside- 
baands-AM. Men med Enkeltsidebaandsmodulation 
og en Spidseffekt paa 3 Watt var det ingen Sag 
(staar der i QST).

Det lyder lovende. Men ogsaa ganske almindelig 
CW er — som formentlig bekendt — mange Gange 
mere effektiv end Amplitudemodulation og dertil 
ulige enklere og billigere end almindelig AM og 
(navnlig) SSB.

Det synes, som om Vejen til bedre VHF-DX først 
og fremmest gaar via større Effekt og CW — og 
saa naturligvis større og bedre Antenner i det Om- 
fahg, det er muligt.

OZ4JS i Sundby har gjort en flot Indsats paa 
sidstnævnte Punkt. En 20 Meter høj velbarduneret 
Staalmast i hans Have bærer en ny 12-Element (6 
over 6) og skulde være helt klar til EDR's VHF- 
Dag den 25/ 26 August.

OZ2PF har gjort sig lignende Tanker som de 
ovenfor anførte og har planlagt en betydelig For

højelse af sin Antenneeffekt paa 2 Meter.
OZ7WA i Silkeborg spørger, hvorfor Københav

nerne saa sjældent har deres Beamer vendt mod 
Vest: i Jylland høres der ofte københavnske Sta
tioner, som imidlertid slet ikke synes at være in
teresseret i at lytte Baandet over, naar de er fær
dige med at passiare indbyrdes. Hvilket herved 
viderebringes til Underretning for Københavnerne. 
Det bør dog tilføjes, at adskillige Steder i Hoved
staden og dens Omegn er Støjniveauet fra Motor
køretøjer og alle Slags elektriske Apparater under
tiden saa højt, at det kan være svært at hale noget 
ind fra de andre Landsdele. Hvortil kommer, at de 
lokale store Kanoner ofte breder sig over netop de 
Dele af Baandet, hvor DX-Stationerne ligger.

Mon vi kunde blive enige om en distriktsmæssig 
Fordeling af vore Krystalfrekvenser i Lighed med 
den, der praktiseres (eller har været praktiseret) i 
England? Dette vilde løse QRM-Problemet for DX- 
Stationernes Vedkommende. Medvirken fra SM7’- 
erne vilde være en Forudsætning for, at det stor
københavnske Omraade vilde faa 100 % Udbytte af 
Planen — men selv uden Medvirken fra SM7 vilde 
meget være vundet. OZ5MK, Mogens Kunst.

VHF-contesterne i Region I.
I januar nr. af „OZ“ bragte vi referatet af VHF- 

mødet i Bryssel indenfor Region I, ligesom de på 
dette møde vedtagne regler for internationale VHF- 
contests blev offentliggjorte.

Imidlertid havde de engelske repræsentanter på 
ovennævnte møde tilsyneladende været i mindre
tal, thi efter hjemkomsten sattes de vedtagne regler 
under debat i RSGB’s hovedledelse — i dens Con
test Committee samt i dens VHF-Committee.

Dette medførte, at der til Stresa-konferencen 
forelå et digert materiale bl. a. indeholdende udkast 
til regler præget af en på dette felt uforståelig kon
servatisme.

I Stresa gik det dog således, at de i Bryssel ved
tagne VHF-contestregler blev accepterede og gæl
dende for 1956, idet der samtidigt vedtoges at føl
gende modifikationer skal foretages for 1957 og 
fremover.
a) at der skal være 4 officielle contests hvert år, 

men at det iøvrigt står medl.org. frit, at arrangere 
så mange tester de ønsker i deres eget land.

b) Contesten skal strække sig over 24 timer, fra kl. 
17.00 GMT til kl. 17.00 GMT den følgende dag.

c) Scoring skal foretages efter et zone-system, men 
zonerne skal være mere omfattende, end de der 
anvendes i 1956.

d) Ved udregningen af slutresultatet, skal der ikke 
anvendes nogen multiplikator.

e) Hvis to stationer har samme resultat i contesten, 
skal vinderen udpeges ved lodtrækning.

f) Ved sub-regionale contester skal loggene sendes 
til VHF-manageren senest 2 uger efter contestens 
afslutning.

g) Deltagere, der forsynder sig mod contestens reg
ler vil blive diskvalificerede. Mindre fejl vil re
sultere i tab af points.

h) Fastsættelse af afstande mellem stationer delta
gende i contesten skal foretages på grunlag af 
Stor-cirkle-udregninger.

i) Bedømmelsen af internationale contester skal væ
re under den arrangerende org.s ansvar, og dens 
afgørelser er endelige.

j) Skønt flere operatører kan betjene den samme 
station, må kun kaldesignalet for den ene af dem 
anvendes og multi-kaldesignaler må ikke benyt
tes. OZ2NU.
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Sub-regionale og andre VHF-tester.
Arrangementerne af de såkaldte sub-regionale 

contester har været meget svævende, og vil vedblive 
at være det, sålænge der ikke foreligger andet om 
dem, end det der er angivet i dato-rubrikken i „OZ“ 
for januar 1956, side 15.

Som angivet skal de afholdes i den første week
end i hver af månederne juni, juli og august, men 
iflg. „OEM“, Østrig fandt den anden sub-contest 
sted den 16. og 17. juni — og som der stod: „med 
endnu dårligere tilslutning end til den første“.

Efter „OEM“ afholdes den næste sub-regionale 
contest den 18. og 19. august 1956, samtidig med 
RSGB’s Field Day, men andre enkeltheder kendes 
desværre ikke.

Herefter følger den Skandinaviske VHF-dag den 
25. og 26. august, hvortil reglerne fandtes i juli „OZ“ 
side 142, og endelig kommer den Europæiske VHF- 
contest 1956, der er fastsat til den 8. og 9. september 
1956. Reglerne for denne contest findes i „OZ“ for 
juni 1956 side 121 og 122. OZ2NU.

NOGET AT TÆNKE OVER
Efter i mange år ikke at have haft en repræsen

tant for Midtjylland i EDR's hovedbestyrelse, vil 
der i år blive gjort et forsøg på at få valgt en mand 
ind til at varetage amatør-interesser i dette distrikt. 
På et møde i lokalafdelingen i Aarhus den 18. juli 
blev det besluttet at opstille OZ4EV.

Orla, der i flere år har været og stadig er for
mand i denne afdeling, er vel den, der er nærmest 
til denne opstilling. Dels er han en organisations- 
minded mand, dels må han vel nyde en betydelig 
anseelse inden for amatørerne (ellers kunne han 
ikke gang på gang blive valgt til formand for en 
afdeling, som ligger i landets næststørste by) og 
sidst, men ikke mindst, er han aktiv amatør.

Som tilstandene er nu, må det vel stå de fleste 
klart, at vi trænger til at få folk ind, som har fin
geren på pulsen, hvad angår amatørernes vilkår, og 
til sådanne kan man vel kun regne de, der selv er 
aktive (på båndene og ikke ved skrivebordet).

For at dette kan lade sig gøre, må vi her i Aarhus 
stå sammen, og dette gør vi bedst ved at lægge vor 
stemme på 4EV og ikke andre steder, thi ved at 
splitte vore stemmer på 3 eller 4 kandidater opnår 
vi kun at forringe muligheden for at få vor mand 
valgt ind. Og til de, der plejer at smide stemmesed
len i papirkurven, vil jeg sige:

Dette er også noget,  der gælder jer!
Hovedbestyrelsen er jo også JERES repræsentant 

overfor myndighederne (især P&T), og der ligger 
i den kommende tid en mængde opgaver, som har 
betydning for os alle (licensbestemmelserne, QRM 
på båndene o. m. a.).

Best 73’s de OZ7IN, Irvin Nielsen.

DAGSPRESSEN SKRIVER:
I Brørup fik en radioamatør i aftes en lang snak 

med en herre i Saudi-Arabien, og passiaren gik fint 
gennem æteren. Bagefter slog jyden op i sin radio
vejviser, og han så da, at det var selveste kong 
Talal-Riyadh, han havde talt med. Han så også i 
fortegnelsen, at kongen har seks sønner, der alle er

radioamatører. For et par aftener siden fik Brørup- 
manden en lang samtale gennem æteren med en sul
tandatter i Beirut i Libanon. Smukke Lilly kalder 
verdens radioamatører hende, og hun er næsten kon
stant belejret af radioamatører, så det er meget 
svært at komme hende på „skudhold”.

(Fyens Stiftst. 3/7, 1956).

BOGANMELDELSE
Fra herr. O. Norgaard, Chr. d. 9. Gade 1, Kbh. K. 

har vi til anmeldelse modtaget et eksemplar af bo
gen RADIO-teknik. Bogen er på 63 sider og af for
mat 120X170 mm. Den er hovedsageligt lagt an for 
begynderne og behandler i en kortfattet form radio- 
og elektroteknikens grundsætninger. I det lille for
mat er det selvfølgelig umuligt at komme til bunds 
i emnerne. Bogen behandler ikke kortbølgeteknik i 
nogen retning, men kan sikkert give et godt grund- 
lag for videre studium, hvad den vel også er bereg
net til. Bogens pris er 5 kr. portofrit leveret, men 
fås også gennem boghandlerne TR.

MEDVIRKEN VED ULOVLIGE 
RADIOUDSENDELSER

Til underretning meddeles, at man gældende for 
eet år har inddraget sendetilladelserne for en ra
dioamatør, der under falske forudsætninger opnåe
de sendetilladelse for en anden adresse end den 
normale, hvorefter han medvirkede ved ulovlige 
udsendelser fra denne adresse, foretaget af en uli- 
censeret radioamatør, mod hvem der samtidig er 
rejst tiltale med krav om konfiskation af det an
vendte materiel. P&T.

☆
FRA MOCAMBIQUE
har vi modtaget følgende:

Liga dos Radio-Emissores 
de MOCAMBIQUE 

Caixa Postal 812.
LOURENCO MARQUES.

Lourenco Marques 14th July, 1956.
Dr. OM.
Vi vil være meget taknemlige, hvis De vil være 

god at give størst mulige publicering af følgende 
sag:

Vi har fornøjelsen at meddele Dem, at i anled
ning af besøget i denne provins af Hans Excellence 
Præsidenten for den portugisiske republik, vil Liga 
dos Radio Emissores de Mocambique (L R. E. M.) 
lade sin station CR7BS være aktiv under hele det 
store „Economic and Cultural Mocambique Acti- 
vities Show“.

Stationen vil arbejde på alle amatørbånd med 
fone eller cw alt under hensyn til udbredelses-mu
lighederne, fra den 7. august og indtil den 31. okto
ber, og vi vil alle være meget glade for at kontakte 
enhver amatør overalt i verden.

Alle forbindelser vil blive bekræftede med et spe
cielt QSL-kort, til minde om denne store begiven
hed.

f. L. R. E. M. 
sign. Armenio Alegria Teixeira Mendes 

Hon. Secretary.
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Forudsigelser for august Vy 73  - bestdx - 9SN
Rute
kalde
signal

Afstand
kro

Pejling
grader

Dansk normaltid

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

Bangkok
HS 8700 83 16,8 16,3 19,5 23,0 23,8 23,5 23,4 23,8 25,6 25.4 17,0 18,9 16,8 MHz

Bruxelles
ON 800 230 7.2

19,4]
6,7
[8,6]

6 6 
18,5]

7.1
[10,9]

9.4
[12,9]

10.5
[13,2]

10,8
[12,9]

10,7
[12,4]

10,1
[12,4]

10,3
[11.0]

10,7 9,8 7,2
[9.4| -

Buenos
xlires

LU
12000 235 20,8 17,0 15,4 16,0 16,0 16,0 24,0 25,0 25,7 26,0 26,8 26,0 20,8 -

Lima
OA 10000 264 22 0 18,9 16 0 15,1

[15,7]
18,0 18,0 20,3 24,2 24.2 24,6 24,0 19,0 22,0 -

Nairobi
VQ4 6900 155 16,5 14,8 15,8 21,5 24,4 25,3 25.5 26,0 27,0 27,1 23,0 23,7 19,4 -

New York 
W2 6300 293 19,4 16,6 13.6

[15,2]
12,9
[15,1]

14,0
[14,7]

17,2 20,3 20,0 21,3 22,0 23,0 23,7 19,4 -

Reykjavik
TF 2100 310 13,0 10,3

[12,8]
9,0

[14,8]
10,8
[15,1]

13,8
[15,1]

15,0
[17,0]

15,8
[18,1]

15,9 15,5 16,2 16,7 15,3 13,0 -

Rom
I 1600 180 12,5

[14,5]
10,5
[13,3]

9,9
[13,0]

12,0
[16,5]

15,0
[19,5]

16,7
[20,7]

16,9
[21,0]

16,8
[18,7]1

15,9
[19,1]

16,1
[18,0]

16,5! 14,8 12,5
[14,5] -

Tokio
JA/KA 8600 46 17,0 17,0 18,7 19,7 21,0 22,1 22,6 22,7 21,0

[21,9]
18,0
[19,5]

16,1
[16,8]

16,7 17,0 -

Thorshavn
OY 1300 310 9.8

[12,8]
8.0

[12,8]
7,8 

[12,8[
9,5

[12,8]
11,8
[13,0]

13,4
[16,0]

13.8
[17,0]

13,8
[16,0]

13,0
[13.6]

12,5 12,7 11,5 9,8
[12,8] -

Godthåb
OX 3500 310 16 5 14.0

[15,3]
11,5
[15,3]

13,4
[16,0]

16,2
[17,0]

18,0 18,5 18,5 19,2 20,0 20,6 19,7 16,5 -

Rio de 
Janeiro 
PY-1

10400 228 19,3 17,0 15,0 16,1 16,1 22,5 24,7 24,0
[25,7]

24,0
[25,7]

I 24,0 
[26,3]

24,5
[26,4]

23,9 19,3 -

Svalbard x) 
LA-LB x) 2000 18 11,5

[31,5]i

11,1
[29,1]

11,3
[26,5]

11,8
[25,2]

12,7
[25,1]

13,8
[25,1]

14,1
[23,7]

14,0
[18,5]

13,8
[18,3]

14,2
[21,5]

13.8
[25,5]

12,5
[31,2]

11,5
[31,5]:

-

Færinge- x) 
havn 

OX x)
2300 270 14,1

[15.7]
12,0
[16,3]

10 7 
[16,9]

10,4
[20,4]

11.8
[20,4]

14.0
[18,9]

15,0 15,5 15,6 15,9 16,516,4   14,1
 [15,7]

 
x) Gælder KUN for OY land

NORSKE STUDENTER I LUFTEN I SEPTEMBER
The Oslo Student Radio Station vil påny være i 

luften i forbindelse med de studerendes uge i sep
tember, og OZ har modtaget følgende oplysninger 
herom:
1. Stationen består af 2 sendere af type E-400 fabri

keret i Belgien med 2 stk. P-500 i push-pull i 
udgangen og et input på 800 w. Der anvendes 
anode-skærmgittermodulation. Senderne er kry
stalstyrede på følgende frekvenser: 7.210 mc/s og
11.830 mc s. Output er cirka 400 watt pr. sender.

Vi bruger Ground-Plane antenner fremstillet af 
aluminium, disse har ikke retningsbestemt udstrå
lingsdiagram.

2. Senderne og studierne er ved Blindern, en for
stad 5 miles nord for Oslo's bykerne.

3. Udsendelserne er fastsat til følgende tidspunkter:

August 26. 22.20—22.50 5.— 8. 22.05—22.35
Sept. 1. 22.05—22.35 9. 22.20—22.50

2. 22.20—22.50 10.-15. 22.05—22.35
alle tider er GMT.
4. Ved indledningen af vore udsendelser spiller vi 

en skandinavisk studentersang: Sjung om studen
tens lyckliga dar. Den synges af et kvindekor.

Annonceringerne er: Dette er ugesenderen — 
og på engelsk: This is the Oslo Student Radio 
Station.

Begge annonceringer udsendes een eller to gan
ge i hver udsendelse.

5. Vi bekræfter lytterrapporter pr. QSL-kort. Svar
porto er ønskelig, men ikke nødvendig.

6. Stationens eall er LA1AD.
Med venlig hilsen 

sign. Rolf Johnsen, program-sekretær.
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I i præsenterer:  OY7

Martin Hansen, Box 184, Torshavn, Færøerne.

I de senere år er aktiviteten på Færøerne steget 
ganske betragteligt, idet en mængde glimrende be
tjente amatørstationer er dukket op på samtlige 
amatørbånd. Det er i og for sig ejendommeligt, at 
det ikke er sket før, når man tager øernes ret iso
lerede stilling i betragtning, for igennem kortbølge
radio gives jo en god mulighed for at vedligeholde 
en levende forbindelse med venner og bekendte 
hernede.

De færøske amatørstationer, vi har haft forbin
delse med, har alle haft en førsteklasses stations
betjening, ligesom signalerne har været af en frem
ragende kvalitet. Det var derfor vanskeligt at ud
vælge den første til at blive nærmere præsenteret 
for OZ's læsere, men vi valgte Martin, OY7ML, der 
vel nok er den station, man oftest hører på båndene.

Martin startede, på den for de fleste amatører 
klassiske måde, med et krystalapparat i skoletiden, 
efterfulgt af en 1-rørs batterimodtager, hvorefter 
indmeldelsen i EDR kom i 1944, men først efter af
tjeningen af værnepligten som radiotelegrafist i 
1949, kom licensen som OZ7ML. Den første sender 
blev køreklar i efteråret 1950. Det var en ECO-PA 
med 807 i udgangen og RX’en var en BC-348. Sta
tionen kørte udelukkende på 80 mtr., men da det 
viste sig muligt at køre enkelte DX-stationer, så
som FA8DA og 4X4BX, blev interessen for den ædle 
DX-jagt vakt. En 3-elements beam for 10 mtr. blev 
sat op, og Martin købte en tankmodtager, men så 
lukkede 10 mtr. båndet, så han QSY’ede til 20 mtr., 
der så siden har været hans favoritbånd. Som an
tenne blev først benyttet en 2X10 mtr. dipol, men 
en lodret, foldet dipol 2X5 mtr. viste sig at være 
langt den bedste til DX brug.

11954 flyttede Martin til Færøerne og kom snart 
i luften som OY7ML, takket velvillig assistance fra 
OY2Z, Johan. Stationen består nu af en VFO-Exci- 
ter- PA sender og den kører på alle bånd 80-40-20- 
15-10 mtr. Ose. er en ECO, der svinger kontinuerligt 
på 320 mtr., efterfulgt af BF og dobler, der bliver 
nøglet ved gitterblokering. Hele VFO’en er iøvrigt

beskrevet af 3FL i OZ nr. 11, 1950. Exciteren er 
efter 7BO’s velkendte bredbåndskoblere i OZ nr. 
11, 1951, med LS50 i udgangen, som så styrer en 
RL12P50. som sidder i PA-trinet, der har indbygget 
multibandafstemning, så der øjeblikkelig kan fore
tages QSY fra eet bånd til et andet. For at kunne 
fone en gang imellem er indbygget en fangitter/ 
skærmgitter modulator, men Martin kører ikke me
get fone, så den benyttes kun for at kunne snakke 
med OZ, da de fleste OZ-stationer kun er indrettet 
til fone. Modtageren er en tysk MW.E.c med en 
xtal-styret converter foran, så den går også på alle 
bånd. Antennen er en 40 mtr. long wire, der hæn
ger højt og frit, så signalerne går godt ud.

Martins største interesse er langdistanceforbindel
ser med CW, men desuden er han også interesseret 
i den rent menneskelige side af sagen, og holder 
ofte lange rag-chews med venner rundt omkring. 
Andre interesser er foto og friluftsliv, såsom trave
ture, lystfiskeri o. s. v., hvad der er gode mulighe
der for deroppe. OZ7KV.

NORDISK 144 MC-TEST
SSA har hårmed åran inbjuda licensierade ama- 

torer i LA, OH, OZ och SM till en UK-test enligt 
nedanstående.

Band: 144 Mc i enlighet med de trafikbeståmmel- 
ser, som vederborande lands myndigheter utfårdat 
for detta band.

Tid: Lordagen den 18. augusti kl. 2000—2300 GMT.
Sondagen den 19. augusti kl. 0700—0900 GMT.

Kontrollkod: Till RS- eller RST-rapporten fogas 
en 3-stållig siffergrupp, som samtidigt anger 
QSO’ets lopande nr, t. ex. 579003. Om annat QTH 
ån det ordinarie anvånds under testen, skall detta 
anges i QSO’et.

Poångberåkning: Varje godkånt QSO poångsåtts 
enligt nedanstående:

Avst. i km Poång
0— 10 1

11— 40 2
41— 90 3

91—160 4
161—250 5
251—350 6
351—450 7
451—550 8
551—650 9

651— 10

Tavlingslogg skall innehålla anteckning om dag 
samt klockslag i GMT for varje QSO’s borjan, mot- 
station, avsånd och mottagen kod samt uppskattat 
avstånd i km till motstationen.

Loggen sandes till SM5MN, Nya Tanneforsvågen 
35 A, Linkoping, in om en vecka efter testen. Logg, 
som avsånts senare, deltar utom tåvlan.

SM5MN, VHF Manager SSA.

OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE 
FOR AM ATØR-RADIOSENDETILLAD ELSE

Til underretning for foreningen meddeles, at sen
detilladelsen for en radioamatør (kategori B) er 
blevet inddraget 1 år på grund af, at den pågæl
dende har overtrådt de gældende bestemmelser, 
idet han har foretaget telefoniudsendelser i 3,5 MHz 
båndet, uagtet hans sendetilladelse for dette bånds 
vedkommende kun giver adgang til telegrafi.

P&T.
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TEKNISKE KURSUS
Som sædvanligt vil (forudsat det fornødne antal 

deltagere melder sig) tekniske kursus blive oprettet 
under Kbhvns. kommunes aftenskole.

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

2. Kursus med specielt henblik på den suppleren
de prøve til A-licensen. 1 ugentlig aften å 3 timer 
antagelig onsdag, 1. oktober — 31. marts. Efter flere 
deltageres ønske forsøger jeg at få udvidet 2. kur
sus til også at omfatte 2 ugentlige aftener for at 
skaffe tid til praktiske forsøg og demonstrationer, 
men herom kan endelig meddelelse endnu ikke 
gives.

Tilmeldingen foregår efter opslag på plakatsøj
lerne og annoncer i dagbladene sidst i denne måned, 
og indtegningen foregår på de sædvanlige steder 
den 3., 4. og 5. september.

Ved tilmelding til 1. skal man søge: „Fysik med 
radioteknik" og til 2.: „Fysik for fortsættere" og i 
begge tilfælde som lærer anføre: K. Staack-Peter-
sen.

Kursus er normalt kun åbne for deltagere med 
bopæl i Kbhvns. kommune, hvorfor medlemmer, 
der bor udenfor denne, bedes indhente nærmere 
oplysninger på tlf. HV 667 senest 3. september. Det 
samme gælder for de, som måtte være interesseret 
i et eventuelt repetitionskursus med henblik på 
prøverne i november. 73 de OZ2KP.

GENERALFORSAMLINGEN I AARHUS
Forslag til ændringer af vedtægterne på GF i 

Aarhus 1956:
§ 10, 2. punktum ændres til:
„De daglige forretninger varetages af et forret

ningsudvalg, der består af formanden, næstforman
den, sekretæren, kassereren samt det af de 5 jydske 
hovedbestyrelsesmedlemmer, som ved det afholdte 
valg til medlem af hovedbestyrelsen nåede det 
højeste stemmetal. Såfremt et af de jydske hoved
bestyrelsesmedlemmer ved hovedbestyrelsens kon
stituerende møde vælges til næstformand, sekretær 
eller kasserer, bortfalder bestemmelsen om et jydsk 
hovedbestyrelsesmedlems deltagelse i forretnings
udvalget". OZ3FM. OZ4RU.

RÆVEJAGT SØNDAG 16. SEPTEMBER 
i samarbejde med 

Lyngby—Taarbæk Autoklub.
Jagten er tænkt at starte tidligt søndag 

morgen, og motorkørerens frue vil være ob
servatør, jægerne kan tage YL eller XYL 
med. Lyngby—Taarbæk klubben hygger sig, 
når de har øvelse, det skal ikke bare være 
„ræs“.

Jagten sker på et stykke af turistkortet 
over NØ-Sjælland, 1 : 100 000. Der bliver præ
mier til de 3 første, og startpenge er 5 kr.

Send snarest et par ord til 4AO eller ring 
til Godthaab 1902v efter kl. 17 og inden 5. 
september.

Vi regner med at skaffe ca. 15 vogne.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Møderne afholdes hveranden mandag i „Cirkel
ordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 (over 
gården). QSL-centralen er åben 19,30 til 20,00. Mø
derne begynder kl. 20. Alle oplysninger om forenin
gen fås på mødeaftnerne hos bestyrelsen.

Formand: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26, 
Kastrup. — Næstformand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, 
Frederiksborgvej 201, NV., tlf. Søborg 4587. — Sek
retær: OZ6I, Knud Hansen, Hessensgade 29, Kbh. S. 
— Kasserer: OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brøns
høj, tlf. Bella 7480. Giro 59755.

Programmet:
Onsdag 15. august: Rævejagt for cykler og knal

lerter på sydlige halvdel af A 3028. Sendetider: 20,00, 
20,30, 21,00, 21,15, 21,30, 21,45, 22,00 og derefter po
sition.

Onsdag 22. august: Cyklejagt på nordlige halvdel 
af A 3028, tider som ovenfor.

Mandag 27. august: Foredrag af 50R: Phasemo- 
dulation I.

Onsdag 29. august: Cyklejagt på sydlige halvdel 
af A 3028, tider som 15. august.

Lørdag 1. september: Natjagt på A 3028. Samlet 
start fra Herlev kro kl. 20 prc.

Onsdag 5. september: Cyklejagt på A 3028, nord
lige halvdel, tider som 15. august.

Søndag 9. september: Jagt på A 2828. Samlet start 
fra Korsvejen i Farum kl. 9 prc.

Mandag 10. september: Foredrag af 50R: Phase- 
modulation II.

Onsdag 12. september: Cyklejagt på A 3028, syd
lige halvdel, tider som 15. august.

Søndag 16. september: Autorævejagt, se den ind
rammede tekst.

Mandag 24. september: Foredrag.
Mandag 8. oktober: Ordinær generalforsamling.

AMAGER
Møderne afholdes kl. 20 i klublokalerne Strand

lodsvej 17, København S. — Formand OZ7NS, Her
kules Allé 2, Kastrup. Tlf. 50 26 67.
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Siden sidst.
Sommerferien i Amager-afd. varede til 2. aug. 

Dog har OZ2XU og andre unge mennesker været 
QRV med klubsenderen fra vore lokaler. Nu håber 
vi på nogle gode aftener i Amager-afd., når vi går 
efteråret og vinteren i møde. Har aftalt med skibs
reder A. P. Møller, at hans pyrolyseværk snart tæn
des, så alle kan se, hvor Amager-afd. er. Ellers er 
der intet sket i afd., men vi vil ønske formanden 
og XYL hjertelig til lykke med sølvbrylluppet, de 
fejrede 7. august. Samtidig havde OZ6PA stabelaf
løbning! 6PA's datter, Birthe (OZ?YL) stod brud 
4. aug. Til lykke! Jo, der sker noget på Amager!

NB. Er der en amatør, der kan skaffe OZ5HE en 
VFO?
Programmet:

16. august: Klubaften.
23. august: Radar. Dette foredrag holder værk

stedsleder R. Rasmussen, der har studeret Radar i 
U. S. A.

30. august: Klubaften.
6. september: Film. Børn og XYL er velkomne. 
13. september. Klubaften.



20. september kl. 19,30 mødes vi foran hovedbrand
stationen, Vestervoldgade, hvor vi får demonstre
ret sender- og modtageranlæget af en brandinspek
tør. Det må være noget for UKB mennesker!

Vy 73 OZ3WP.

AARHUS
Siden sidst: Medlemsmødet den 18. juli, hvis ho

vedemne var at vælge en kandidat til HB, resulte
rede i, at OZ4EV blev valgt.

Som det måske vil være medlemmerne bekendt, 
kan vi ikke mere holde vore medlemsmøder på 
Ryvej, men OZ4EV har med velvillighed stillet sin 
QTH til rådighed for vore fremtidige møder, indtil 
vi finder noget andet, så vi holder stadig vore mø
der den 1. og 3. onsdag i måneden, som en yderlig 
service for afdelingen stiller OZ4EV sin sender til 
rådighed for medlemmerne, under afdelingens call, 
på de øvrige onsdage.

Lokalets adresse er: V. Kongevej 83, Viby J.
OZ6EJ, sekretær.

ESBJERG:
Mødelokale: „Strandbo", Darumvej 16, Esbjerg. 
Mødedage: Hver onsdag kl. 20.

Formand: N. C. Biohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 37, 
Esbjerg, tlf. 3105. Næstformand: E. Fischer, Nordby, 
Fanø, tlf. Fanø 203. Kasserer: O. Madsen, Storegade 
160, Esbjerg. Sekretær: Aage M. Lauridsen, OZ1LA, 
Torvegade 60, Esbjerg, tlf. 3772. Best.-medl.: F. 
Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Esbjerg, tlf. 2691.

Siden sidst:
Søndag den 29. juli tog vi på udflugt til Blaavand, 

og på turen så vi Blaavand Radio, der med sine im
ponerende antenneanlæg kan ses viden om.

Vi nød også den storslåede udsigt fra Blaavand 
fyr, hvorfra vi kunne se bølgerne brække over 
revlerne. Arealet, som brændte sidste sommer, så 
fra fyret ud som et „månelandskab". Derefter var 
der fælles kaffebord på Blaavand kro.

7BE talte flere gange ved bordet og præsenterede 
2KH fra Nr. Nebel, som sammen med ILF er opstil
let til hovedbestyrelsesvalget. 7BE opfordrede ind
trængende til at stemme på disse to kandidater, så 
Vestjylland kunne blive godt repræsenteret i ho
vedbestyrelsen. 2KH takkede og holdt derefter en 
brandtale om licensbestemmelserne, som lovede, at 
han ville blive B-amatørerne en god mand i besty
relsen.

Efter kaffebordet sludredes der lidt, og hjemturen 
påbegyndtes, vi lagde vejen om forbi flyverradio- 
fyret i Billum og videre ned gennem Hjerting, hvor 
de, der havde lyst, i øsende regnvejr løb ind på 
Strandgaarden med deres medbragte mad, medens 
bussen kørte hjem med resten.

Dette afsluttede udflugten, som var yderst vellyk
ket. Tilslutningen var også god; i alt 40 deltog, 
heriblandt 1K fra Ringkøbing, 2KH med flere fra 
Nr. Nebel og Persson fra Bramminge.

OBS:
Søndag den 19. august afholdes et møde i Esbjerg, 

hvor 1LF og 2KH vil være tilstede og fremkomme 
med deres synspunkter vedrørende arbejdet i be
styrelsen. Naboafdelingerne vil blive indbudt til 
mødet, og alle anmodes indtrængende om at møde 

   op medbringende stemmesedlen. Mødetid- og sted 
vil blive opslået i vinduet hos OZ1LF, L. Fialla, 
Kongensgade 43, Esbjerg, tlf. 1848.

Det ny program:
Så begynder vi igen!
Første møde efter sommerferien bliver i det nye 

lokale på „Strandbo" på Darumvejen onsdag den
5. september. Kom allesammen og hjælp os med at 
få lokalerne gjort pæne og hyggelige, så vi her kan 
skabe det helt rigtige mødelokale.

Onsdag den 12. september: Diskussion om vinte
rens arbejde. Kom og giv dit besyv med!

Vy 73, sekretæren.
HUSK AT SÆTTE X VED 1LF OG 2KH!

KOLDING: Store sydjydske Rævejagt blev afvik
let den 15. juli. Det blev en pragtfuld søndag sam
men med gode kammerater i vidunderligt sommer
vejr. Der er vel næppe andre hobbies, der har så 
mange gode egenskaber forenet i samme, som netop 
rævejagt. Vi får masser af motion. Vi får frisk luft 
og sol, orienteringssans, og hvad vi slet ikke vil 
undvære, er den dejlige spænding, når man står 
med hovedtelefonerne på, og afventer første pej
ling, — kan man høre ham — hvilken vej ligger 
han?

De tre ræve lå i en trekant-afstand på ca. 15 km 
mellem hver, og aldeles fortræffelig gemt, på vidt 
forskellige måder. Nr. 1 af de 15 hold var færdig 
med alle ræve 2'/-2 time efter start, og resultat
listen kom til at se således ud:

Nr. 1. Robert Storgaard, Kolding
„ 2. OZ7FYN (60K) Svendborg
„ 3. Martin Nielsen, Kolding ..
„ 4. OZ2RD, Kolding ......................
„ 5. OZ5HF, Herning .......................
„ 6. Egon Andersen, Svendborg

7. Gunner Jensen, Kolding ..
„ 8. Roar Beck, Kolding ................
„ 9. OZ1AW, Kolding ...................
„ 10. OZ2UC, Herning ....................
„ 11. OZ7NF, Odense ......................
„ 12. OZ3SH, Odense ......................
„ 13. OZ8MX, Helsingør .................
„ 14. OZ3RQ, Kolding ....................
„ 15. OZ4VEW Kolding på knall.

R. Storgaard med ops. H. P. Heick genvandt så
ledes titlen som Sydjydsk Rævejægermester og fik 
foruden sølvplader første andel i den af Ndr. Solar 
udsatte store sølvpckal, som skal vindes tre gange 
for at blive ejendom. OZ7FYN fik foruden sølvpla
der to store senderrør. Desuden var der præmier 
til hold 3, 4 og 5.

Vi sluttede på Mølkær kro, hvor vi fik både vådt 
og tørt, hvad vi i høj grad trængte til.

Tusind tak for dagen venner, og på gensyn til 
store Sydjydske 1957, og sidst, men ikke mindst 
mange tak til de gode ræve, som, for at vi andre 
kan opleve en dejlig jagt, må ligge sammenkrøbet 
i deres hule i samfulde 6 timer. Tak Herning, Odense 
og Kolding ræve.

Vy 73 Kolding Ræveklub.
SILKEBORG: Afdelingen har haft generalforsam

ling 27. juli og valgt ny formand, OZ6KW; nyvalgt 
til bestyrelsen OZ3NS.

Bestyrelsen konstituerer sig på et senere møde.
OZ6KW.

VEJLE:
Vi har været så heldige at få et nyt lokale. Onsdag 

den 22. august kl. 20,00 mødes vi i vort nye lokale 
Fredericiagade 42, 1. (Slemming). Indgang i gavlen.

Vy 73 OZ4NJ.
VIBORG: Medlemsmøde torsdag 23. aug. kl. 19,30, 

hos OZ1CH, Folkekuren v. Hald. 9AV.

786
683
681
674
631
608
600
596
558
540
514
482
479
455
149

point
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Følgende har i juli måned anmodet om optagelse
i EDR:
6643 - Egon Poulsen, Hedegaardsvej 23, Roskilde.
6644 - Søren Nielsen, Drosselvej 74. Kbh. F.
6645 - Knud Møller, Voldgården 4, 1. th., Kbh. K.
6646 - Jørgen Pryning, K. M. Klausensgade 44. st.,

Kbh. SV.
6647 - Hans Wilmer Jensen, Bjerndrup pr. Sommer

sted.
6648 - Henning Vitting, Nr. Boulevard 45, Randers.
6649 - Arne Agergaard, Søndergade 13, Lemvig.
6650 - Andreas Frandsen, Fjelstervang pr. Kibæk.
6651 - Klaus Hartmann Poulsen, Præstegaardsallé

54, Brønshøj.
6652 - Anker Hertz, Fanøgade 10, 2. tv., Kbh. Ø.
6653 - Bernt B. Jensen, Skomagergade 1, Nordborg.
6654 - Harry Borup Nielsen, Fundersallé 1, Bram-

minge.
6655 - Regnar C. F. Johansen, Storegade 2, Bram-

minge.

Tidligere medlemmer:
483 - OZ5MK, M. Kunst, Møllekrogen 11, Lyngby,

u. afd.
5926 - OZ5JU, E. Ullerup Jensen, Vesterled 8, 

Horsens.

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

755 - OZ9Q, E. Krogsøe, Vestergade 59, Odense, 
lokal.

842 - OZ8Z, K. Aagaard Petersen, Langelinie 81, 
Odense, lokal.

1610 - OZ3KU, H. Blumensen, Præstemosen 28. st., 
Kbh. Valby, lokal.

2412 - OZ8TS. OS. Erik Hansen, K R S, Kjels Nor, 
Søndenbro St., Langeland, ex Kbh.

2609 - OZ3LX, Leo Ernst, Sybergsvej 14, Kertemin
de, lokal.

2803 - OZ5SQ. Klaus Dwinger, Ogontrostgatan 1 A, 
Gøteborg, ex Kbh.

3121 - H. Munkholm, Sankelmarksgade 18, Kbh. V., 
lokal.

3760 - OZ7H. Armand Hansen, Irisvej 3, Aarhus, 
ex Randers.

4242 - OZ9BX, B. Malmgart, Jernbanevej 109, Silke
borg, ex til søs.

4793 - Hans Erik Jensen, Juelsmindevej 25, 1., 
Bolbro, lokal.

5217 - OZ4SK, K. Skakke, Storegade 6, 1., Tønder, 
ex Randers.

5294 - J. Christensen Nielsen, Søbjergsvej 5. Ikast, 
lokal.

5478 - OZ3NC, SG. N. M. Christiansen. HSGT,
TGMS, Ole Nielsensvej, Kbh. Ø., ex soldat.

5576 - OZ3EB. KPe. 298176, Breckling, Tg. mek. sko
len, Ole Nielsensvej, Kbh. Ø., ex soldat.

5649 - Bent Laustsen, Ranum, ex Overlade.
5693 - OZ2BF, H. Hansen, Emil Møllersgade 2 B, 4., 

Horsens, lokal.
5727 - SM5AA, Lars Hallberg, Odnårdsvågen 14. 4., 

Bromma, Sverige, lokal.
5752 - OZ6BJ, KPe. 271134. Jørgensen, 9. reg.. 3. bat., 

Tønder, ex soldat.
5735 - OZ8HC. Ch. E. Hornfelt, c/o fru Sørensen, 

Bregnerødgade 9, 4., Kbh. N., ex Vejle.
5763 - Jørgen Kristoffersen, Marbækvej 14, Frede

rikssund, ex soldat.
5769 - Jørgen Poulsen, telegrafbygningen, Nykøbing 

Fl., ex Maribo.
5882 - OZ2IP, J. Heldgård Pedersen, Vejers pr. 

Oksbøl, ex til søs.
6191 - MHO. Rasch, SLR 13. LA, 1. BT., Østerbro

gades kaserne, Kbh. Ø., ex soldat.
6288 - KPe. 298171, Jensen, Tg. mek. skolen, Ole 

Nielsensvej, Kbh. Ø., ex soldat.
6402 - Hans Holtmann, Søllerød Park 78, Holte, 

lokal.
6408 - O. Bredahl Sørensen, Rukjærgaardsvej 12, 

Taastrup, ex Kolding.
6501 - J. Ottosen, Skodsborgvej 318, 3., Nærum, 

ex Kbh. V.

o z
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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.

Kassereren :
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.
A matoran noncer 

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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