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En moderne fem-bånds sender — en pokalvinder
Af Gerald Gibbs, G3AAZ i RSGB Bulletin, juni 1956.
Oversat af OZ7BG.
Wewyn Garden City afdelingen af RSGB afholder hvert år en udstilling af hjem
medbygget amatørgrej. Førstepræmien — The Stanley Harrison Trophy gik i 1955 til
Gerald Gibbs, G3AAZ, for en fem-bands 150 watt sender i ultramoderne udførelse.
Pokalvinderen, som man passende kan kalde senderen, kan let kopieres af amatø
rer med ikke mere end gennemsnits-værkstedsmuligheder og -erfaring. Skønt den her
er vist som en rack-monteret sender, er der naturligvis intet i vejen for, at den kan
bygges til anbringelse på bordet. Den er TVI-sikret under alle omstændigheder. En
VFO,en modulator og kraftforsyning er alt, der mangler for at gå i luften.
Da jeg gik i gang med denne opgave, havde
jeg tre hovedkrav, hvad senderens elektriske
egenskaber angik. For det første skulle ud
gangstrinet kunne klare 150 watts input. For
det andet skulle lynhurtigt bånd- og frekvens
skift gøres muligt ved anvendelsen af bred
båndskredse, så jeg slap for at afstemme hvert
enkelt trin ved frekvensændringer. For det
tredie skulle den være kemisk renset for TVI.
Diagrammet.
Rørkæden udgøres af fire små frekvensmultiplikatorer, efterfulgt af et styretrin, som
kører lige ud på alle bånd, og til sidst udgangstrinnet med en almindelig pi-kreds i ud
gange-

Senderen og tilhørende VFO set forfra. Kontroller
ne er fra venstre mod højre:
b åndskift, PA-af stemning,antennekobling, styringskontrol og driverafstemning. Metrene angiver styre
trinets gitterstrøm, styretrinets anodestrøm, PA
gitterstrøm og PA anodestrøm.

Exciteren.
Jeg har her benyttet en kommerciel Lab
gear bredbånds spole- og skifterdel i forbin
delse med fire 6F12 hf-pentoder, som er tri
odeforbundne, men der er selvfølgelig intet i
vejen for, at man selv kan fremstille denne
del på sædvanlig vis. Triodeforbindelsen af
rørene simplificerer ledningsføringen ikke så
lidt, og desuden er styringen til 807 trinet
mere end tilstrækkelig på alle bånd.
Trioder har desuden den fordel, at de af
giver et ensartet output over et større fre
kvensområde, således at vi har tilstrækkeligt
output ved båndgrænserne. Den eneste und
tagelse er på 28 MHz, hvor det falder noget
af over 29 MHz, men da aktiviteten på dette
bånd hovedsagelig ligger under 29 MHz, be
tyder det ikke noget særligt.
Det første trin i denne kæde er en lige-ud
forstærker med output på 3,5 MHz. Det andet
trin dobler til 7 MHz, og det tredie kan med
omskifterne bringes til enten at doble til 14,
eller trible til 21 MHz. Det fjerde og sidste
trin dobler fra 14 til 28 MHz.
807 drivertrinet er ganske ortodoxt og dets
udgang er koblet kapacitivt til udgangstrinet.
Det skal tilstås, at denne koblingsmetode op
rindelig gav mig nogle betænkeligheder med
hensyn til dannelsen af uønskede harmoniske,
betænkeligheder som senere viste sig at være
berettigede. Indsættelsen i anoden af en pa
rallelkreds, som spærrer for TV-frekvenserne,
reducerede indholdet af harmoniske til et ab
solut minimum.
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Medens denne form for harmonisk under
trykkelse er meget effektiv, har den dog den
ulempe, at hvis man ønsker maximal dæmp
ning, må man på grund af kredsens relativt
høje Q efterafstemme den, når vfo-frekven
sen flyttes mere end ca. 50 KHz.
Drivertrinets output kontrolleres af poten
tiometeret VR1, hvilket er en nem måde at
regulere udgangstrinets gitterstrøm på.
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Udgangstrinet.
Udgangstrinet, en 813, er pi-koblet og
høver ingen nærmere forklaring. 813’s
gangsimpedans beregnedes til 3500 ohm,
kredsen arbejder med en belastning på
ohm. Herudfra kan reaktanserne af C27,
og C29 bestemmes; de optimale værdier
hvert bånd er vist i tabel 1.

be
ud
og
72
L4
for

Idealværdier
Reaktans
ohm
C27
L4
C 29

330
375
45

Frekvens i MHz
3,65

7,2

132 pF 68 pF
16,4 μH 8,4 μH
1000 pF 500 pF

14,15

21,15

28,5

34 pF
4,2μH
250 pF

23 pF
2,8μH
167 pF

17 pF
2,1 μ H
125 pF

På 28 MHz er det praktisk umuligt at få
kapaciteten i indgangskredsen ned på 17 pF
— udgangskapaciteten i 813 er 14 pF — og
derfor må værdien af spolen på dette bånd
nedsættes lidt for at kompensere herfor, hvil
ket resulterer i en ubetydelig forringelse af Q.

Stykliste til fig. 1:
BL, blæser — se tekst.
Cl, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 25, 35, 0,01 F
keram.
C3, 7, 11, 16, 30 pF lufttrimmer.
C4, 8, 12, 34, 100 pF tub. keram.
C15, 22, 23, 36, 37, 38, 0,01 μF keram.
C19, 120 pF var.
C20, 32, 33, 0,01 μF glimmer.
C21, 100 pF.
C24, 0,001 μF glimmer, 2 kV arbsp.
C26, 28, 0,001 μF tub. keram, 5 kV arbsp.
C27, 200 pF.
C29, 1500 pF — 3 gangs modtagerkond. med
500 pF sektionerne i parallel.
C30, 31, 470 pF keram.
L1, 6 vdg. 1,3 mmø, 12 mm ydre diam. spaced
1 vdg. (TVI-fælde).
L3, 4 vdg. 3 / 1 6 ” diam. kobberrør spaced 1
vdg. 28 mm ydre diam.
L4, 20 vdg. 2 mm« emaill. ydre diam 6,25 cm.
Udtag fra forbindelsen med L3: 10 vdg. inde
-7 MHz, 17 vdg. inde-14 MHz, 19 vdg. inde21 MHz.
L5, 6, TV-drosler, 1 ainp.
Ml, 0—5 mA drejespole.
M2, 0—50 mA drejespole.
M3, 0—15 mA drejespole.
M4, 0—200 mA drejespole.
Hl, 3, 5, 7, 27 kohm ½ w.
R2, 4, 470 ohm½W.
R6, 8, 1000 ohm ½w.
R9, 15 kohm ½W.
R10, 350 ohm 1 w.
Ril, 15 kohm 5 w.
R12, 18 kohm 10 w.
R13, 40 ohm trådviklet centretapped.
R14, 75 kohm 50 w trådviklet.
R15, 200 ohm 1 w.
RFC1, 2, 1,25 mH.
RFC3, 8 vdg. 1,3 mmø, 3 / 8 ” diam. Parasit
drossel.
RFC4, se tekst og fig. 3.
TI, 10 v 5 amp.
T2, 12 v 1 amp.
T3, 6,3 v 4 amp.
VI, 2, 3, 4, 6F12.
V5, 807.
V6, 813.
V7, 6L6.
VR1, 25 kohm 5 w potentiometer.

Af tabel 1 ses det, at indgangskapaciteten,
C27, skal have en maximal værdi på 200 pF
og en meget lav minimumskapacitet, medens
udgangskondensatoren maximalt skal være f.
eks. 1500 pF.
På 28 MHz opnås resonans med C27 næsten
helt ude, idet kapaciteten udgøres af: 1) 813’s
udgangskapacitet, 2) spredningskapaciteter og
3) den næsten minimale værdi af afstem
ningskondensatoren. På 3,5 MHz findes reso
nanspunktet ved C27 ca. 2 / 3 inddrejet. For at
holde spredningskapaciteterne nede på mini
mum har jeg anvendt kobberstrimler i anode
ledningen til C26 og i spoleudtagenes forbin
delser til omskifteren.
Der benyttes en speciel spole af svært kob
berrør til 28 MHz, hvorfor virkningsgraden
på dette bånd er specielt høj.
Clamprøret, et 6L6, er tilsluttet på normal
vis. Med en anodespænding på 1250 volt og
en gittermodstand på 15 kOhm er anode
strømmen i hvile ca. 30 mA.
Det bør understreges, at den i et af foto
grafierne viste opbygning med afkobling og
skærmning direkte ved 813’s fatning er af
yderste vigtighed, hvis man ønsker at opnå
fuldkommen stabilitet.
For at undgå hf-udstråling fra nøgne glødeledninger, er begge glødetransformere mon
terede inde i kabinettet.
Konstruktion.
Senderen er opbygget på et chassis af stør
relsen 17”X13”X3”, og al den ydre skærm
ning er opbygget herpå. Hensigten var, at
ikke blot senderen skulle være skærmet, men
samlinger og hjørner måtte også være læk
fri. Til dette formål anvendes 3 / 8 ” vinkelmes
sing, hvoraf der skal bruges ca. 7,5 meter.
Først lægges der vinkelmessing indvendig
langs kanten af chassiset og ned i alle hjør
ner, og sammenføjningerne sølvloddes. Vin
kelmessingen fæstnes til chassiset med 1 / 4”
forsænkede skruer, og bores klar til at skrue
bundpladen på. Siderne af kabinettet kan nu
skrues på, og der skal også her vinkelmessing
langs alle kanter og i hjørnerne.
Hele kabinettet er opbygget på denne må
de, med sammenføjningerne tilpassede og
sølvloddede. Man må passe på, at man holder
pladerne i kabinettet fast i den rigtige vinkel,
medens man lodder. Man kunne godt have
loddet på almindelig måde, men sølvlodnin
gerne er meget stærkere, og ser bedre ud.
Skærmen mellem exciteren og udgangs
trinet er monteret på vinkelmessing, som er
lagt langs med toppen og sidepladerne i chas
siset.
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Fip. 2. Placering af komponenterne i exciterdelen.
a: oppefra, b: nedefra.

Toppladen i kabinettet må perforeres for at
tillade varmen at forsvinde, men hullerne
skal dækkes på indsiden med kobbergaze for
at holde kabinettet hf-tæt.
Exciteropbygningen.
Exciteren er opbygget på et lille chassis for
sig selv, som så er monteret på det store chas
sis. Dette er dels gjort for at lette konstruk
tionen og dels for at lette service på exciteren.
Det lille chassis er lavet af 0,75 mm kob
berplade, og efter at hullerne er borede, svej
ses de fem dele, der udgør chassiset, sammen
idet man sikrer sig, at der er god elektrisk
forbindelse mellem dem. Tegningerne fig. 2a
og 2b giver alle nødvendige dimensioner. Til
sidst loddes de små kobberskærme tværs over
hullerne til rørfatningerne. Disse skærme —
skønt de ikke er strengt nødvendige — bibe
holdtes dog for at opnå en lille forøgelse i
forstærkning. Hele kobberchassiset bør ren
ses og have en gang klar lak for at forhindre
irring. Hvor man skal have stelforbindelser,
må laklaget naturligvis først fjernes.
Komponenterne bør monteres i denne ræk
kefølge: 6F12 fatningerne, 807 fatningen, lufttrimmerne på 30 pF, bredbåndskredse og spo
ler og drivertrinets anodeafstemningskonden
sator.
Spolerne — repræsenteret ved L2 i fig. 1
— og bredbåndskredsene er forbundne gen
nem et bøjeligt koblingsled, men man må
alligevel påse, at akslerne ligger nøjagtigt i
flugt med hinanden.
Al anden ledningsføring end hf-ledninger
ne må foretages med gummibeklædt skærm
kabel, og den udvendige skærm må loddes til
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chassiset på mindst to steder for hver ledning.
PVC-skærmet ledning kan ikke anbefales her.
da det er termoplastisk og inderledningen vil
bryde igennem til skærmen, når man lodder
denne til chassiset.
Hvis man ønsker 807-trinet helt stabilt
uden neutralisering, må man være særlig op
mærksom på sine afkoblinger. Jeg fandt, at
glødeog
skærmgitterafkoblingskondensatorerne bør loddes direkte på rørfatningen og
stelles til et fælles punkt med en kort led
ning. Anodeafkoblingskondensatoren — 0.01
μF — er stor nok til at give effektiv afkob
ling på den laveste frekvens, og er loddet di
rekte mellem bunden af afstemningskredsen
og chassiset. Disse metoder i forbindelse med
tilstrækkelig afskærmning er meget effektive,
og der er ikke antydning af tilbagevirkning
på de fem bånd.
Når ledningerne er trukket, kontrollerer
man dem en ekstra gang, og enheden kan så
prøves med ensretter og vfo efter de senere
givne retningslinier.
Når den store udskæring i hovedchassiset
til exciteren er lavet, kan resten af kompo
nenterne monteres. Placeringen er vist i eet
af fotografierne, hvor senderen ses fra bun
den. Langs den nederste kant ses fra venstre
mod højre: styringskontrol, udgangskonden
sator, glødetransformer for alle rør undtagen
813 og blæsermotorens transformer. Da hele
senderen er lukket inde i en skærmbox, er
det
nødvendigt
med
blæserkøling
navnlig
under længere tids drift med fuld effekt, og
blæsermotoren sørger herfor. Luften suges
ind gennem et 1-tomme hul i siden af chas
siset, som er dækket med kobbergaze for at
forhindre hf-lækage — pas på TVI! Motoren

Senderen set fra neden visende placeringen af de
forskellige komponenter. Blæsermotoren og dens
transformer T2 ses yderst til højre.

må monteres på gummi, som sammen med
den totale indkapsling af motoren nedsætter
den mekaniske støj til næsten ingenting. Blæ
seren er en amerikansk surplus beregnet til
at arbejde på 27 volt DC, men den kører ud
mærket på de 12 volt AC, som min transfor
mer giver!
PA-trinet.
Og nu til PA-trinet. 313-fatningen er place
ret på afstandsstykker så langt under hoved
chassiset, at det øverste af metalbasen på
røret netop er i niveau med chassiset.
Nærbilledet af 813-fatningen viser, hvorle
des alle komponenterne er monterede på kob
berstrimler direkte på rørfatningen for at
opnå tabsfrihed, stabilitet og en kort jordvej
for kondensatorerne. To strimler fjedermes
sing monteres i fatningen til at jorde rørets
metalbasis.
På fotografiet set ovenfra ser man 813’s
glødetransformer til højre og udgangskon
densator og hf-drossel til venstre for fatnin
gen.
Hf-droslen er værd at omtale nærmere, da
den næsten helt er en tro kopi af en National
Company type R175, med undtagelse af, at
det her benyttede materiale er p. t. f. e., hvil
ket er ideelt, da det besidder fortrinlige elek
triske egenskaber, ikke er termoplastisk, og
let kan drejes på en drejebænk fra en blok
6” lang og 1 1 / 4” i diameter. Kan man imidler
tid ikke skaffe dette materiale, kan man ud
mærket bruge Tufnol. I alle tilfælde skal vin
dingerne limes fast med trolitullak, når man
først har sikret sig, at droslen er effektiv på
alle bånd, og ikke giver uønskede resonansfænomener. Den bør monteres på en lille
stand-off isolator. Alle dimensioner ses af
fig. 3.
Til at begynde med var jeg i tvivl om pla
ceringen af clamp-røret, som, da det sad så
nær ved udgangsrøret, eventuelt kunne give
tilbagevirkning på dettes gitterkreds. Man
kunne selvfølgelig have lavet en skærm imel
lem rørene, men jeg besluttede mig til at

Fig. 3. Konstruktionen af RFC4.
Det benyttede tråd er 0,3 kobber.

prøve uden, og det viste sig meget uventet,
at der overhovedet ikke var spor af tilbage
virkning.
Anodekredsen er såvidt muligt monteret
med kobberbånd, som det ses på eet af foto
grafierne, hvor man
også ser placeringen
af 28 MHz spolen, L3
og udgangsspolen til
de øvrige bånd, L4.
PA-båndskift-switchet S2, som stam
mer fra et TU5B tu
ning-unit,
kan
lige
ses under meteraf
skærmningen, som er Nærbillede af 813 fatnin
konstrueret af vin
gen visende placeringen
af afkoblingskonden
kelmessing med til
satorerne o. s. v.
passede og sølvlodde
de hjørner og aluminiumplade på fire sider.
Ledningerne til metrene går i skærmet kabel,
er afkoblede ved metrene, og ført gennem
chassiset i en kobberskærm.
Skærmkablet til anodemeteret er diam.,
og denne størrelse bør betragtes som det ab
solutte minimum i forbindelse med de 1250
volt.
Den retvinklede tandhjulskobling til exciteromskifteren er lavet af 5 /8”XV8” messing
bøjet i U-facon, som det ses på billedet. Dette
må gøres i varme for at undgå brud. Lejerne
er V4” bøsninger pressede ind på plads, de
koniske tandhjul er gearede 1 : 1 og er 5 /s”
diameter med 1 / 4” aksel.
Båndomskifteren for PA-kredsen er mon
teret på en kobbervinkel, så den kommer helt
ind umiddelbart foran PA-spolen.

På dette billede oppefra, hvor låget er fjernet,
kan 813 glødetr ansformeren og clamprøret
ses nederst til højre.
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Indstilling af excitertrinene.
Exciteren må indstilles først, og det er hen
sigtsmæssigt her at skille den fra hovedchas
siset. Metrene og styringskontrollen forbindes
interimistisk.
Indstillingen
af
bredbåndskredsene
må
foretages med en isoleret trimmenøgle, og
gøres på følgende måde:
Til hvert bånd 3,5, 7, 14, 21 og 28 MHz hø
rer to trimmere — een til gitteret og en i
anoden. VFO’en sættes i gang og exciterens
båndskift stilles på 3,5 MHz. Drej gittertrimmeren til maximal styring til 807 i den lave
ende af båndet og i den høje ende af båndet
med anodetrimmeren. Dette må gentages flere
gange for at få en nogenlunde flad resonans
over hele båndet. Når 3,5 MHz trimmerne er
indstillede, gentages det med 7 MHz trim
merne, o. s. v. Når man een gang har indstil
let et par trimmere, må de ikke røres ved
indstillingen af de efterfølgende trin. Trim
merne C3, C7 og C11 indstilles til at kompen
sere for den ekstra kapacitet, der optræder,
når trinet kobles til 807’s gitter. Der føjes
ekstra kapacitet til næste dobiers gitter, da
det må tages i betragtning, at for at få jævn
styring fra et af doblertrinene til 807-gitteret,
må styringen til dobleren også være jævn,
d. v. s. frekvensuafhængig.
Man bør ikke forsøge at dække større fre
kvensområde end nødvendigt, da dette bare
vil resultere i en nedsættelse af styringen og
dårligere harmonisk undertrykkelse.
Man sætter nu højspænding på 807 og be
laster den med en kunstantenne bestående af
en sløjfe med en 10-watt pære omkring den
kolde ende af udgangsspolerne til kontrol af
output på alle bånd. Det skal være muligt at
få pæren til at lyse fuldt op med minimum
af 2,5 mA styring til 807 på alle bånd. Kan
man ikke det, er der noget galt med indstil
lingen af bredbåndskredsene, og man må be
gynde forfra med dem.
Første indstilling af PA-trinet.
Når exciteren arbejder korrekt, sættes den
tilbage i hovedchassiset, og man tager fat på
PA-trinet.
Ledningsføringen kontrolleres en gang til,
og man måler igennem for kortslutninger, før
man trækker vejret dybt og sætter højspæn
ding på trinet. Lad os af forsigtighedsgrunde
begynde med spændingen nedsat til ca. 600
volt. En kunstantenne bestående af en 100
watt 75 ohm modstand sættes tværs over ud
gangsklemmerne.
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Drejer man nu gitter og anodekondensa
torerne igennem, må den stående anodestrøm,
som ved den lave anodespænding andrager
ca. 15 mA, overhovedet ikke variere. Herefter
kontrolleres styringen til PA-trinet på alle
bånd. idet man hurtigt bringer tankkonden
satoren i resonans efter hvert båndskift. Sty
ringen til 813 skal være mindst 12 mA på alle
bånd, selv når man — senere — kører med
den høje anodespænding.
Konklusion.
Den her beskrevne sender er en del af et
lukket rack-panel, hvor jeg har modulatoren
under og antennekoblingsdelen over sende
ren. Den sidstnævnte indeholder desuden an
tennerelæet, som drives fra en selvstændig
dc-kilde og lavpasfilteret.
VFO’en, som ses til højre på det første foto
grafi, har sin egen netdel og står ved siden
af stationsmodtageren ca. 2 meter fra sende
ren. Når der skiftes frekvens indenfor et
bånd, er det kun nødvendigt at efterindstille
senderen, hvis frekvensændringen er over
100 KHz.
Forfatterens QTH er ca. 50 km fra Crystal
Palace i en dal, som giver ret stor dæmpning
af TV-signaler. Seer tætheden er ret stor for
et landområde med ca. 40 TV-modtagere i en
radius af 100 meter. Den nærmeste af disse
— min egen — er en Electronic Engineering
med afstemt HF og dens antenne er en to
element close spaced, som peger bort fra sen
deantennen ca. 10 m fra denne. Under disse
omstændigheder er cw arbejde muligt på alle
bånd med en antydning af streger på 21 MHz.
På fone er det lidt værre med lidt splatter på
14 og 21 MHz, men de øvrige bånd giver
ingen forstyrrelser. De samme forhold, men
i noget mindre udpræget grad, gør sig gæl
dende ved den nærmeste nabos modtager, en
Pye også med afstemt HF, ca. 30 m borte. Jeg
arbejder nu på med et forbedret lavpasfilter
og eventuelt andre metoder at få senderen
gjort helt TVI-fri.
Bem. af TR.:
Spoledata for exciter og for L2 er som be
mærket ikke angivet i teksten, idet konstruk
tøren her har benyttet færdigfremstillet grej.
Jeg er i gang med at lave disse data, og de
skal følge i næste OZ.
TR.

Et alsidigt kontroludstyr
Oversat fra

„Philco Techrep Division Bulletin“ og bearbejdet af Math Paulsen, OZ7MP.

Dette udstyr vil kunne anvendes i forbin
delse med de fleste amatørstationer. Det vil
lette betjeningen, forbedre kontrollen og gøre
stationen mere „fleksibel“. Og så vil det ofte
kunne bygges af „de forhåndenværende de
le". Der er ingen grund til at holde sig slavisk
til det viste diagram og de omtalte komponen
ter. Enhver kan spekulere over, hvilke kon
trolmuligheder, man er mest interesseret i,
hvilke dele man har, hvad man vil ofre, —
og så tilpasse konstruktionen til sin egen sta
tion. Derfor er konstruktionstegninger og fo
tos også overflødige. Det kan dog oplyses, at
det her beskrevne udstyr har været bygget i
en kasse med målene 25X17,5X17,5 cm.
Funktioner.
Det på diagrammet viste udstyr vil kunne
anvendes til følgende funktioner:
1. Radio-telefonterminal. — Ved tilkobling til
et telefonnet (her tænkes selvfølgelig ikke
på de offentlige!) kan en vilkårlig abonnent
føre radiosamtale over stationen.
2. Medhør på CW- eller telefonisignaler. Ope
ratøren kan kontrollere sin modulation og
kvaliteten af sin telegrafi.
3. Måling af modulationsprocent, både positiv
og negativ. Herved kan man undgå over
modulation og forvrængning fra senderen.
4. Frekvensforskydning — f. eks. på grund af
overmodulation — kan kontrolleres.
5. Strømforsyning, f. eks. til en VFO, der ger
ne skal have særskilt spændingskilde.
6. Tonegenerator, f. eks. til morseøvelse.
7. Ved hjælp af udstyret kan man nøgle:
a. Tonegeneratoren alene.
b. VFO’en alene, f. eks. ved indstilling til
nulstød på en frekvens, uden udstråling
fra senderen.
c. VFO’en med senderen koblet til.
d. Senderen med VFO’en svingende.
e. Både VFO og sender samtidig.
Konstruktion.
Opbygningen af udstyret er ikke vanskelig.
HF-kredsløbene skal holdes isolerede fra de
øvrige kredsløb og afskærmes godt, således
at signalet kun kan tilføres gennem antenne
og indgangskreds. LF-kredsløbene er ikke
kritiske, og der skulle ikke kunne opstå van
skeligheder, blot signal- og nøgleledninger
holdes afskærmede. Styklisten angiver de
værdier, der ikke er vist på diagrammet.

Kredsløbsbeskrivelse.
I det følgende behandles de enkelte afsnit
af diagrammet særskilt.
Klemskruerne H og I er direkte forbundet
til telefonlinien. Telefonsystemet kan være
såvel af lokalbatteri-, centralbatteritypen el
ler alm. felttelefon. C18 og C19 spærrer for
jævnspændingen, hvis det er et centralbatterisystem, der er tilsluttet. Ved hjælp af om
skifteren SW6 kan der skiftes mellem sending
og modtagning eller afbrydes fra linien. Bru
gen af dobbelt 3-polet omskifter i stedet for to
eller tre andre simplificerer brugen. Trans
formatoren T5 har to formål:
(1) Den isolerer linien, således at den ene
ledning på sekundærsiden kan jordforbindes,
uden at telefonsystemet påvirkes. Derved mu
liggøres afskærmning af høj-impedans sekun
dærkredsløbet.
(2) Der skabes impedanstilpasning mellem
liniens ca. 500 ohm og senderens høje ind
gangsimpedans.
Hvis der til stationen normalt anvendes en
lav-impedans (kul) mikrofon, anvendes f. eks.
en 1 : 1 transformator i stedet for.
Stationens høj-impedans mikrofon tilsluttes
J3, og senderens LF'-indgang gennem skær
met kabel til J4.
Input til senderen reguleres med R18, evt.
sammen med senderens modulationskontrol.
Klemskruerne F og G forbindes til modta
gerens udgang. T4 har ligesom T5 to formål,
den isolerer telefonlinien, og den tilpasser li
nien til modtagerens udgangsimpedans (5, 600
eller 2000 ohm ved tilslutning til rigtig udtag).
Ved hjælp af 500 ohm dæmpningsleddet R13
opretholdes konstant 500 ohm belastning på
sekundæren af T4 samt konstant 500 ohm
output til thermistor-broen, uafhængig af
indstillingen. R13 kontrollerer det modtagne
signal, og thermistor-broen holder signalet til
telefonlinien på konstant niveau, selvom mod
tagerens output varierer. (R13 kan evt. erstat
tes af et almindeligt 500 ohm potentiometer).
Thermistorerne har den egenskab, at deres
modstand stiger med temperaturen, det vil
sige med den tilførte effekt. Broen er sådan
udformet, at den er meget ude af balance,
når der ikke tilføres signal. Efterhånden som
der tilføres signal (effekt), nærmer broen sig
sin balancerede tilstand, og derved reduceres
output fra broen. Komponentværdien er valgt
således, at outputlinien forbliver konstant,
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selvom der er ret store variationer i input til
broen. Da funktionen skyldes en varmevirkning, vil en vis forsinkning i funktionen gøre
sig gældende. Forsinkningen er lang nok til,
at kun gennemsnitsstyrken af signalet påvir
ker broen. Der optræder et vist tab i broen,
men det vil ikke være noget problem, da der
jo i almindelighed er langt mere styrke at
tage fra modtageren end telefonsystemet be
høver. (Hele thermistor-broen kan naturligvis
udelades, hvis man vil affinde sig med manuel
regulering).
Medhørkredsløbet.
En antenne forbindes til J1. Længden, der
ikke er kritisk, afhænger af, hvor tæt den er
ved senderen, og af senderens output. Der har
f. eks. været anvendt en tråd på 30 cm i 30
cm afstand fra en 50 W senders feederledning.
Samme antenne blev anvendt i 1,5 m afstand
fra feederen til en 400 W sender. — Jævn
spændingen fra dioderne afspærres ved hjælp
af kondensatoren C6 fra antennen og fra må
lekredsløbene. RFC2 slutter diode-jævnstrømmen til stel og spærrer samtidig for HF. Dio
den CR3 bruges kun til CW-medhør og CR4
kun til telefoni-medhør. Tonegeneratoren be
står af V1A, R3, C9, C21 og T2. Denne oscil
lator svinger meget let, bare spændingen er
over ca. 1V på anoden af V1A. Når omskifte
ren SW4 står på CW, virker CR4 ikke, da
dens jævnstrømskredsløb er afbrudt. Et HFsignal, der tilføres J1, vil blive ensrettet af
CR3, filtreret af C7 og ført til anoden i V1A,
som er ledende. Fra stel løber strømmen gen
nem V1A, øverste primærhalvdel af T2, dio
den af CR3, RFC2 og tilbage til stel. Strøm
men gennem øverste primærhalvdel af T2 vil
inducere spænding i nederste primærhalvdel.
Fasen af denne spænding er sådan, at V1A vil
gå i sving, når spændingen tilføres gitteret.
Svingningsfrekvensen
bestemmes
især
af
selvinduktionen i T2 og kapaciteten af C21.
C9 spærrer anodespændingen fra gitteret i
V1A. Hvis der anvennes en anden transfor
mator, end den her angivne, skal værdien af
C21 evt. ændres, indtil der opnås en tone på
omkring 800 Hz.
V1B virker som alm. LF-forstærker. Gitte
ret tilføres to signaler, et fra tonegeneratoren
og det ensrettede telefonisignal fra CR4. Be
mærk at sekundæren på T1 er afbrudt, —
viklingen virker kun som kapacitiv kobling
til oscillatoren, som derved belastes meget
lidt og svinger meget let.
Ved telefoni-medhør afbrydes oscillatoren
i katoden, og signalet ensrettes i CR4 og til
føres gitteret i V1B direkte gennem C10.

V2 virker som alm. LF-udgangstrin. Højt
taleren er tilsluttet T3 gennem kontakten i
jackén J2, og den afbrydes altså, når en ho
vedtelefon tilsluttes J2.
Strømforsyning.
Denne er ganske almindelig og yder til
strækkelig med strøm til ovennævnte funktio
ner, til en VFO og evt. andre formål. Da de
fleste VFO’er er forsynet med spændingsre
gulering, er dette udeladt her. En kontrol
lampe på forpladen viser, når der er strøm
på udstyret.
Morse-oscillator.
Anodespændingen til V1A leveres af et lille
3V lommelampebatteri, der vil kunne vare
længe, idet strømforbruget er meget lille. Om
skifteren SW3 skal stå på KEY.
Måling af modulationsgrad.
Cl er en stopkondensator. Med C2 kontrol
leres HF-input, sådan at der opnås fuldt ud
slag på Ml med omskifteren SW1 på RF. Føl
gende
forsigtighedsregler
må
iagttages:
Kredsløbet skal afskærmes godt mod HF og
mod brum. Modstandene R1 og R2 må ikke
have større tolerance end 5 °/o. Ml er et al
mindeligt 0—1 mA drejespoleinstrument.
Det ensrettede og filtrerede output fra CR1
aflæses direkte på Ml med SW1 på stilling
RF. Ved normal modulation i en lineær for
stærker vil de positive og negative spidser
være lige store, og Ml vil vise et konstant ud
slag. Er der forvrængning, vil dette ikke være
tilfældet, og instrumentudslaget vil være va
rierende.
Når SW1 sættes på AF, så føres outputtet
fra CR1 til et ensretterkredsløb bestående af
CR2 og C5, gennem TI og SW2 til Ml. Kreds
løbets værdier er nu valgt således, at når in
put ved hjælp af C2 er indstillet til max.udslag på Ml (SW1 på RF), så vil instrument
udslaget være direkte proportional med mo
dulationsgraden, når SW1 sættes på AF. Fuldt
udslag vil da betyde 100 °/o modulation, halvt
udslag 50 °/o mod. og instrumentskalaen kan
kalibreres. Ved hjælp af CW2 kan man vende
polariteten, sådan at øvre og nedre amplitu
der kan kontrolleres hver for sig.
Betjening.
Når udstyret er færdigt og alle ydre for
bindelser tilsluttet, foregår betjeningen såle
des:
Overdragning af telefonsamtale.
Når omskifteren SW6 står på TRANSMIT,
kan man tale fra en af mikrotelefonerne i det
tilkoblede telefonnet. Når der er oprette for
bindelse mellem en „abonnent' 4 og en anden
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radiostation, vil det være mest hensigtsmæs
sig at bruge sig egen telefons mikrotelefon til
både at høre og tale i.
Før dette kan ske, må man imidlertid først
selv have forbindelse med både operatøren
ved den anden radiostation og med abonnen
ten. Når det er i orden, er fremgangsmåden
følgende:
1. Sæt SW6 på TRANSMIT og bed operatøren
tale til abonnenten. Sig „Jeg skifter", sæt
SW6 på RECEIVE og afbryd senderen (man
hører nu operatørens tale i mikrotelefonen,
og evt. i højttaleren, og abonnenten hører
ham også).
2. Når operatøren er færdig med at tale, sæt
tes SW6 på TRANSMIT. Man ber derefter
abonnenten svare og starter senderen.
Volumenkontrollen R13 (RX GAIN) indstil
les til normal telefonniveau og kræver der
efter ikke megen indstilling. Der kompenseres
automatisk for fading eller stigende signal
styrke i modtageren, således at styrken i tele
fonen vil være ret konstant.
Kun hvis styrken bliver meget svag, bør
man dreje op for modtagerens volumenkon
trol eller R13.
Volumenkontrollen R18 (TX GAIN) indstil
ler ved hjælp af instrumentet Ml den nor
male modulationsgrad (se nedenfor). Denne
indstilling skulle også kun kræve efterindstilling, hvis abonnenten er meget svag.
Når overdragningssystemet ikke anvendes,
sættes SW6 på OPEN, hvorved forbindelsen
til telefonnettet afbrydes helt.
CW medhør.
Ved telegrafi er det behageligt at have
medhør på sine egne signaler. Anvender man
stationsmodtageren, vil det som regel være
nødvendigt både at reducere følsomheden og
at beskytte indgangen mod de kraftige signa
ler. Hvis modparten sender på en anden fre
kvens,
må
modtageren
efterindstilles
hver
gang der skiftes, og man risikerer ikke at
kunne finde signalet igen.
Medhørsfunktionen
her
virker
uafhængig
af både modtager- og sendefrekvens. Omskif
terne SW4 sættes blot på SW, og volumenkon
trollen R9 (MONITOR VOLUME) indstilles til
passende styrke i hovedtelefon eller højttaler.
Modulationskontrol.
Talekvaliteten
kontrolleres
ved
at
sætte
SW4 på VOICE. For at undgå akustisk til
bagekobling fra højttaleren, bør man anvende
hovedtelefon.
Højttaleren
afbrydes
automa
tisk, når hovedtelefonen tilsluttes jack J2.
Modulationsgraden måles således: Sæt om
skifteren SW1 på RF og indstil C2 til fuldt
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udslag på Ml. Sæt SW1 på AF. Ml viser så
modulationsgraden direkte i %.
Når omskifteren SW2 står på POS, så er
det de positive amplituder, der måles. Står
den på NEG, er det negative. Hvis de to må
linger ikke er ens, tyder det på forvrængning
i senderen. Normalt lader man SW2 stå på
POS. Når SW1 står på RF. vil bevægelse af
viseren under modulationen tyde på frekvens
forskydning, og senderen bør kontrolleres.
Tonegeneratoren.
Vil man øve sig i morsning, sættes SW7 og
SW8 på OFF og SW3 på KEY. Al indstilling
af nøgle, vibroplex eller el-bug bør også fore
gå på denne måde, uden at senderen er star
tet.
Nøgling af VFO og sender.
Ved at sætte SW8 på KEY (SW3 og SW7 på
OFF) og trykke nøglen ned, startes VFO’en
alene. VFO’en kan så afstemmes til en be
stemt frekvens eller, ved hjælp af modtage
ren, til nulstød med en bestemt station, uden
at signalet udsendes.
Hvis VFO’en normalt skal være startet og
senderen nøgles, så sættes SW8 på ON og
SW7 på KEY. Hvis stationen ikke har nogen
særskilt VFO, lader man SW8 stå på OFF.
Vil man nøgle både VFO og sender samti
dig (f. eks. for at undgå „chirp"), sættes SW7
og SW8 begge på KEY.
I de fleste tilfælde ønsker man vel at nøgle
VFO’en med senderen startet. I så fald står
SW8 på KEY og SW7 på ON.
Nogle af de vigtigste komponenter.
TI og T2

Transformator, p.p. anode — p.p.
gitter. Vindingsforhold 1 : 1. Sta
tisk skærm.
Udgangstransformator, 7000 ohm
T3
til svingspole (5Ω).
Universaltransformator, prim. 5,
T4
600 og 2000 ohm. Sek. 500 ohm.
Transformator, 500 ohm til gitter.
T5
Nettransformator, sek. 5V; 6,3V
T6
og 2X350V.
Ml
mA-meter, 0—1 mA.
Thermistorer (Philips NTC-modTHI og TH2
stand, type 83900/3K3 e. 1., måske
kan strømregulatorrør anvendes)
SW1 og SW2
2-pol omskifter.
SW3
1-pol afbryder
SW4, SW7 og SW8 1-pol omskifter
SW5/R9
500 kohm potentiometer med
netafbryder.
2-pol, 3 stilling omskifter.
SW6
Co-ax fatning.
Jl, J3 og J4
2-pol jaek med brydekontakt.
J2
500 ohm dæmpningsled (T-led).
R13
12AU7 (ECC 82 e. 1., evt. 2
VI
trioder).
6AR5 (EL41 e. 1.).
V2
5Y3 (GZ32 e. 1.).
Ensr.

En tre-bånds minibeam.
G.

A.Bird, G4ZU, i RSGB Bulletin, febr. 1956.
Beskrevet af OZ7BG.

Den her beskrevne tre-bånds beam antenne
anvender ret nye og ukendte metoder til
smertefri anvendelse af samme antenne på
flere bånd uden brug af omskiftere og relæer,
og hvad man ellers har set af skiftemetoder
i flerbånds beamantenner.

Fig. 1.
Beamens
mål.De ved første
dommelige længder på λ / 4 stubs fremkommer ved,
at man skal multiplicere den fysiske kvartbølge med
den anvendte linies hastighedsfaktor, her er
anvendt 300 ohms

Disse metoder kræver en nærmere forkla
ring, og det vil være nærliggende at begynde
med directoren. Der er to måder på hvilke
man kan ændre et parasitisk elements reso
nansfrekvens. 1) Man kan ændre dets fysiske
dimensioner, og 2) indsætte en spole eller
kondensator i midten af elementet, (fig. 2).

Fig. 2. Tre elementer
med samme
resonansfrekvens.

En spole vil gøre resonansfrekvensen lave
re, og en kapacitet vil gøre den højere.
I dette specielle tilfælde er directoren 4,88
m lang, og afstemt med en spole i midten til
21 MHz. Hvis denne spole blev kortsluttet
med en omskifter eller et relæ, ville vi have
en almindelig parasitisk director til 28 MHz.
For at undgå mekanisk skift har man benyt
tet sig af en kvartbølge åben stub’s ret usæd
vanlige egenskaber. Laver man sig en sådan
stub af et stykke feeder med parallelle tråde,
og skærer dem til 1 / 4 bølgelængde på 28 MHz

og lader den ene ende stå åben, vil den anden
ende opføre sig som en kortslutning på denne
frekvens. På 21 MHz vil den ikke betyde no
gen kortslutning, men simpelthen repræsen
tere en lille kapacitet. Hvis denne stub for
bindes tværs over 21 MHz afstemningsspolen
i midten af elementet, vil den udføre bånd
skiftet automatisk. På 28 MHz er spolen kort
sluttet af stuben, og på 21 MHz er stuben blot
en lille kapacitet over spolen. Det var direc
toren.
En lignende fremgangsmåde er anvendt ved
reflectoren, hvis fysiske længde er 7,02 m.
Den er afstemt med en spole til 14 MHz,
hvorover er anbragt en 1/4-bølge åben stub
skåret til 21 MHz, som automatisk kortslutter
afstemningsspolen på denne frekvens. Reflec
toren gør også nytte på 28 MHz, hvor den
opfører sig som to halvbølge reflectorer i fase.
øjekast ejen
På grund af den relativt store spacing er af
stemningen ret bred.
Vi kommer nu til det drevne element. Her
kunne man også have anvendt stubs og spoler
på lignende måde, men det ville komplicere
sagen unødvendigt. På dette sted må måske
lige gøres opmærksom på, at selv om man
sædvanligvis anvender drevne elementer, der
er V 2-bølgelængde lange i parasitiske anten
ner, er dette slet ikke nogen nødvendig be
tingelse, og undertiden kan der ligefrem være
fordel ved ikke at gøre det. Den endelige
længde, som forfatteren har valgt, nemlig
7,32 m er valgt udfra følgende begrundelser:
1. At tillade arbejde på 28 MHz, med det
drevne element to halvbølge elementer
i fase på dette bånd.
2. At forøge båndbredden og strålingsmod
standen på 21 MHz.
3. At mindske reaktansændringer ved
båndskift.
Fødning af

minibeamen.

Forfatteren anbefaler at føde beamen med
300—450 ohm åben linie, som giver det lave
ste gennemsnitlige standbølgeforhold på alle
tre bånd, og angiver en optimal længde på
feederen på 56 fod = 17 m, når feederen af
stemmes med et normalt antenneled. Han har
konstrueret et automatisk antennetilpasnings
led, hvis diagram er vist på fig. 3. Det tilla183

Rapport over III. I. A. R. U. Region I-Congres
(Sluttes
AFSLUTTENDE PLENAR-SAMLING
Lørdag den 16. juni 1956.
Agenda API. Rapport fra den adm. komité.
Referatet fra den adm. komité blev forelagt, og
følgende henstillinger fra denne komité fremført
for de delegerede.
Henstilling 1: Det blev foreslået af RSGB og støt
tet af USKA, at Reg. I båndplan fortsættes som
vedtaget i Lausanne med undtagelse af, at båndet
på 14 Mc/s skal nu gå til 14,100 kc/s istedet for til
14,125 kc/s. Dette blev vedtaget med 10 stemmer for
og 5 imod.
Henstilling 2: Det blev foreslået af G6CL og støt
tet af Danmark, at plenar-samlingen har noteret sig
den store udvikling i gensidige aftaler siden Lau
sanne konferencen, og at plenar-forsamlingen an
befaler i betragtning af denne kendsgerning, at
hvert medlemsorg. skal øve størst mulig indsats
for yderligere at udnytte situationen. Dette blev
eenstemmigt vedtaget.
På dette tidspunkt fandtes det nødvendigt at kon
trollere de delegeredes stemmeberettigelse, for at
sikre sig, at de har ret til at stemme. Kontrollen
gav følgende resultat:
G6CL for IRTS.
ZS5KL for SARL.
F9DW for REF.
UFO for URE og ARI.
DL1WA for DARC og OVSV.
ON4BK for UBA og AAEM.
YU1AA for SRJ.
PA0NP for VERON.
OZ2NU for EDR og NRRL.
G2WS for RSGB.
SM5MN for SSA og SRAL.
HB9J for USKA.
Nogen diskussion opstod vedr. den belgiske dele
gats ret til at repræsentere UCAL, Belgisk Congo,
da han ikke havde nogen skriftlig fuldmagt til at
gøre dette. Det blev derpå foreslået af G2MI og
støttet af G6CL, at denne stemme ikke kunne god
kendes. Dette forslag blev vedtaget med 9 stemmer.
Henstilling 3: Det blev foreslået af G6CL og støt
tet
af
DL1KV,
at
plenar-forsamlingen
opfordrer

Fig. 3.
Det
automatiske
antennetilpasningsled.

der coaxial afgang fra senderen, og tilpasser
den til den åbne linie til antennen. I dette til
fælde har feederen en optimal længde på ca.
11,5—12,2 m.
Forstærkningen af denne beam vil andrage
(OZ7G): 9—10 db på 28 MHz, 7 db på 21 MHz,
og ret dårlig på 14 MHz, ca. 4 db. OZ7G fin
der i modsætning til G4ZU, at stubs er ret
kritiske med hensyn til længde og spacing,
og anbefaler at fremstille dem som åben linie
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afsnit).

alle medl.org., der ikke har tilladelse til at oprette
et katastrofe-net. at gøre alt for at oprette denne
tjeneste. Dette vedtoges eenstemmigt.
Hensilling 4: Det blev foreslået af ON4BK og støt
tet af HG9J, at frekvensen 14,095 kc/s skal accepte
res
som
en
katastrofe-kaldefrekvens.
Eenstemmig
vedtagelse.
Henstilling 5: G6CL foreslog og blev støttet af
SM5MN, at i betragtning af den kendsgerning, at
der under Atlantic City-bestemmelserne er tilladt
USSR og Frankrig at benytte båndet 72—72.8 Mc/s,
anbefales det alle org. under Reg. I at ofre enhver
anstrengelse på at opnå tilladelse til at benytte
dette bånd. Dette blev vedtaget med 15 stemmer
mod 1.
(Note) Den sydafrikanske delegerede stemte ikke,
fordi det i Sydafrika er tilladt at benytte 50—54
Mc/s-båndet.
Henstilling 6: Det blev foreslået af DL1KV og til
sluttet af ZS5KL, at efter med interesse at have
læst det forelagte dokument fra SRJ, retter mødet
sin tak til denne org. Det anbefaler, at meget af
stoffet er af etisk natur, men i betragtning af vig
tigheden i de stillede forslag, anbefales det, at do
kumentet overdrages til den internationale komité
for et detaljeret studium og handling, hvor komi
teen finder det ønskeligt og påkrævet. Dette ved
toges eenstemmigt.
Henstilling 7: Det blev foreslået af G6CL og se
kunderet af HB9J, at planen vedrørende rapporte
ringen af „indbrydere“ på de exclusive amatørbånd,
indeholdt i den rapport accepteret af den admini
strative komité, bliver vedtaget. Dette skete een
stemmigt.
Henstilling 8:
Et memorandum forberedt af
PA0DD blev forelagt, og ordførende indbød Mr.
Budlong, sekretæren fra IARU’s HQ til at gentage
og eventuelt udvide de bemærkninger, han tidligere
havde bragt til den administrative komité, om må
den, hvorpå en ITU-konference blev afholdt.
Det blev foreslået af DL1KV og støttet af PAODD,
at en formel tilkendegivelse blev rettet til Mr.
Budlong for den store assistance, han havde ydet
Stresa
konferencen.
Dette
blev
vedtaget
med
applaus.
Henstilling 9: Det blev foreslået af DL1KV og
støttet af OZ2NU, at i betragtning af at ikke-ama-

af 1 mm kobbertråd i en spacing som en 400
ohm linie, hvor G4ZU fremstiller sine stubs
af 300 ohm twin-lead. Man må ved beregning
af længden medtage de forskellige hastig
hedsfaktorer.
Elementerne kan afstemmes med gitterdyk
meter, når spoler og stubs er påsat, og kræver
sikkert nogen puslen før den endelige opsæt
ning, men her er i hvert fald en ide til fri
afbenyttelse, blot ikke erhvervsmæssigt, idet
G4ZU har patenteret antennen, og overdraget
enerettighederne til fremstilling med salg for
øje til Panda Radio Co., Ltd. England.

tor stationer tendentiøst anvender åbenbare tomme
områder i de delte bånd, opfordres alle org. til at
animere deres medlemmer til fuldt at gøre brug af
disse bånd. Vedtoges eenstemmigt.
Agenda AP2. Rapport fra den tekniske komité.
Mødet behandlede derefter rapporten fra den tek
niske komité fremført af den ordførende, G60T.
Han henviste til rapportens appendix C, og anmo
dede om, at dette blev behandlet i forbindelse med
det forslag, der allerede er ydet tilslutning vedr.
rapporteringen af indbrydere på båndene. Appendixet blev vedtaget efter forslag fra G2WS og med
tilslutning fra ZS5KL.
Det blev derefter foreslået, at henstillingerne A
til D fra den tekn. komité blev accepteret en bloc.
Foreslået af HB9GA og tilsluttet af SM5MN. Eenstemmig vedtagelse.
Aganda AP3 blev behandlet under Agenda AP5.
Henstilling A:
Tillægs-henstillingerne
fra den
intern, komité blev derefter forelagt plenarforsam
lingen.
G5CL foreslog og støttedes af HB9FH, at ydelser
ne til Fond genindsættes og at Fond I i fremtiden
bliver benyttet til det formål at financiere omkost
ningerne ved driften af Reg. I Bureau og også til
at imødegå omkostningerne ved fremtidige treårige
konferencer. Endvidere at en sum, stor £ 200, inde
holdende £ 50 allerede betalt, ydes til ARI fra Reg.
I. Fond 1 til omk. i f. m. Stresa konferencen, og
at det generøse tilbud fra ARI selv at ville deltage
med yderligere £ 113 skulle modtages med aner
kendelse. Dette blev vedtaget med 13 stemmer for
og 1 imod.
Henstilling B: Det blev foreslået af G6CL og støt
tet af G2WS, at summen af bidrag til Reg. I Fondene
skulle andrage 1200 £ pr. å., men at fordelingen
skulle ændres til
Fond 1 £300
Fond 2 £ 500 og
Fond 3 £ 400
HB9J henstillede, at overvejelsen over at summen
skulle øges til £ 1500 skulle diskuteres under dette
punkt. Det blev foreslået af HB9J og støttet af
YU1AA, og at den samme opdeling skulle anvendes.
På opfordring af OZ2NU oplæste sekretæren en
redegørelse fra EDR vedr. denne org. syn på de
financielle spørgsmål, der talte for en nedsættelse
af beløbene til de tre Fonds, og at betalingen til
Fond I stadig blev holdt tilbage. HB9FH erindrede
mødet om, at såfremt dette blev gjort, ville der
ikke være tilstrækkelige midler tilgængelige. En
betydelig diskussion opstod vedr. denne sag, samt
om beløbene skulle beregnes ud fra antallet af li
censer, der er i kraft i landet, eller ud fra antallet
af licenser, der er medlemmer af hvert national
org.
Sekretæren citerede
tallene
godkendte
i Lausanne.
OZ2NU anerkendte de fremførte argumenter, kun
ne i dag dog kun fastholde de pålæg, han havde
fået fra sin hovedledelse, men lovede at klarlægge
forholdene for denne, når han vendte hjem.
Det blev påny foreslået af HB9J og sekunderet af
YU1AA, at den samlede sum hvert år skulle være
£ 1500. Dette forslag blev forkastet med 9 stemmer
mod 8. Det originale forslag blev derefter bragt til
afstemning, d. v. s. £ 1200, men at fordelingen skulle
ændres til 3-5-4. Dette blev vedtaget med 14 stem
mer mod 1. (OZ2NU).
Henstilling C: Tabellen over de foreslåede indbe
talinger for perioden 1. juli 1956 til 30. juni 1959

baseret på 19000 licenserede medlemmer og et beløb
på £ 1200 blev derefter behandlet. ON4BK fremførte
sit forslag om, at Region I fondene skulle overføres
til en svejtsisk bank, hvilket var ønsket allerede
på
Lausanne
konferencen.
Sekretæren
forklarede
derpå, hvorfor det var blevet fundet nødvendigt at
anbringe pengene i England. Den italienske delege
rede forklarede, at det var ikke spørgsmålet om,
fondene ikke var blevet behandlet på den mest om
hyggelige og tilfredsstillende måde, men han mente,
at denne sag skulle bringes til en fornyet afstem
ning. Ordførende intervenerede og retledte, at den
ne sag først skulle finde sin løsning, når kassereren
var blevet valgt.
Henstilling D: Ordføreren informerede forsamlin
gen om, at den internationale komité havde eksami
neret punkt 7 i reglerne for Region I og havde op
daget, at som de forelå, var der ingen begrænsning
af antallet af personer, der kunne vælges til den
Internationale Executiv komité. Det blev derfor
foreslået, at ordene „ikke flere end 4“ blev tilføjet
efter ordene „ikke færre end 1“, hvorefter denne
sætning ville lyde „på hver konference skal vælges
en International Eksekutiv Komité bestående af en
præsident,
vice-præsident,
sekretær,
kasserer
og
ikke mindre end een og ikke flere end fire med
lemmer.
Dette blev foreslået af DL1KV og tilsluttet af
G6CL, og efter nogen yderligere diskussion blev
det eenstemmigt vedtaget.
Agenda AP3. Rapport fra VHF-komiteen.
Rapporten fra VHF/UHF komiteen blev derpå
forelagt af DL3FM.
Henstilling A: Det blev foreslået af DL3FM og
støttet af SM5MN, at en permanent VHF-komite
skulle etableres, og den normalt skulle mødes een
gang om året undtagen i de år, hvor der afholdes
en Region I konference. Almindelig tilslutning.
Henstilling B: Det blev foreslået af DL1KV og til
sluttet af SM5MN, at org., der sender medlemmer til
VHF-komiteens møder, skal betale udgifterne i for
bindelse med deres medlemmers deltagelse. Dette
vedtoges.
Henstilling C: Mødet besluttede derefter, hvor
ledes komiteen skulle sammensættes, og efter nogen
diskussion blev det besluttet, at dets ordførende
skulle være DL3FM, og efter en afstemning blev
ON4BK med 8 stemmer valgt til sekretær, medens
PA0LR fik 6 stemmer.
Henstilling D: Reglerne for den europæiske VHF/
UHF contest blev vedtaget med 13 st. mod 1 blank.
Agenda AP4. Valg af International komité.
Ordførende i den siddende Internationale Execu
tiv Komité meddelte, at komiteen tilbød genvalg i
sin nuværende sammensætning. Dette blev fore
slået af PA0NP og støttet af ZS5KL, men forkaste
des med 3 stemmer for og 11 imod.
Den belgiske delegerede foreslog på den marok
kanske delegeredes vegne, at den Internationale
Komite skulle bestå af kun eet medlem fra hver
nation, og dette blev støttet af F8GB, der repræ
senterede F9DW, som havde måttet forlade mødet.
G2MI, sekretæren talte derpå i stærke vendinger
imod dette synspunkt, han advarede mødet mod, at
det ved antagelse af en sådan politik ville skabe
en begrænsning for dem selv til at vælge de bedste
mænd til komiteen. Han sagde, at sådanne syns
punkter var ude af kurs for år tilbage. Der skulle
ikke være nationaliteter repræsenteret, vi er alle

185

mennesker,, der vil prøve at fravriste os vore pri
vilegier. Det hænder ofte, at flere mænd fra den
samme nation af deres kolleger anses for at være
de mest egnede forslag til den Internationale ko
mite. det ville være uklogt af delegaterne at binde
deres egne hænder således, at de kun kan benytte
en af disse talenter. Forslaget blev derefter forelagt
til afstemning og vedtaget med 9 stemmer mod 8.
Ordførende bad derpå om forslag til præsident
for den Internationale komite. To forslag blev mod
taget. SM2ZD foreslået af Holland og støttet af
RSGB og HB9GA foreslået af Belgien og støttet af
Schweitz, og efter en afstemning blev HB9GA valgt.
I sin tak til de delegerede for deres tillid til ham,
reserverede han sig ret til at vente med at accep
tere valget, indtil den Internationale Komite var
blevet valgt.
Forslag blev derefter udbedt til posten som sek
retær, og med enstemmig akklamation blev G2MI
foreslået. Imidlertid meddelte han, at han ikke var
beredt til at modtage valget. Presset for sin årsag
hertil, meddelte han. at han ikke var kommet til
mødet med det standpunkt at ville nægte valg, og
han var blevet dybt bevæget over den tillid, der
var blevet vist ham, imidlertid var han så stærkt
imod forslaget, at kun een person fra hver nation
kunne vælges til komiteen, at han ikke kunne til
lade, at hans navn blev fremført, sålænge denne
vedtagelse stod ved magt. Den svejtsiske delegerede
spurgte derefter, om G2MI ville være beredt til
at modtage valg som sekretær, hvis mødet tog den
nævnte resolution, som han følte så stærkt imod,
tilbage. Til dette svarede han, at han ville. Det blev
derefter foreslået af HB9J og støttet af SM5MN, at
mødet resolverede at trække sin afgørelse tilbage,
hvilket
skete
eenstemmigt.
Ordførende
erklærede
derefter den tidligere resolution for ugyldig. G2MI
valgtes derpå eenstemmigt til sekretær.
Mødet fortsatte derpå med valg af kasserer. Det
blev foreslået af I1FO og støttet af ON4BK, at den
nye kasserer skulle være F9DW. Det blev foreslået
af PAONP og støttet af SM5MN, at G6CL skulle no
mineres, og efter en afstemning blev F9DW erklæ
ret valgt til kasserer. Derefter valgtes de 4 komite
medlemmer. Følgende opstilledes:
SM2ZD foreslået af Tyskland og støttet af Danmark.
DL1KV foreslået af Sverig og støttet af Jugoslavien.
I1XX foreslået af Italien og støttet af Frankrig.
PAODD foreslået af Holland og støttet af Danmark.
YU1AA foreslået af Sverig og støttet af Tyskland.
G2IG foreslået af England og støttet af Sydafrika.
G6CL foreslået af Sydafrika og støttet af England.
Efter
en
afstemning
erklæredes
følgende
som
valgte:
SM2ZD — DL1KV — I1XX og YU1AA.
Det blev derefter foreslået af ON4BK og støttet
af F8GB, at Region I fondene skal overføres til
svejtsisk bank. Dette blev vedtaget med 12 st. for
og 5 imod.

DEN SUPPLERENDE TEKNISKE PRØVE
TIL A-LICENSEN
I sin artikel om de tekniske prøver til A-licensen
anfører OZ2KP til slut, at man for at bestå prøven
skal besvare 3 / 4 af spørgsmålene tilfredsstillende.
Dette er ikke rigtigt, idet Post- og Telegrafvæsenet
i bestemelserne ang. prøven meddeler, at der skal
besvares 2 / 3
af spørgsmålene tilfredsstillende. Så
sagen er knap så slem som anført, idet man af de
stillede ni spørgsmål kun behøvede at klare de seks.
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På dette punkt erklærede HB9GA. at han ville
acceptere valget som præsident for den nye Inter
nationale Executiv Komite.
Agenda AP7. Tid og sted for næste konference.
Ordførende efterlyste forslag fra medl.org. ang.
værtsskabet ved 1959 Region I Konference. Da der
ikke fremkom forslag, spurgte sekretæren den tyske
delegation, om de mente, at DARC ville være villig
til at overtage hvervet. Efter forhandling med sine
kolleger lovede den tyske delegerede at undersøge,
om det kunne lade sig gøre i Tyskland, og meddele
den Internationale Komite besked herom i god tid.
Sekretæren henledte opmærksomheden på, at den
adm. komité havde anbefalet, at afgørelsen i Lausanne om at søge tilladelse fra Universal Postal
Union, til at QSL-kort kunne sendes i store pakker
til forretningspapirs porto rater skulle trækkes til
bage, da sekretæren ad omveje havde bragt i erfa
ring, at enhver sådan aktion ville være højst uøn
skeligt. Det blev foreslået af Schweitz og støttet af
Tyskland, at denne henstilling skulle annulleres,
hvilket blev vedtaget.
Idet han lukkede mødet, anmodede ordføreren
om en tilslutning til en varm tak til præsidenten,
funktionærer og medlemmer af ARI for deres ene
stående arbejde i tilrettelæggelsen af konferencen,
og overrakte til præsidenten, Mr. Roberto Sesia,
I1FA, et smukt skrin, skænket af den jugoslaviske
org. Dette blev understøttet med langvarigt bifald.
I sit svar udtrykte I1FA sin tilfredshed med denne
venlige gestus og udtalte håbet om, at Region I
må have held og lykke i alle sine gøremål. Den
jugoslaviske delegation anmodede derefter om at
rette en lignende tildeling til sekretæren, G2MI,
som takkede i hjertelige vendinger for den smukke
tanke. Den hollandske delegerede foreslog en varm
tak til ordførende, G2IG, for hans tålmodige og
uforstyrrede måde at lede forhandlingerne på, og
dette blev også tilsluttet med applaus.

Ovenstående danner afslutningen på det rent
saglige referat af den administrative komites
forhandlinger.
1 senere nr. af „OZ“ vil vi bringe OZ2NU’s
personlige kommentar, såvelsom referat af den
tekniske komites arbejde.
I den udstrækning, som det formenes at have
interesse, vil vi også senere, når oversættelser
foreligger, bringe de materialer af administrativ
eller teknisk karakter, som dannede grundlaget
for forskellige afsnit af konferencens forhand
linger.

I spørgsmål 1 var en fejl i
diagrammerne i forbindelse med
svarene.
Læserne
bedes
sam
menholde denne rettelse med ar
tiklen side 160 i OZ for august d.
å. Her udgår fig. 2. I dennes sted
indgår fig. 3, og som fig. 3 an
føres hosstående diagram. HR.

Vi kigger på Atlantic City Konventionen
☆
1. artikel: Den int. telekommunikationsunion.
Som nævnt i en notits i sidste nr. af „OZ“ påbe
gyndes hermed en række kortfattede artikler om
vore internationale
afhængighedsforhold,
her først
og
fremmest
Den
internationale
Telekommunika
tionsunion og den af denne i 1947 vedtagne Atlantic
City Konvention.
Dette gøres for at give vore amatører mulighed
for at sætte sig ind i de gældende lovmæssige be
stemmelser for vort virke, og med håbet om der
igennem at øge forståelsen af de vilkår, hvorunder
vi arbejder, både som aktive amatører og som lede
re af en amatørorganisation, hvor hensyn skal tages
både til konventionen på den ene side og til med
lemsstaben på den anden.
Da konventionen i sig selv er en diger bog på 167
sider, siger det sig selv, at vi må indskrænke os til
kun at fremdrage de afsnit og punkter, der er af
speciel betydning for amatørbevægelsen.
Vi håber, at det må lykkes for os, at gøre det på
en måde der vil blive til gavn for vore læsere.
Som medlemmer af Den internationale Telekom
munikationsunion, fremtidigt forkortet I. T. U., op
tages lande eller grupper af territorier, der under
forskellige forudsætninger tiltræder konventionen.
Alle medlemmer har ret til at deltage i Unionens
konferencer og er valgbare til alle dens organismer.
Ethvert medlem — uanset landets størrelse har ret
til een stemme på alle ITU’s konferencer og i alle
plenarforsamlinger i ITU’s organismer, som ved
kommende er medlem af.
Udover medlemmer af karakter som ovenfor fin
des også såkaldte associerede medlemmer, disse har
dog ikke stemmeret eller valgbarhed som den for
annævnte medlemskategori.
ITU har sæde i Geneve.
Dens formål er at opretholde og udvide det inter
nationale samarbejde for forbedring og den ratio
nelle anvendelse af telekommunikationer af enhver
art. Videre arbejder den for at fremme udviklingen
af de tekniske muligheder og den mest virknings
fulde udnyttelse af disse for at forhøje telekommu
nikationstjenestens ydeevne, at forøge brugen af
dem og, så vidt det er muligt, i almindelighed at
stille dem til rådighed for publikum. At bringe na
tionernes anstrengelser i samklang til opnåelse af
disse fælles mål.
I dette øjemed foretager unionen tildeling af fre
kvenser og registrering af frekvensfordelingen for
at undgå skadelige forstyrrelser mellem de forskel
lige landes radiostationer.
Udover andre formål udenfor vore interesser må
nævnes, at der skal arbejdes for vedtagelse af for
holdsregler til at betrygge menneskelivs sikkerhed
gennem
samarbejde
af
telekommunikationstjene
sterne.
ITU er opbygget således:
1. Konferencen af regeringsbefuldmægtigede, og det
te er unionens øverste organ,
2. de administrative konferencer,
3. følgende permanente organismer:
a) det administrative råd,
b) generalsekretariatet,
c) det internationale Frekvensregistreringsråd
(I. F. R. B.)

d) den internationale, rådgivende telegrafkomite
(C. C. I. T.)
e) den internationale, rådgivende telefonikomite
(C. C. I. F.)
f. den internationale, rådgivende radiokomite
(C. C. T. R.)
Det administrative råd har til opgave at træffe
alle foranstaltninger til at lette medlemmerne op
fyldelsen af bestemmelserne i konventionen, regle
menterne og de afgørelser, der er truffet af konfe
rencen af de regeringsbefuldmægtigede.
Det
internationale
frekvensregistreringsråds
væ
sentligste opgaver består i at foretage en metodisk
registrering af de forskellige landes foretagne fre
kvenstildelinger for — i overensstemmelse med den
i radioreglementet foreskrevne fremgangsmåde —
at fastslå dato, formål og tekniske karakteristikker
for hver af disse tildelinger for at sikre den offi
cielle internationale anerkendelse heraf, samt at
bistå medlemmerne med henblik på anvendelsen af
det størst mulige antal radioveje i de områder af
frekevsnsspektret, hvor skadelige forstyrrelser kan
opstå. Rådets forretningsgang er iøvrigt bestemt i
radioreglementet.
Rådets medlemmer skal opfylde deres opgave ikke
som repræsentanter for deres respektive lande eller
for en region, men som upartiske embedsmænd,
hvem et internationalt hverv er betroet.
Intet medlem af rådet må med hensyn til udøvel
sen af sine funktioner anmode om eller modtage
instruktioner fra nogen regering eller fra et med
lem af nogen som helst regering eller fra nogen of
fentlig eller privat organisation eller person. Et
hvert medlem af unionen skal endvidere respektere
rådets og dets medlemmers pligters internationale
karakter og må ikke under nogen omstændigheder
forsøge at påvirke nogen af dem i udøvelsen af
deres funktioner. Intet medlem af rådet eller dets
personale må, bortset fra sit arbejde i rådet, udøve
nogen virksomhed eller have nogen økonomisk in
teresse i noget foretagende, der beskæftiger sig
med telekommunikationer.
De internationale, rådgivende komiteer.
C. C. I. T. og C. C. I. F. skal foretage undersøgel
ser og udfærdige henstillinger angående spørgsmål
af teknisk, driftsmæssig og takstmæssig art i for
bindelse med telegrafi, faksimile og telefoni. Medens
C. C. I. R. foretager undersøgelser og udfærdiger
henstillinger angående tekniske spørgsmål i for
bindelse med radio samt vedrørende sådanne drifts
spørgsmål, hvis løsning hovedsagelig afhænger af
overvejelser af radioteknisk karakter.
(Fortsættes).

Denne artikel var af OZ2NU lovet i august-nr. af
OZ, men udgik på grund af pladsmangel. Læserne
bedes undskylde forsinkelsen, men det kniber med
pladsen i disse numre af OZ, hvor organisationsstof
fra ind- og udland jo helst skal med hurtigst muligt
i tilknytning til konferencer, generalforsamlinger
etc.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2N1T
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester.
Seetion-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
7.

OZ/SM-testen 1956
Til deltagelse i den 5. årlige landskamp OZ/SM
indbydes hermed alle licenserede medlemmer af
EDR og SMA.
1. Testperioder:
Lørdag d. 6. okt. kl. 21.00 til 24.00 DNT.
Søndag d. 7. okt. kl. 09.00 til 12.00 DNT.
2. Både telefoni og telegrafi er tilladt, men konkur
rencen er ikke opdelt i klasser.
3. Kun 3,5 og 7 Mc/båndene må anvendes. Og de
respektive landes bestemmelser skal efterfølges.
4. En kodegruppe sammensat af 10 (ti) forskellige
bogstaver i selvvalgt sammensætning sendes ved
første QSO. Kodegruppen videresendes af mod
tagerstationen. Skulle en kodegruppe af en eller
anden årsag blive modtaget, benyttes den forud
gående gruppe. Endvidere afgives almindelig rap
port vedføj et amts-respektive lens-bogstav.
(NB. Husk iflg. meddelelse fra P&T må amtsbog
staver ikke benyttes i forbindelse med kaldesignalerne).
5. Een og samme station må kun kontaktes én gang
på hvert bånd i hver testperiode.
6. Pointsberegning.
For hver modtaget og bekræftet forbindelse op
nås eet point, desuden opnås eet point for hver
rigtig modtaget kodegruppe. Det herved opnåede
pointstal multipliceres med antallet af kontaktede
amter, respektive len.
Hvert lands samlede pointstal multipliceres med
det pågældende lands antal af deltagende resp.
amter eller len.
OZ
A Københavns amt
B Frederiksborg amt
C Holbæk amt
D Haderslev amt
E Sorø amt
F Færøerne
G Grønland
H Præstø amt
I
Bornholms amt
K Københavns by
L Maribo amt
M Odense amt
N Aabenraa amt
O Svendborg amt
P Hjørring amt
R Skanderborg amt
S Thisted amt
T Viborg amt
U Aalborg amt
V Randers amt
X Aarhus amt
Y Vejle amt
AE Tønder amt
OE Ringkjøbing amt
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SM
A Stockholms by
B Stockholms len
C Uppsala len
D Sødermanlands len
E Østergøtlands len
F Jønkøpings len
G Kronobergs len
H Kalmars len
I
Gotlands len
K Blekinge len
li Kristianstads len
M Malmøhus len
N Hallands len
O Gøteborg og Bohus len
P Elvsborgs len
R Skaraborgslen
S Værmlands len
T Ørebro len
U Vestmanlands len
V Kopparbergs len
X Gævleborgs len
Y Vestnorrlands len
AC Vesterbottens len
BD Norrbottens len

Sædvanlige logbogsuddrag indeholdende oplysnin
ger om anvendt effekt, modtagne og afsendte kodegrupper og rapporter, antal QSO og oplysning
om, hvor mange amter resp. len, der er kontak
tede, skal indsendes til EDR's Traffic Depart
ment, Box 335, Aalborg — poststemplede senest
den 20. oktober 1956.
Med forhåbning om, at denne test yderligere skal
styrke båndene mellem OZ og SM, ønsker vi
deltagerne en god kamp, gode konditioner, og at
fair sportsmanship som sædvanligt må råde.
Gøteborg og Aalborg, den 10. august 1956.

Karl O. Friden, SM6ID — Børge Petersen, OZ2NU.

RSGB — Telefoni — Contest.
United Kingdom mod resten på 21 og 28 Mc/s.
Den første RSGB-contest udelukkende for tele
foni og åben for stationer overalt i verden afholdes
den 24. og 25. nov. 1956. Dens formål er at animere
amatør-stationer til at anvende 21 og 28 Mc/s-båndene under årene med stor solplet-aktivitet. For
bindelser mellem enhver station på de britiske øer
og enhver station i resten af verden (inclusive Eu
ropa) vil tælle. Det er første gang at nogen RSGBcontest er arrangeret efter sådanne retningslinier.
Contesten løber i fulde 36 timer, men eftersom
disse bånd formentlig vil lukke om natten, formodes
det, at aktiviteten i realiteten vil begrænse sig til
daglystimerne, hvilket skulle gøre testen tiltræk
kende for sådanne amatører, som ellers finder de
fleste DX-contests altfor tidskrævende.
Der er blevet fastlagt et simpelt scoringssystem:
5 points for hver komplet QSO med en tillægsbonus
hver gang forbindelse opnås med et nyt land. Lan
dene svarer til den officielle liste (som for DXCC)
gældende under contest-perioden med følgende und
tagelser: i VE-VK-W(K)-ZL og ZS vil de enkelte
call-distrikter tælle som separate lande.
Det foreslås, at deltagerne skal kalde CQ RSGB.
Oversøiske stationer bør bemærke sig, at maksi
malt opnåelige britiske Ø-zoner er 36 (6 prefixer
med hver seks nr.).
Regler.
1) Contesten er åben for licenserede amatører
overalt i verden.
2) Contesten er delt i 2 klasser, nemlig:
a) low power-maksimum input 25 watt.
b) high power-maksimum licenseret input.
3) Contesten (begge klasser) vil begynde kl. 07.00
G MT
Lørdag d. 24. nov. 1956 og slutter kl. 19.00 GMT
Søndag d. 25. nov. 1956.
4) Enhver type modulation, som stationen er licen
seret til, må benyttes, d. v. s. AM-NBFM-SSB
etc.

Vo
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Flytninger:
B OZ1LC, 6385, E. L. Cohen, før: St. Regnegade 26, 3., th.,
København K., nu: Grønnegade 36, 3., o. g., København K.
AB OZ1QM, 3540, K. A. Nielsen, før: C. F. Richsvej 150, 2.,
København F. — nu: senderens adresse: Blok 28, kvarter
103, Hvorup kaserne, Nørresundby. — Privat adresse: LT(R)
K. A. Nielsen, 2/2 LVA, Hvorup kaserne, Nørresundby.
AB OZ2AB, 5064, A. Biener, før: Arnold Nielsens Boulevard 41,
st., th., Valby. — nu: Lysbrovej 2, Brønshøj.
AB OZ2BF, 5693, H. O. Hansen, før: Sønderbrogade 64 B, 3.,
Horsens. — nu: Emil Møllersgade 2 B, 4., Horsens.
AB OZ3LX, 2609, L. M. Ernst, før: Havnegade 24, Kerteminde. —
nu: Sybergsvej 14, Kerteminde.
AB OZ4GF, 5433, E. G. Folsing, før: Hovedvejen 90, Glostrup. —
nu: Storegade 77 A, Rønne.
AB OZ4N, 599, A. A. Andersen, før: Hans Åbelsvej 4, Sæby. —
nu: Langekærvej 22, Ballerup.
AB OZ4SK, 5217, K. Skakke, før: Stemannsgade 3, Randers. —
nu: Storegade 6, 1., Tønder.
AB OZ5KG, 4538, T. E. Bay, før: Østergade 8, Struer. —
nu: Dronninglundvej 8, Vanløse.
AB OZ5KN, 2062, K. Normann, før: Strandboulevarden 54,
Nykøbing F. — nu: Falkonervænget 9, 4., København V.
AB OZ5KW, 2060, P. V. Iversen, før: Vanløse Allé 51, 1., th.,
København F. — nu: Ingeniør P. V. Iversen, Poppel Allé 61,
Hareskov.
AB OZ6JL, H. H. Rasmussen, før: Badensgade 6, 2., Køben
havn S. — nu: Hasserisvej 102, Aalborg.
AB OZ8HC, 5735, C. E. Hornfelt, før: Vardevej 34, Vejle. —
nu: c/o fru C. M. Sørensen, Bregnerødgade 9, 4., Kbh. N.
AB OZ9EF, E. Frederiksen, før: Stenstrupsgade 26, Frederiks
havn. — nu: Elmevej 55, Frederikshavn.
AB OZ9NF, F. O. Nielsen, før: Jegstrupvej 42, Viborg. —
nu: Sankt Ibs Gade 5 A, 2., Viborg.

Til elektrisk kontrol
af vor produktion af måleinstrumenter søger
vi
omgående
en
interesseret
medarbejder
med fagkendskab til radiobranchen.
A/S BRÜEL & KJÆR
Nærum — Telefon 500.

Nye tilladelser:
AB OY9LM, 6029, MHRA 344 Gjerding, Færøernes Marinedistrikt,
Thorshavn. (tidligere OZ9LM).
AB OX3LW, Leo Wolsing, Daneborg. (tidligere OZ4LW).
B OZ1LA. 6319, kontorassistent Aage Moesgaard Lauridsen,
Torvegade 60, 1., Esbjerg, (f. 9.7.1932, Esbjerg).
B OZ3BG, 6455, Børge Johannes Fogh, Hobrovej 18. 3., Randers,
(f. 3.5.1922, Ormslev-Kolt sogn).
B OZ3KE, 6490, bankfuldmægtig Niels Christian Enevoldsen,
P. Knudsensvej 26, st., Randers, (f. 13.1.1922, Grønbæk).
B OZ3OC, 6327, kontorassistent Ole Carl Hansen,
Overgade 7, Nykøbing Fl. (f. 7.5.1933, Nykøbing Fl.).
B OZ5EV, 6667, laborant Jørgen Eberhard Vibæk, c/o Tvede,
Fuglsangvej 8, Virum. (f. 12.8.1934, København).
AB OZ5FL, 4080, elektriker Frede Larsen, Bøjden pr. Horne,
Fyn. (f. 25.9.1930, Bøjden) (genudstedelse).
B OZ5OJ, 6357, maskinarbejder Ole Jensen, Bredgade 112,
Brønderslev, (f. 23.5.1940, Brønderslev).
B OZ6SB, 6582, elektriker Sven Børge Hansen,
Skolegade 70 A, 3., tv., Esbjerg, (f 19.4.1930, Esbjerg).
B OZ7BV, stud. art. Flemming Bernhard Nielsen,
Strandvænget 9, Rungsted Kyst. (f. 19.12.1937, København).
B OZ7JV, stud. art. Jørgen Villumsen,
Raadhusgade 6, Brønderslev, (f. 28.6.1937, St. Vildmose).
B OZ8EO, 6601, radiotekniker Jens Erik Overgaard, Ndr.
Hornbæk pr. Randers, (f. 25.5.1936, Hornbæk pr. Randers).
B OZ8JK, 5763,
kontorelev Jørgen Deløvenbo Kristoffersen,
Marbækvej
14, Frederikssund, (f. 1.6.1935, Hellebæk).
B OZ8KT, 6267, radiomekanikerlærling Karl Erik Thomsen,
Heltzensgade 10, 1., Odense, (f. 28.2.1936, Odense).
B OZ8TZ, skoleelev Fritz Primdahl, Ritavej 2 A,
Espergærde. (f. 25.8.1938, Roskilde).
B OZ9JO, 6251, urmagerlærling Johannes Hansen,
Ølgod Storegade 9, Ølgod. (f. 15.4.1940, Agerbæk).
B OZ9KO, værktøjsmager Ib Kofod, Oxfordallé 75, S.
(f. 9.3.1935, Dragør).
B OZ9MA, 6233, maskinarbejder Arne Matthiasen, Brandsby,
Kappendrup. (f. 1.4.1926, Brandsby pr. Kappendrup).
Inddragninger:
B OZ1CM, M. J. Christensen, Skolegade 86, Herning.
AB OZ1GN, G. H. Nielsen, Lyngholmvej 16, Vanløse.
AB OZ3AA, Aa. Mortensen, Dyremosegaard, Høng.
AB OZ4LW, L. Wolsing (nu OX3LW), Harald Jensensgade 2, st.,
København SV.
AB OZ5WS, 1227, L. P. Werner, Frederiksgade 6, Skive.
AB OZ9LM, 6029, P. Gjerding, (nu OY9LM) c/o Justesen,
Vester Marie pr. Rønne.
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Til
underretning
for
foreningen
fremsendes
hoslagt
over de i juli måned d. å. skete ændringer vedrørende
radiosendetilladelser.
Ændring fra kategori B til kategori A:
A OZ1BR, 6189, B. E. Ravnsbo, Vorregaardsallé 61, Aarhus.
Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ9JE, 6211, P. Jeppesen, Dannebrogsgade 36, 2., Kbh. V.

oversigt
amatør

5)

Kun logindsenderen må betjene stationen i
contest-perioden.
6) Loggene skal udføres som vist i eksemplet, og
kun den ene side af papiret må benyttes.
Loggene skal være poststemplede senest den 10.
december 1956, og må adresseres til RSGB Contest Committee, New Ruskin House. 28/30 Little
Russels Street, London WC 1. England. — Slut
datoen for modtagelsen af logs er 31. jan. 1957.
7) Deltagerne skal overholde deres licensbestem
melser.
8) Kun en forbindelse pr. bånd med samme sta
tion vil give point, men dublikat QSO’er skal
logges. Krydsbånds QSO er ikke tilladte.
9) Oversøiske stationer må kun kræve points for
QSO’s med stationer på de britiske øer (G-GCGD-GI-GM og GW). Stationer på de britiske øer
må ikke kontakte hinanden for opnåelse af
points.
10) For hver fuldført QSO vil stationer på de bri
tiske øer opnå 5 points. Hertil kommer 20 bonus
points for hver første QSO med et nyt prefix på
hvert bånd. I denne contest tæller prefixerne i
den officielle landsliste med følgende undtagel
ser, at VE-W(K)- VK-ZS og ZL call-distrikter

hver vil tælle som et separat land. Oversøiske
stationer vil opnå 5 points for hver gennemført
QSO med en station på de britiske øer. Hertil
kommer 50 bonus points for hver første QSO
med et ciffer i prefixerne på de britiske øer,
d. v. s. G2-G3-G4 o. s. v. GW2-GW3-GW4 o. s. v.
GM2-GM3-GM4 o. s. v.
11) Kodegrupper skal udveksles og bekræftes for
opnåelse af points. Kodegrupperne skal bestå af
5 cifre indeholdende RS-rapport plus 3 cifre,
der må starte med et hvilket som helst tal mel
lem 001 og 100 for den første forbindelse for
derefter at stige med 1 for hver gennemført
QSO, d. v. s. f. eks. 087 for den første og 088 for
den anden o. s. v.
12) Metcalfe-trofæet vil blive givet til den vinden
de station på de britiske øer i low power-klassen og Whitworth-trofæet til den førende briti
ske station i high power-klassen.
Herudover vil certificater blive tildelt den le
dende station i hver af de andre fem britiske
prefix-zoner og også til den næstbedste i trofæ
vindernes zone.
Certificater vil desuden blive tildelt den føren
de station i hvert deltagende oversøisk land.

Logeksempel.
RSGB 21 og 28 Mc/s Telefoni contest.
Nov. 24. og 25. 1956.
Name
Adress
TX
Modulation type(s) used
Antenne
Datum
24
24
24
24

Band
21
21
21
28

Points
call-sign
watts
Receiver

Class
Input

GMT
0706
0714
0750
0758

Call
G3XXX
G3ZZZ
GM3000
G3ZZZ

Code g.
57001
56002
55003
54004

Code r.
57003
55006
57013
55015

Bonus
tom
Pst.
50
5
—
5
5
50
50
5
Total points 20+150 = 170.

Declaration:
I hereby certify that I have operated within the terms of my license and in accordance with the
rules and spirit of the contest. I agree that the decision of the Council af RSGB shall be final in all
cases of disput. I certify that the input to final stage of the transmitter was:
watts. Date
Signed.
Check logs fra ikke-deltagende stationer vil være velkomne.
VK/ZL-DX CONTEST 1956
Fra N.Z.A.R.T. har vi modtaget indbydelse til del
tagelse i den årlige VK/ZL-contest, og nedenfor
bringer vi reglerne for denne.
Man beder os i denne forbindelse henlede op
mærksomheden på følgende diplomer, hvortil der
kan samles points under testen.
N.Z.A.R.T. udsteder: W.A.P. — Worked all Pacific
— hvortil kræves QSL fra 30 forskellige call-distrik
ter i Ocean-området.
W.A. ZL. — Worked all New Zealand, — hvortil
der skal være QSL fra 35 forskellige afdelinger
under N.Z.A.R.T.
W.I.A. udsteder: W.A.V.K.C.A. — Worked all VKcall areas, — hertil kræves 21 QSL’s — indbefattet
et fra det nordlige territorium.
Detaljerede regler kan ses i diplombogen eller i
tidligere nr. af „OZ“.
Contest-regler.
N.Z.A.R.T. og W.I.A. inviterer alle amatører til at
deltage i dette års VK/ZL DX contest. Reglerne for

de oversøiske stationer følger de foregående års, og
kan resumeres som følger:
Tid: FONE. 24 timer fra 1000 GMT lørdag d. 6. okt.
CW. 24 timer fra 1000 GMT lørdag d. 13. okt.
Points: 1 point for hver kontakt på hvert bånd
med ethvert VK/ZL-distrikt. — Slutsummen opnås
ved multiplicering af det samlede antal QSO’s på
alle bånd med det samlede antal VK/ZL-distrikter
på alle bånd.
Disse er (i fordelagtigste tilfælde) ZL1-2-3-4 og
VK1-2-3-4-5-6-7 og 9.
Code: Codegruppen skal bestå af seks cifre (fem
for fone) dannet af RST-rapport plus tre cifre, der
skal begynde med 001 og stige med 1 for hver gen
nemført QSO, d. v. s. 002—003 etc.
Logs: (a) skal vise i følgende rækkefølge: Dato,
tid (GMT), kaldesignal på kontaktet station, codegruppe sendt, codegruppe modtaget. Understreg ven
ligst hvert nyt VK/ZL distrikt, når sådant er kon
taktet, og benyt separat log for hvert bånd.
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(b) Samle skema skal vise: Indsenderens call.
navn og QTH (brug blokbogstaver), oplysninger
om rig. slutsum ved at vise total af distrikter kon
taktede på alle bånd og total af kontakter på alle
bånd. (Distrikter X QSO = slutsum). Underskriv
en erklæring om, at reglerne er overholdt o. s. v.
Diplomer: Attråværdige diplomer udstedes til den
højeste pointsscorer i hvert land og hvert call-distrikt i USA. Andre certificater vil blive udstedt
afhængig af antallet af indgåede logs for hvert
land samt aktiviteten på hvert bånd.
Lytter-afdeling: For at opnå point må en VK eller
ZL stn. være hørt i contest-QSO og følgende nota
ter være gjort i loggen: Dato, tid (GMT), call på
den hørte stn., call på den stn., der er kaldt, RS(T)
på den hørte stn. codegruppe sendt af den hørte
stn., bånd.
Points opnås som for sender-afdelingen, og log
gen udføres tilsvarende.
Logs sendes til Tr. Dept. senest 1. november 1956
vedlagt 60 øre i frimærker.

E. D. R.s diplombog
har fået en god omtale i F. O. C.s C L og i ..Moni
tor" — I. S. W. L.s månedsblad. Udover Skandina
vien er der rekvireret eksemplarer både til England.
Scotland. Tyskland, Frankrig og USA. Bogen kan
endnu rekvireres fra Tr. Dept. — og prisen er sta
dig uændret kr. 3,00 + porto. Beløbet kan indsættes
på giro nr. 985 88.
Nyt nordamerikansk
diplom har set dagens lys. Navnet kender vi endnu
ikke, men iflg. DL-QTC, skal der ud af 55 mulighe
der samles ialt 50 forskellige prefixer. Rækken ser
sådan ud: W1 til 0, VE1-8. VO, VO6, KC4, KG4,
KL7. KP4, KS4, KV4, KZ5, VP1, VP2/LW, VP2 WW,
VP5. VP5 Tu.C., VP5/CM-VP6, -7-8-9, FG, FM, FP,
FS, FO/Clipperton, PJ2, HK0, HH, HI. HP, HR,
OX, XE, YN, YS, CO, TI, TI9, TG.
Swan Isi.
KS4AS vil være aktiv i ca. 3 mdr. fra Swan Isl.

„CQ“ WORLD WIDE DX CONTEST 1956
Da der atter i år er ændringer i reglerne for
denne contest, der gennem de sidste par år i sine
resultater har bragt afgørelser, der uretfærdigt bl.
a. har ramt forskellige OZ-amatører, og da reglerne
samtidig er meget omfattende, skal vi afstå fra at
bringe dem her i denne rubrik.
Vi nøjes med at bringe følgende oplysninger:
Tid: FONE. 0200 GMT okt. d. 20. til 0200 okt. d. 22.
CW. 0200 GMT okt. d. 27. til 0200 okt. d. 29.
Bånd: 1,8-3,5-7-14-21-27 og 28 mc/s amatør-bånd.
Diplom-tildelingen er ændret således, at der i
hver afdeling uddeles følgende: (1) til stn. med
højeste pointstal på hvert SINGLE BAND i følgende
områder: (a) hvert call-område i USA, (b) hvert
licens-område i Canada og Australien, (c) alle andre
lande. (2) Til stns., der har det højeste sammenlagte
total fra ALL BANDS (eller mere end eet bånd) i
følgende områder: (a) hvert call-område i USA,
(b) hvert licens-område i Canada og Australien,
(c) alle andre lande.
Særlige præmier: 1. En pokal vil blive tildelt den
enkeltopr. stn. med det højeste samlede pointstal
for ALL BANDS FONE i hele verden.
2. Tilsvarende for enkeltopr. stn. ALL BANDS
CW.
3. Plaquette til den DX-club, hvis medl. sammen
lagt har opnået højeste total.
For at kunne opnå et diplom må man kunne op
vise mindst 8 timers aktivitet.
OZ-stationer, der ønsker de fuldstændige regler,
må inden den 5. oktober 1956 indsende frankeret
og
selvadresseret
kuvert
til
Traffic
Department.
Box 335, Aalborg.
Nævnte regler vil da være de pågældende i hæn
de ca. 12. oktober.
Certificatet „A. R. A. C.“
Sammenslutningen af radioamatører i Camagtiey,
Cuba, udsteder diplomet „A. R. A. C.“ efter følgende
regler:
1. For at opnå diplomet skal man have haft for
bindelse med mindst 20 CM-C07-stns.
2. QSO’s kan være på cw eller fone. og på ethvert
autoriseret amatørbånd.
3. Forbindelserne skal være efter 28. okt. 1951.
4. Diplomet er afgiftsfrit.
Ansøgning sendes til Tr. Dept.
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W6ITH
der har haft et par succesfulde dx-peditioner til
FR7, har planer om en tur til ZC3, VQ9 og VU5
senere på året.
Britisk antarktisk expedition.
Under en brit. expedition til Antarctic vil VP8AO
og VP8BO komme i luften fra Shackleton. Energien
vil blive på 350 watt, og man vil benytte amatør
båndene fra 1,6 til 10 mc/s.
AC0AA
siges at være i Unamchi, Mongoliet.
„W. A. E.“-erstatningslandene.
Juli nr. af DL-QTC giver følgende meddelelse:
„W. A. E.“-erstatningslandene sat ud af kraft pr.
1. juni 1956“.
Ved
genoptagelsen
af
amatør-samarbejdet
med
stationerne i USSR sættes WAE-erstatningslandene
ud af kraft pr. 1. juni 1956.
Iflg. WAE-reglerne p. 25, kan QSL-kort fra er
statningslande anvendes indtil 31. maj 1957 ved an
søgninger om WAE. Skæringsdatoen for de sidste
gyldige erstatningslande-QSO’er er 31. maj 1956.
Ordningen med Erst.lande begyndte for QSO’s på
7, 14 og 28 MHz den 1. december 1951, og for 3,5 og
21 MHz den 1. december 1952.
Enhver WAE-indehaver kan nu stræbe efter at
udskifte erst.lande-QSL’s med de originale QSL’s.
OZ-resultater.
Ved DARC’s første WAEDX-contest 1955 opnåe
des følgende OZ-resultater:
CW: 1. OZ7BG 4257 p. — OZ7KV 200 p.
Fone: OZ3Y 520 p.
I den hollandske PACC-contest blev OZ2NU bed
ste „OZ“ på cw med 1302 p., medens OZ8KR blev
bedst på fone med 384 p.
QRM pa centralant. anlæg.
Spørgsmålet om BCI på centralantenne-anlæg er
iflg. SSA’s „QTC“ aktuelt i Sverig. „Siemens 11 lader
til at have kunnet levere et filter til sine anlæg for
ca. kr. 100. — Spørgsmålet om, hvem der er erstat
ningspligtige i sådanne tilfælde, er endnu ikke af
klaret. Man afventer besked herom fra „Telestyret 11 .

OY7ML
der tidligere som OZ7ML opnåede WAE III nr. 316
den 5 6 1955, har nu under sit nye kaldesignal gen
taget og forbedret spøgen ved pr. 19/6 1956 at mod
tage
WAE III nr. 405 samt
WAE II nr. 83 med 50 lande og 169 p.
Fint arbejde på ca. 1 år.
Dobbelte brevkort.
I sidste nr. af „QST“ henleder en amerikansk
amatør læsernes opmærksomhed på en postal sag,
som også har interesse for enhver'QSL-hungrende
OZ-amatør.
Vedkommende amatør omtaler de såkaldte svarbrevkort, ikke at forveksle med de int. svar kupo
ner.
Herhjemme benævnes de iflg. Post- og Telegraf
håndbogen for dobbelte brevkort.
Dobbelte
brevkort
(brevkort
med
vedhængende
svarkort) består af et hovedkort, hvorpå afsenderen
skriver den fremmede amatørs navn og adresse på
den sædvanlige plads på forsiden, medens bagsiden
benyttes til de i hvert tilfælde påkrævede medde
lelser til adressaten. På forsiden af svarkortet, skri
ver man sin egen adresse i adresse-rubrikken, me
dens man på bagsiden kan lave de sædvanlige QSLkorts inddelinger, således at adressaten kun behøver
at udfylde dette, og putte svarkortet i postkassen.
Begge kort skal inden afsendelsen fra afsenderen
frankeres med den til enhver tid gældende udlands
porto for brevkort, der for tiden andrager 35 øre.
Svarbrevkort skal være sammenlagt således, at fol
den danner den øverste kant, og de må ikke lukkes
på nogen måde. Adressen på svarkortet skal findes
på forsendelsens indvendige side.
88-JA 8 og 88-JA8/2 — diplom.
J. A. R. L.s Hakkaido Branch udsteder et diplom
for forbindelse med 88 respektive 44 JA8-stns. Skæ
ringsdato 31/7 1952.
Der udstedes tilsvarende lytter-certificater. Afgif
ten er 10 IRCs. Ansøgning gennem Tr. Dept.
Diplom It. C. Hagen.
Amatør-radio-klubben i Hagen, Tyskland,
der et nyt diplom for forbindelse med fem stationer
1 Hagen.

udste

Gibraltar.
Der er for øjeblikket følgende aktive stationer i
Gibraltar: ZB2P-2Q-2R-2S og ZB2T.
Adresse for QSL-kort er Off. Mess. R. A. F. New
Camp. Gibraltar.
Diploma „Paraguay".
R. C. Paraguay udsteder et diplom for QSO med
fem ZP-stationer efter 15. maj 1952. Afgift: 3 IRCs.
W-CR7-A.
Liga dos Radio-Emissores de Mocambique har ind
stiftet et nyt certificat gældende fra 12/1 1949, som
tildeles enhver europæisk station, der har haft QSO
med 15 forskellige CR7-stationer. Afgift: 5 IRCs.
Månedens diplomoversigt:
Nr. 85.
OZ2NU har modtaget Aargau C. of P.
„ 96. OZ7PH
ansøger om C. d. M.
„ 134. OZ2FR ansøger om G-VHF.
„ 136. OZ2IZ ansøger om G-VHF.
„ 145.
OZ2NU ansøger om 2 stickers til WGSA.
„ 148. OZ3TH har modtaget WAC.
„ 149. OZ3TH ansøger om WBE.
„ 150. OZ3RO har modtaget WBC nr. 33. 2. OZ.

Nr. 153. OZ7SN har modtaget DXCC endos.
til 144.
„ 154. OZ9DX ansøger om WBE.
„ 155. OZ7KV har modtaget DXCC endos.
til 134.
„ 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 endos.
„ 160. OY7ML har modtaget F. B. A. nr. 65. 1. OY.
„ 161. OK1-0011942 ansøger om HAC, Japan.
„ 162. OZ9BX ansøger om WAC.
„ 163. OZ7BG ansøger om WAS.
„ 164. OZ3RO har modtaget W. T. D. nr. 21. 1. OZ.
„ 165. OZ3WK ansøger om WAC.
„ 166. OZ3Y ansøger om DXCC endos.
„ 167. OZ2NU ansøger om WAV 30.
„ 168. OZ9PP ansøger om WBE.
„ 169. OZ7AX ansøger om WAC.
„ 170. OZ7OP ansøger om DXCC fone.
„ 171. OZ7OP ansøger om WAC.
„ 172. OZ7OP ansøger om C. d. M. fone.
„ 173. OZ7OP ansøger om DUF I.
„ 174.
DR. 1030 ansøger om Country Club A.
„ 175.
SM7AED ansøger om OZ-CCA II kl.
Som vi forventede, ville udsendelsen af diplom
bogen medføre en øget efterspørgsel efter diplomer
af den ene eller anden slags. Dette har vi et bevis
for i denne måneds diplomoversigt, der er så fyldig
som aldrig før. Det vil kun glæde Tr. Dept., såfremt
denne efterspørgsel fortsætter.
Tr. Dept.
lykønsker med det opnåede og
ønsker
held og lykke med det
søgte.
OZ2NU.

DX-Jægeren v. oz7ph.
____________________

Vi må atter denne måned begynde denne rubrik
med en hilsen til 7PH. — Flere af indsenderne af
rapporter ønsker god bedring.
Ellers er der ikke store ting at berette om. I før
ste omgang giver vi derfor beretningerne og skal
slutte med nogle enkelte kommentarer.
7 mc. CW:
OZ7BG: UM8KAA 7014 (0045). VP6CJ 7021 (0056).
UO5FC (2237). SM8KV/LA/P. XW8AB 7001 (2331).
VQ4OT 7024 (0000). UA9KQA 7008 (0045). P4/BIH
7010 (0110). TI2PZ 7020 (0127). TF5TP 7020 (0325).
Wl-2-3-4.
OZ2NU: SM8KV/LA/P (4 forbindelser). UQ2AS SVØWT - TA3GM - CT1ID - PY7AFK - UO5FC PY4AB.
14 mc. Fone:
OZ7BG: OX3WW 14132 (1720) - VE3AVI/V06 14148
(1745) - VP5AO 14170 (2320) - Wl-2-3-4-8.
OZ7SN: PY - 3A2BF - OQ5FH - LU6AJ - YI2AM
- ZP5JP - W og Europa.
OZ3AD: OY2A - AP2Z - OX3WW.
OZ3TH: UC2KAB - LU3EB - CX2CO - KG1HZ FM7WS - YK1DF - SM8KV LA/P - T5REX OX3WW - OY2A - 02YZ - W og VE.
0Z70P: TI2DLM - 2PP - 2ET - 2JA - 2JV - 2HP YV2AC - 6AY - ZP5CG - VP1JH - 1HA - 5AK 9BN - OA4DP - YS1JR - HH2W - HC1ES - HK2GO
- TG9AZ - UQ2AN - VS2DW - BV1US - SM8KV/
LA P - ZL2GX + P4, LU og W.
OZ5KQ: TI2PP - OQ5FH (1850 - VE7AIH (0540) TI20E (2400) - TG9AD (0715) - OX3CP (0725) OX3WW (2045) - VS2DW (1625) - HZ1SD (2155) -
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CO2YZ (0620) - C02KX (0620) - OA5G (0650) - OA4CK
(0630) - YV5EF (0550) - LU3TB (2335) - VP4KL (0730)
- VP5AK (2400) - YN4CB (0645) - AP2Z (1500) AP2U (1520) - CN8CS (2300) - ZL1ACI (0730) ZL1BZ (0845) - ZL4HE (0750) - KL7WAH (0630) VK1AIL (0605) - VK2AEK (0715) - VK3WL (0900) VK3XI (0700) - VK3XD (0800) - VK7CK (0600) VK3AZX (0810) - VK3AWD (0615) - VK3GB (0750) VK3AWN (0850) - alle W-distrikter.
OZ1GP: W1CO (1845) - TQW (510) - 3ZEL (550) 4TWW (730) - 8UQP (630) - OY2Z (1635) - GD3UB
(2207) - TI20E (705) - TF5TP (2145) - KA2LZ (1930).
14 mc. CW:
OZ7BG: YA1AA (1810) - KH6LF (1725) - SM8KV7
LA P - VQ8AG (1941) - JA1XAV - 3BG; VS1GZ GV - HC - HJ - alle 16—18; YS10 (0132) - UL7CB
(1437).
OZ3AD: UA3KHA - UA6UI.
OZ7SN: W1 til 0 - PY - LU - CX - FB - VS ZS - UU - YA1AY - Y1 FA - UA - UB - UC - UR UI - UJ - UAOAA Zone 19! VK - FG7XC - VQ8AG VQ4DT.
21 mc. Fone:
OZ3AD: OD5BX - W4SK.
OZ7SN: W1 til 0 - 4X4 - PJ2AA - CR5SP
VS2DB - ZE2KR - PY - LU og Europa.
OZ3TH: OD5BV - PY1TX - HP3FL - YN1PM
QQ5GT - ZS6WS - ZE2KR - CR9AH - UQ2AN
KG4AN - VP9CY - KH6ZA - AFS - BGE - KL7ZG
- HC1ES - CE1AJ - TI2RC - JA1BAE - OY7ML
W1 til 0 - VE1 til 8 - VOl—6.
0Z70P: HC1KV - CP5EK - YS7YL - CR5SP
KL7ZG - TI2RC - CE2CC - VK3HG - ZL4KE
VK9DB - HZ1AB - ZE4JR + W.

-

21 mc. CW:
OZ3AD: JA1BAA - JA1VX - 4X4IX - KL7BVV W3MVQ - W7AOX - W9OZX.
OZ41M: BV1US - CR6AI - DU7SV - ET3AF HZ1AZ - KL7ALZ - KL7PIV - PY1BL - FM SM8KV/LA/P - VS1HC - 6CT - ZL1BY - ZS1KD ZS5KA - ZS6ANN - MI - 3W8AA - 4STGE + alle W.
OZ7SN: W1 til 0 - LU - PY - CE3AG - UA - UB
- VS6 + Europa.
28 mc. Fone:
OZ7BG: LU3BQ - 3DJZ - 7QE (14—18) - FB8BZ
(1725) - ZS3AB (1734) - VK6FL (1149) - CX4CS (1310)
- HK3AB (1741) - KZ5KY (1811) + Wl-2-3-4-8.
OZ3AD: K4GHA - 4X4TO - KT1AG.
Endvidere har vi modtaget rapport fra 4ST om
forbindelser med OY1R. UA5GN og HA2KMA, men
rapp. mangler frekvenser og om: cw eller fone?
Mest interessant, særligt på de lavere frekvenser,
var SM8KV/LA/P’s opdukken i Ny Aalesund, Kings
Bay på Spitsbergen, hvor Olle (SM5KV) udførte et
fint job i den ca. halve måned, han opholdt sig der
oppe i begyndelsen af august. QSL’s via SSA.
I sidste nr. behandlede vi spørgsmålet FS7RT,
som vi anførte, forlængst var rejst hjem.
Dette var også rigtigt, men han har været der
igen på et kortere ophold i juli måned.
Så DR 1056, Karsten, kan roligt regne med et nyt
land. Efter at have yderligere VK9RH - BV1US VP4TM og SM8KV/LA P, er Karsten nu oppe på
170 aflyttede prefixer.
Indsendelsesfrist til næste DX-Jæger er som sæd
vanlig den 28. i indeværende måned, og også denne
gang sendes stoffet til Tr. Dept., Box 355, Aalborg.
OZ2NU.
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Allerede da 2-Meter Klubben Onsdag den 22.
August samledes for at høre 9R's Raad og Vink med
Hensyn til EDR's skandinaviske VHF-Dag. viste det
sig.
hvor
betydelig
Forhaandsinteressen var.
35
VHF-Folk var mødt op for at faa 9R's sidste Tips,
og det tør siges, at de fik „noget at tage med hjem“.
Desuden udveksledes Oplysninger om, hvilke Ama
tører, der tog ud med deres Field-Day Grej, og
hvorhen.
Saa oprandt den store Dag. vaad og blæsende.
Mange Deltagere havde overset, at Tiderne var an
givet i GMT, og kom derfor i Gang en Time for
tidligt. Atter andre havde bemærket GMT-Angivelserne og var klare over Tidsforskellen paa 1
Time; de gik i Gang allerede Kl. 19:00 DNT men
blev naturligvis nogenlunde hurtigt paa det rene
med, at Forskellen „gik den anden Vej“.
Klokken blev efterhaanden 21:00, og der kom Fart
over Feltet. Det viste sig, som ventet, at Forholdene
var daarlige, og de forblev daarlige under hele
Testen. Dette lagde naturligvis en Dæmper paa An
tallet af opnaaelige Points, men ikke paa Humøret og
Energien. For der var nok at gøre endda: Aldrig
før har saa mange Stationer været i Marken paa
en VHF-Field Day trods saa daarligt Vejr. Paa
Møens Klint og Vejrhøj var, Traditionen tro, hen
holdsvis 7G og 5AB, ligesom 8EDR var paa Skamlingsbanken. Gyldenløveshøj i Midtsjælland var i
Aar „besat“ for første gang af OZ7AN og 0Z40K.
Ogsaa Landets højeste Punkt, Ejer Bavnehøj, blev i
denne Test taget i Amatør-Brug for første Gang og
med fb Resultat, idet 9AC’s Station paa Taarnets
Top hørtes konstant og godt over hele Landet. Fra
Frederikshavn hørtes OZ2ES med 7KM som Kom
pagnon. 2AX i Køge havde taget det lokale Vandtaarn i Besiddelse, ligesaa 7QR i Allerød. 1PL var
i Gang fra Grenaa.
Som ovenfor sagt var Forholdene daarlige; men
dette viste sig egentlig kun derved, at der (vistnok?)
ikke blev wrkd. DX. De indenlandske Distancer
beredte derimod ikke større Vanskeligheder, takket
være de mange Baunehøjs- og Vandtaarns-Stationer. I hvilken Forbindelse det ogsaa maa nævnes,
at 2IZ i Struer hørtes temmelig konstant i Nord
sjælland under hele Testen.
Resultater? Medens disse Linjer skrives, er der
ikke gaaet en Uge siden Testens Afslutning, og
mangen Testlog er vel endnu ikke renskrevet. Det
vides kun, at 5AB og 9AC naaede op over 100 QSO’s.
Skal denne Contest’s Historie skrives, er det nød
vendigt at ofre et særskilt Afsnit paa det elendige
Vejr Lørdag Aften. Da 5AB Kl. ca. 20 meldte sig
paa Baandet. fortalte han, at han og hans lille Trup
var temmelig forkomne af Blæst og Kulde og var
nødt til at holde en lille Pause for at faa en Hjerte
styrkning inden Testen begyndte. Bedre var Hu
møret hos 7AN og 40K, der havde installeret sig
helt komfortabelt i et større Telt incl. XYL’s og
elektronisk Varmeovn (Type P 35) og havde deres
Generator tøffende 30 Meter borte derfra. 9AC var
som sagt paa Toppen af Ejer Bavnehøjs Udsigtstaarn, hvor der mildest talt ikke er Læ, og han har
sikkert med sit Stationshold paaskønnet, at Restau
rationen laa saa bekvemt i Nærheden.
Af ovenstaaende Eksempler ses, at de mange,
mange Points blev vundet fortjent. Det ligger nær
at antage, at alle de, der drog ud, mere eller mindre
kom ud for Strabadser.

Forudsigelser for september
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

Vy 73 - b estdx - 9SN
Dansk normaltid

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

16.2 13,6 17,1 26,0 29,0 30,5 31,0 31,5 31,0 27,4 22,2 17,7 16,5
7,5

1
5,6 6.8 9,5 10,9 11,5 11,8 12,3 12,1 10,5 8,0
[6,4] [8,3]
[11,7][12,3]
[11,0]

Bruxelles
ON

800

230

Bueuos
Aires
LU

12000

235

16,7 15,1 14,3 14,7 16,9 26,0 30.8 32,0 33,2 33,5 32,0 25,0 16,7

Lima
OA

10000

264

19.5 16,4 14,5 13,3 17,5 19,5 22,0 29,3 30,6 31,0 30,5 26,1 19,5
[14,0][18,7]

Nairobi
VQ4

6900

155

154, 13,5 15,1 24.2 29,9 31 2 33,0 34,0 34,0 32,0 22,3 15.7 15,4

New York
W2

6300

293

16,0 13,8 i 1,8 10,3 10,2 14,7 20,2 22,8 24,2 26,0 26,3 22,5 16,0
[12,3][11,9]

-

Reykjavik
TF

2100

310

10,8 9,7 8,4 8,8 14,0 17,1 18,0 18,9 19,3 19,6 17,7 13,6 10,8
[10,1][10,2][14,0][14,3]

-

Rom
I

1600

180

Tokio
JA/KA

8600

46

Thorsbavn
OY

1300

310

9.0 7.7 6,0 6.3 9.7 12,1 13,5 14,4 14,5 14,6 14,0 11.3 9.0
[8,5]
[8,51 [8,5] [8,6] [12,8][12,8]

-

Godthåb
OX

3500

310

14,0 12 1 11,4 10 4 13.9 19,2 21,4 22,8 23,4 24,3 23,0 18 0 14.0
[20,4][20,5]
[20,5][20,5][21,2][22,0][18,3]

-

Itio de
Janeiro
PY-I

10400

228

Wien
OE

900

Svalbard x)
LA-LB x)

2000

Færinge- x)
2300
havn
OX xl
x) Gælder KUN for OY land

10,8 9,7

18

7,5

-

8.9 11.5 15,7 17.9 18,0 19,3 19.7 19,3 17,4 13,1 10,8
[9,5] [12,0]

15,0 13,3 15 3 19,2 22.0 24,6 24 8 23,2 19,5 16,6 15.7 15,5 13 3

6,6 5,7 7,5 10,5 11,8 12.2 12,5 12,8 12,4 10,9 8,5
[6,7] [7,2] [9,3] [10.9][12,3]

-

-

-

-

-

17,5 14,4 14,4 14,1 15.8 26,1 30,4 28,0 25,9 26,8 27,0 22,0 17,5

7,6
i

6,5

MHz

-

7,6

-

11,6 10,6 9.6 10,6 12.8 14,0 14,8 15,2 15,8 15,9 14.8 12,4 11,6
[16,3][21,4][32,0][32,3]
[32,3][27,5][24,5][22,7][20,7][18,5][15,9][15,5]

-

i

270

12,9 10,7 10.2 8,9 10,4 13,5 16,2 18,1 19,8 20,6 19,0 16,7 12,9
[18,3][23,8]
[23,8][25,5][25,5][25,5][23,0][16,9]

Men naar saa Lønnen lod sig høste i Form af
QSO’er paa Stribe, kunde man endda være glad og
tilfreds. Anderledes for de Amatører, der ydede en
Indsats for at komme i Gang paa en god og vel for
beredt Field-Day Position, men som maatte bukke
under for Regnen og det onde Vejr og alskens
Uheld iøvrigt. Blandt disse var 6LD, der havde til
rettelagt en større Ekspedition pr. Lastvogn og
Scooter til Maglehøj ved Frederiksværk. Men Vog
nen brændte ved Frederikssund; og ogsaa Scooteren
„brækkede ned“. Det lykkedes at skaffe en anden
Lastvogn, hvormed man ankom til Maglehøj i no
genlunde komplet Tilstand (dog foruden de fleste
af Masteleddene, som var tabt bag af den første

-

Lastvogn paa eet eller andet Tidspunkt, inden der
gik Ild i den). Men da 6LD havde faaet de 2 6-Volts
Akkumulatorer forbundet til SM-19 Dynamotor-Enheden og skulde til at prøvekøre Stationen, var
Modtageren tavs. En Undersøgelse afslørede, at der
var trængt Regnvand ind i MF-Daaserne. Og hvor
fra skaffer man nye MF-Transformatorer paa en
Bakketop en kold og blæsende Augustaften?
Ogsaa 7GA, som skulde have været i Gang fra en
fb Position ved Gilleleje, savnedes i det store Kor.
Men hvilken ublid Skæbne der spolerede Spillet for
ham, vides endnu ikke.
2-Meter Klubbens næste Møde er Onsdag den 22.
August Kl. 20 i Lokalet paa Sonofon Radiofabrik,
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Gentoftegade 120 ved Kildegaards Plads. NB! Ind
gang i Gavlen af Bygningen, gennem Porten! OZ9R
har endnu ikke afsløret, hvad Aftenens Emne bliver.
Oplysninger om 2-Meter Klubben gives gerne af
Klubbens undertegnede Sekretær, enten paa Møde
aftnerne eller skriftligt eller telefonisk (Lyngby
3582).
Mogens Kunst, OZ5MK.
PRØVER FOR RADIOAMATØRER
Til underretning meddeles, at der vil blive af
holdt almindelig og supplerende teknisk prøve samt
prøve i aftelegrafering og høremodtagning i novem
ber måned d. å. Den supplerende prøve vil blive
afholdt i København og Aarhus. De øvrige prøver
afholdes i København og enkelte provinsbyer.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den
25. oktober d. å. for ansøgere øst for Storebælt og
den 20. oktober d. å. for ansøgere fra den øvrige
del af landet.
Tilmelding til den almindelige tekniske prøve og
prøve i aftelegrafering og høremodtagning sker ved
indsendelse af skemaet „Ansøgning om sendetilladelse“ i udfyldt og underskrevet stand; ansøgere,
der har været indstillet til en tidligere prøve, må
indsende fornyet anmodning på et brevkort.
Tilmelding til den supplerende tekniske prøve
sker ved indsendelse af anmodning herom på et
brevkort.
Tilmeldinger,
der
indkommer
efter
ovennævnte
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.
P&T.
GENERALFORSAMLINGENS
ADRESSE I AARHUS
er
Håndværkerforeningen,
Klostergade,
ikke
som anført i indvarslingen i OZ’s augustnummer Paradisgade.
FORSLAG TIL RESOLUTION
EDR’s ordinære generalforsamling i Aarhus den
23. september 1956 pålægger den nye bestyrelse sna
rest at optage forhandlinger med P&T med henblik
på opnåelse af følgende:
1. at B-licensindehavere efter 1 år automatisk til
deles AB-licens,
2. at C-licensen ændres derhen, at den foruden
adgang til VHF-båndene giver ret til at sende med
telegrafi
krystalstyret
på
nærmere
specificerede
frekvenser eller frekvensområder i 3,5 MHz-båndet,
i smag med, hvad der gælder for „novicer" i USA.
3. at C-licensindehavere, der ved aflæggelse af
60-tegns prøve kvalificerer sig til B-licens, 1 år
efter den første licensudstedelse automatisk over
føres til AB-licens.
Bemærkninger til forslaget.
Ad 1): Hverken P&T eller amatørbevægelsen kan
have interesse i, at en mængde amatører, der hver
ken er interesseret i eller har de fornødne midler
til at sende med høj effekt, tvinges til at tage Aprøven (med de dermed forbundne udgifter og be
sværligheder) blot for at komme til at sende med
telefoni. Erfaringerne har vist, at mange AB-amatører, der hvad praktiske kundskaber angår, er vel
kvalificerede, men ikke bogligt anlagte, er dumpet
til A-prøven. Man kan så let forestille sig, at Aprøven for folk, der aldrig har arbejdet med tele
foni i praksis, vil være en uoverstigelig hindring
for deres fremtid som telefoniamatører. Omvendt
vil „eksamensmennesker", der let består A-prøven,
uden
praktiske
forkundskaber
kunne
lave
værre
forstyrrelser med høj effekt, end en B-amatør, der
blev sluppet løs med telefoni med lav effekt.
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Ad 2): C-licensen er i sin nuværende form en ud
præget teknikerlicens, idet den teknik, der skal an
vendes på VHF er så vanskelig, at den kun i sjældne
tilfælde kan forventes behersket af den nybagte,
ikke-professionelie amatør. At bestå en 25-tegns
prøve kræver ingen somhelst rutine i høring, blot et
almindeligt kendskab til morsealfabetet. For den
afsides boende amatør (og andre), der p. gr. af
manglende muligheder for morsetræning ikke be
står 60-tegns proven, vil adgang til at køre krystalstyret på 80 m betyde den eneste reelle mulighed
for at udvikle sin høring og morsning og dermed
for at nå videre.
Ad 3): Denne bestemmelse vil være en logisk af
runding af det under 1) og 2) foreslåede.
Ovenstående forslag og bemærkninger er frugter
ne af et indgående studium af debatten i OZ’s spal
ter og af talrige diskussioner på båndene og per
sonligt — NB fortrinsvis med amatører, der ikke
selv har halen i klemme. Det bemærkes, at for
slagsstilleren selv har A-licens og således kan være
personlig ligeglad med udfaldet. Der er heller ikke
taget stilling til det urimelige i, at en forhærdet
CW-mand for at komme til at køre med høj effekt
Al skal være tvunget til at uddanne sig i modu
lationsteori, skønt han aldrig vil se en mikrofon
på sin station.
OZ7SU, J. Louis Nielsen, medl. nr. 6156.
FORSLAG ANGÅENDE QTH-LISTEN
QTH-listen i sin nuværende form er en dyr tryk
sag, hvilket alene fremgår af, at det nu er 2 l /a år,
siden EDR havde råd til at usende en. Det foreslås
hermed at dele den i 2 dele:
1. Et hefte med alt „udenomsstoffet", som sjæl
dent ændrer sig. At sende gratis til nye medlemmer
og. ved med sjældne mellemrum indtræffende ny
udgivelser, til samtlige medlemmer.
2. Et halvårligt udkommende hefte, trykt på bil
ligt papir og udelukkende omfattende selve QTHlisten. At sende de interesserede medlemmer, der
tegner sig for et beskedent extrakontingent på f. ex.
2 kr., samt til løssalg for exempelvis 1,50 kr. pr.
exemplar.
Detaillerne er i og for sig ligegyldige, blot man
gennemfører princippet, at de, der er interesserede
nok i listen til at ville betale for den, pinedød også
skal betjenes på en anstændig måde. Hånden på
hjertet, kære bestyrelse, I skal jo alligevel anstæn
digvis meget snart til at udsende en ny QTH-liste,
hvorfor så ikke prøve at bevare lidt af det økono
miske skind på næsen ved i hvert fald at forsøge
den skitserede ordning?
OZ7SM, J. Louis Nielsen, medl. nr. 6156.
QUIST QUIZ
Vi bragte i sidste OZ en lille gåde. Hvor mange
har fundet løsningen? Her er den så. — I den først
omtalte kasse er der foruden de to afbrydere to
ensretterventiler, og i den anden kasse er der for
uden de to lamper ligeledes to ventiler. Det hele
forbundet som vist på diagrammet. Så simpel var
den. Har man lyst til at prøve spøgen i praksis, kan
man anvende to af de ventiler, der er forsynet med
udtag på midten til spændingsfordobling. En ventil
i hver kasse er så tilstrækkelig, men de skal jo
helst være ens. — Lamperne kan være almindelige
15 watts.

Vi præsenterer:

SVØWL

Adolph T. Beyer, Philothei, Grækenland,
c/o APO 206, New York, N. Y., U. S. A.
Ted’s interesse for amatørradio begyndte i 1945,
da han arbejdede som telegrafist for MacKay Radio,
og licensen (W6ZID) kom samme år. Den første
sender var en lille 10 watter kaldet Long Fellow,
som var beskrevet i QST, og sammen med en Halli 
crafter Sky Buddy og en foldet dipol, udgjorde det
den første station.
Eet år senere blev effekten sat op til 100 watt ved
hjælp af to 807 i parallel, og så fulgte interessen for
DX, med erhvervelsen af DXCC for øje.
I 1949 gik Tedd atter ind i hæren og købte en
Globe King 400 TX og en NC 240D modtager. 1951—
52 blev tilbragt på Philippinerne, hvor al amatør
aktivitet var forbudt på det tidspunkt.
I slutningen af 1953 kom Ted til Grækenland og
kom i luften som SVØWL i maj 1954. Efter de første
par dage på 20 mtr. blev Ted klar over, at det
eftertragtede DXCC nu lå indenfor rækkevidde, og
det blev da også opnået efter halvandet års forløb.
Af andre fine plakater har han også fået WAJAD,
BERTA, WASM, WAV, WBE, DAV, DUF samt A-l
Opr., FOC, TOPS og HSC.
Ted’s største oplevelse som radioamatør var del
tagelsen i DX-peditionen til Kreta med kaldesignalet SVØWK/9, hvor Ted tog sig af den telegrafi
mæssige side af sagen.
I slutningen af juni forlod Ted Grækenland og
rejste tilbage til U. S. A., hvor han nu bor i Massachusetts.
ULOVLIGE RADIOUDSENDELSER
Til underretning meddeles, at en ulicenseret ra
dioamatør ved retten i Københavns Amts Nordre
Birk i august måned d. å. har vedtaget en bøde på
100 kr. for ulovlig benyttelse af en radiosender. Det
benyttede materiel blev konfiskeret til fordel for
statskassen.
P&T.

Vagt i gevær
Som det vel er alle os bekendt, der arbejder på
80 og 40 meter, er de kommercielle stationers antal
stadig i stigende tal, og at forstyrrelserne fra disse
volder en del kvaler, har vi vist alle bragt i sørge
lig erfaring. Det var derfor med glæde, jeg modtog
en tryksag fra DL-land, som viser, at der er ved
at blive rørt ved sagen for at kalde os til aktivitet
på båndene, således at myndighederne kan se, at 80
og 40 meter ikke er os helt ligegyldige. Tryksagen,

der er udsendt fra en nystartet klub, som kalder sig
EMC, og som ledes af DL1TQ, Joachim Oswald,
Rosdorf über Gøttingen, indeholder en oversigt over
kommercielle stationer, som EMC gennem længere
tid har hørt og lokaliseret på 80 meter. Et rosvær
digt stykke arbejde. Et uddrag af listen ses her:
QRG
Tid
QRG
Tid
3555 FSK ................. 000-2400
3615 DDR, folke3556 rxrg ................ 2000-0400
politi .............. 1800-2400
3560 Fransk politi 1000-0100
3620 FSK ................. 1300-1700
3560 FSK ............... 1000-2400
3620 FSK ................. 1600-2300
3560 Svejtsisk po
3621 aje 80 / ajf /
litiradio ------- 1300-1800
ajk 3 / ajk 30 1500-2400
3562 FSK ............... 0700-2300
3630 hur 3, Bogotå 1845-2400
3570 Giver intet
3630 UdSSR ............ 1700-2300
kaldesignal,
3636 CW, sender
meget stærk 2200-0600
„Freies Russ3571 rwg ................ 2230-2400
land“,
Mun3571 veksl, kaldechen,
russisk
signl.,
giver
CW „kun“ 20
5er-grup. cw 1100-2345
kilowatt ____ 1800-2200
3572 FSK ............... 1500-2000
3636 yot. komrc.
3578 Politiskole
rumænsk .. 2200-0500
Hann.-Miin3642,5 Rumænsk
veksln.
den-Hildesh.
nyhedsbu. .. 2000-2315
3580 hxz, fransk
3645 aje, FSK ___ 1700-2400
0730-0130 3645 zbj 27/28,
vejrradio ...
3580 svs, cw............ 0000-0600
vejrst. Malta 0000-2400
3581 5 sva / sza 37 1900-2130
3650 rqcs ............... 1800-2300
3581 Teletyper
3652 FSK .............. 1900-2400
US-Army
3655 ulv / unc /
Dauerb.
5 kilowatt
upt / uzr .. 1600-0200
3582 Polsk politi
3660 ieb 24 / 50 /
radio .............. 2000-2345
51 / iel 50 /
3582 rcqd ............... 1800-2300
90 / iet 8003582 FSK-XFH .. 1900-2130
803, ital. hav
3590 Østrigsk po
neradio ____ 1700-2200
litiradio ------- 1700-2400
3662 jxz FSK ____ 0000-0600
3590 Svejtsisk po3665 FSK US-Ar
litira., fransk 1900-2000
my, Frankf. 1900-2300
3590 dk 7 f / 5 p 17
3670 FSK BritishInterpol ------- 1400-1830
Army, Oyn3591 iet 20-27 / ieu
hausen ............. 1630-2400
23-26, ital.
3674 Holl. fone,
havneradio..
19-0200
kommerc.
3593 DHA 33, Wiskibsradio,
esbaden,
In
Schevening. veksln.
terpol, 2 KW
3675 FSK Scheveinput .................... veksln.
ningen, Holl. 1900-2215
3678 rzch .............. 2100-2230
3594/95 ict 22, iet
24, ital. CW3685 pad 7 / um 92
net, klar text 0000-2200
/ uq 21 / ut
3600 FSK .............. 1800-2400
61 / uu 51 /
uu 81 / vq 31 1250-2400
3610 rjd / rir
3686 aje 53 FSK .. 1700-2400
UdSSR...... .... 1630-2400
3690 fdh 7 / 8 /
3615 hbx 53 / 76
fdi 4 .............. 1900-2300
svejtsisk po
litiradio --------- 2000-2300 3692 FSK .............. 1845-2330
3695 fbs 24
1200-2400
3615 hg 61, hn 21,
3700 fbq 24 / 52 /
ho 21, hi 21,
59 / 88 / fbs
ug 21, u 131,
24 / 72 .......... 1900-2300
uu 31, uv 31,
3700 FSK .................... veksln.
ve 21, vm 41,
vm 51, vf 211800-0200
Anm.: FSK = Teleprinter
3615 hbx ................ 2000-2300
Denne synes at tale for sig selv, og efter at have
gennemset listen undrer man sig ikke mere over,
at det er svært at gøre sig gældende på båndene.
Samtidig fulgte et svarkort med, som i udfyldt
stand returneres til EMC med anmodning om med
lemskab i klubben. Tilsyneladende er der ikke tale
om noget kontingent, den eneste klausul er, at man
er forpligtet til at arbejde på 80 og 40 meter.
Efter at være blevet medlem, vil man modtage
en slags mærkater til QSL-kortene, med opfordring
til samarbejde og medlemsskab af EMC.
Jeg mener, at denne sag bør vække en vis in
teresse, og nærmere oplysning kan fås ved hen
vendelse til DL1TQ, som så sender dig en tryksag
om EMC’s arbejde.
Hvis nogen er interesseret, kan oplysning også
fås hos OZ3WP og 9SN.
Og for til slut at citere fra tryksagen:
„Vi står alene, ingen hjælper os“.
Vy 73 3WP — 9SN.
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SOMMERLEJREN 1936
For tredie gang oplevede vi traditionen tro en
dejlig sommerlejr på Bornholm. Cirka 25 ham’s
med familie åbnede sommerlejren klokken 10 søn
dag morgen i dejligt solskinsvejr. Formanden. 6PA.
holdt åbningstalen, hvor han bl. a. udtalte sin glæ
de over, at vi atter var samlet på den skønne ø, og
udbragte sin forhåbning om en god lejr, hvorefter
han erklærede lejren for åbnet, idet EDR’s stander
gik til tops. Formanden for Bornholmsafdelingen,
4KA, takkede for de gode ønsker, hvorefter han
overdrog lejren til lejrchefen.
Før lejråbningen havde en lille flok amatører,
dels fra Bornholm og dels fra det øvrige land, haft
travlt med at indrette lejr og sender, idet vi først
overtog lejrområdet lørdag morgen.
Lørdag middag stillede alle arbejdsduelige born
holmske ham’s, der med liv og lyst sørgede for, at
lejren stod færdig søndag morgen. Straks efter
„Kongedybets 11 ankomst til Rønne havn søndag mor
gen bemærkede man en enlig cyklist med skarp
kurs imod lejren. Hvem var dog det? EDR’s elek
triker medlem nr. 3476, ja, vi må vel hellere be
mærke, at det var Frandsen, som i hele lejrperio
den varetog afbrænding af sikringer m. v.
Søndagen forløb med modtagelse af gæster, og
klokken 19,15 samledes vi alle i sendertelte for at
lade den første lejrudsendelse løbe af stabelen. Vi
var forberedt på, at conditions var elendige (QRN),
hvilket de påfølgende rapporter viste. Vi havde
gjort vort bedste, idet stationen bestod af en sender
WS 12 med anodemodulation og en modtager type
107 tilsluttet en 1/3 hertz antenne på 12 meter høje
master. Frekvensstabiliteten skyldtes 7DR, idet han
velvilligst havde stillet 15 stk. krystaller til sender
nes rådighed. Senderen hørtes ellers gennemgående
i hele landet S9.
Efter lejrudsendelsen tilbragte vi aftenen i kam
meratligt samvær og fik en tonefilm om cykloner
over Florida forevist af lejrforvalter hr. Bjeverskov. Resten af lejrdagene forløb næsten planmæs
sigt, hvilket fremgik af lejrudsendelserne.
4AJ, lejrens kasserer, var også vor rejsefører på
udflugterne, idet han viste os den skønne 0 fra
nord til syd, hvilket vi alle var ham meget taknem
lige for.
Lejren havde svensk, tysk og hollandsk besøg —
naturligvis
vor
trofaste
sommerlejrgæst
PA0FB,
Jan, der udviste stor sprogkundskab, idet han workede diverse fremmede prefix’s på fone, det eneste,
vi ikke fik, var VK-land. Der afvikledes ca. 600
QSO’s i lejrperioden.
Den første rævejagt foregik onsdag aften, og ræ
ven lå bag et stendige ved siden af gårdmandens
flagstang, som brugtes til antennemast, i Stengår
den ved Nyker.
Nummer 1 blev Per fra Helsingør på fjerde pej
ling, nr. 2 blev Frandsen med alle tiders rævemod
tager monteret i en cigarkasse, nr. 3 blev 9AC, pla
ceringen skyldtes ligeså meget hurtigløb som pej
ling.
Den anden rævejagt foregik fredag aften, og den
ne gang sad ræven i en bil bag en halmstak, hvilket
forvirrede rævejægerne meget, idet man ikke ven
tede at finde en ræv i en bil. Nr. 1 blev Benny,
Helsingør,
nr.
2
cigarkasse-Frandsen,
yderligere
kommentarer overflødige, nr. 3 blev 5FR — også her
var det ved fjerde pejling, jægerne myldrede ind.
Ved begge rævejagter mødte vi stor imødekom
menhed
fra
Bornholms
motorklub,
idet
klubbens
motorcyklister mødte velvilligt op, sørgede for hur
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tig befordring af rævejægerne og hjalp der, hvor
kort og kompas ikke var tilstrækkelige. 8AZ glæde
de rævejægerne ved begge jagter ved at udsætte
præmier i form af godt radiogrej. hvilket vi er ham
megen tak skyldig for. DL4AX, tidligere OZ3AP.
a' Porta. underholdt os onsdag aften med sine egne
smukke farvefotos fra Heidelberg til stor glæde for
lejrdeltagerne.
Vi afsluttede hver lejraften med et hyggeligt kaf
febord, hvor bl. a. 7WH oplyste, at dette var hans
24. deltagelse i EDR's sommerlejr. Som regel endte
diskussionen med spørgsmålet om, hvor EDR s 25.
sommerlejr skulle afholdes, og man blev enig om,
at den senest skulle annonceres i januar OZ samt
annonceres
i
de
udenlandske
amatørblade,
idet
mange af de udenlandske ham’s, vi contactede, ger
ne ville have været med på Bornholm, hvis de
havde fået underretning om lejren på et tidligere
tidspunkt.
Lørdag var afslutningsaften, hvor Sommer sørgede
for musikken til en lille svingom.
Takket været 4KA, 4KA’s XYL (Bett) og de øv
rige bornholmer-amatørers indsats samt 8AZ, der
bl. a. skænkede gevinster til 2 amerikanske lotte
rier,, er lejren afholdt uden udgift for EDR’s bud
get, og det eneste vi må beklage, er de amatører,
som ikke fik lejlighed til at opleve EDR’s 24. som
merlejr, men vi ønsker jer alle på gensyn i jubi
læumslejren.
DR 170, 3476.

F R A AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afdelingen
holder
møde
hveranden
mandag
i
„Cirkelordenens
selskabslokaler",
Falkonerallé
96
(over gården). QSL-centralen er åben 19,30—20,00,
derefter begynder mødet.
Formand: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26,
Kastrup. — Næstformand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt,
Frederiksborgvej 201, Kbh. NV. — Sekretær: OZ6I,
K. Hansen, Hessensgade 29, Kbh. S. — Kasserer:
OZ8Y, O. Jensen, Egevang 8, Brønshøj, tlf. Bella
7480. Giro 59755.
Programmet:
Søndag 16. sept.: Autorævejagt i Nordsjælland
(Indtegningen er sluttet).
Onsdag 19. sept.: Cyklejagt på A3028. nordlige del,
tider som i august.
Lørdag 22. sept.: Nat jagt på A3028, samlet start
fra Herlev Kro kl. 20,00 præcis.
Mandag 24. sept.: Foredrag og demonstration ved
9R. katodestråieoscillografen og dens brug.
Søndag 7. okt.: Rævejagt på A2828, samlet start
fra Korsvejen i Farum kl. 9.00 præcis.
Mandag 8. okt.: Afdelingens ordinære generalfor
samling.
Mandag 22. okt.: Foredrag om 2 m v. OZ1PL.
Lørdag 24. nov.: Stor nat jagt med ASK.
Mandag 17. december: Afdelingens 24-års stiftel
sesfest. Vi kan allerede nu love, at det bliver en
„mægtig 14 fest. Bestyrelsen har skaffet verdens stør
ste løgnhals, altmuligmanden Clauson-Kaas, så den
aften bliver bestemt ikke kedelig. Husk at reservere
datoen.

Morsekursus:
1 lighed med de 2 sidste år har Hærens Signalskole stillet lærer og lokaler m. v. til rådighed for
afdelingens
morsekursus.
Undervisningen
begynder
den 3. oktober og omfatter ca. 110 timer i høring
og morsning, med 2 ugentlige aftner (mandag og
onsdag) å 2½time, fra 19,30—22,00.
Der kan desværre kun optages 28 elever på kur
sus, og indtegningen slutter, når dette tal er nået,
hvilket plejer at ske meget hurtigt. Prisen for mor
sekursus udgør kr. 45,00. Indtegning, der er bin
dende, foregår kun ved indbetaling af dette beløb
på girokonto 59755, Københavnsafd. af EDR. Kupo
nen tilvenstre mærkes „Morsekursus 1956/57“.
Derefter modtager hver elev en detaljeret under
visningsplan m. v.
Siden sidst:
Vi indledte sæsonen i de nye lokaler med et for
træffeligt foredrag af 7GL, og til det andet møde
havde vi igen fornøjelsen at høre 50R klarlægge
nogle af vor hobbys grundbegreber, denne gang
FM og PM.
løvrigt er der kommet gang i rævejagterne efter
ferien. Den bekendte LF-amatør Frandsen vandt
sidste eyklejagt med et tunghøreapparat og en ferritstav i en lille cigarkasse.
Radioudstillingen i Forum har også givet lidt ar
bejde, vi kan glæde os over en smuk stand.
73 fra 6I.
STOR NATJAGT MED A. S. K.
lørdag den 24. november.
Alle rævejægere, også fra provinsen, bedes
reservere denne lørdag og have modtageren
i perfekt orden, flere oplysninger følger i
næste OZ. Tilmeld jer allerede nu til 4AO,
Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9 2 , Kbh. F., tlf.
Godthaab 1902v efter kl. 17.
4AO giver oplysning om alle vore jagter.
73 fra Københavns afd.
AMAGER
Møderne afholdes kl. 20,00 i klublokalerne, Strand
odsvej 17, København S. — Formand OZ7NS, Her
kules Allé 2, Kastrup. Telefon 50 26 67.
Siden sidst:
Den 11. august havde vi „Høstfesten“. Alle havde
tilmeldt sig. Husk også at gøre det den 20. septbr.,
da det kun er et begrænset antal, der kan komme
med. OZ5GB har overfor OZ7NS udtalt, at alle er
velkomne i Københavns afd., og det gælder selv
følgelig også i Amager afd. løvrigt er vi glade for
det gode forhold, vi har til Københavns afd.
Foredraget om „Radar“, holdt af værkstedsleder
R. Rasmussen, var meget interessant og blev holdt
på en klar og sikker måde. Foredragsholderen blev
Dagefter, da ordet var frit, bestormet med mange
spørgsmål. R. Rasmussen lovede os, at komme igen
og holde foredrag om andre emner.
Programmet:
20. sept.: Besøg på hovedbrandstationen kl. 19,30.
Tlf. 50 26 67.
27. sept.: Klubaften.
4. okt.: OZ7EU holder foredrag om oscillatorer.
11. okt.: Klubaften.
18. okt.: Diskussion om licensbestemmelserne.
OZ6PA indleder. Interesserede er velkomne i Ama
ger afd.
Vy 73 OZ3WP.
NB. OZ2PT! Tak for VFO’en du sendte til OZ5HK.

AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ2NIT, Børge Pedersen, „Dybrogård“,
GI. Hasseris, Aalborg. — Kasserer: OZ5MV, Max
Voigt, Peder Skramsgade 5, Aalborg. — Sekretær:
OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej 1, Nørresundby.
Ordinær
halvårlig
generalforsamling
afholdes
torsdag den 27. september 1956 kl. 20,00 i klublokalet
på vandrerhjemmet, Kornblomstvej, med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg: a. Formand, b. Sekretær, c. Suppleant,
d. Revisor, e. Revisorsuppleant.
6. Fremtidig virksomhed.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, må være bestyrelsen i hænde senest lørdag
den 22. september 1956.
OZ3PS.
AARHUS: Husk medlemsmøderne 1. og 3. onsdag
i måneden — de øvrige onsdage er der adgang til
senderen i lokalet.
I
forbindelse
med
hovedgeneralforsamlingen
i
Aarhus søndag den 23. september, arrangerer Aar
hus afd. et besøg på fjernsynsfabriken „Derby“.
Mødested: Marienlund kl. 10,00.
Vy 73 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 19. august afholdtes det annoncerede
valgmøde i Esbjerg. Naboafdelingerne i Fredericia,
Kolding, Gråsten, Sønderborg, Tønder, Ribe, Varde
og Skjern var inviteret, og vi fik tilsagn fra Skjern
med 6 mand, medens Ribe meldte fra; resten hørte
vi intet fra.
8JM fra Randers var tilstede sammen med 2KH
fra Nr. Nebel, 1LF var forhindret og sendte i stedet
et brev, som blev læst op under mødet af 7BE.
8JM og 2KH kom med flere lange og glimrende
indlæg, som gav os et godt indblik i arbejdet og
problemerne i HB, ligesom vi også fik oplyst 2KH’s
stilling til sagerne.
5H, 3FK og ILA stillede enkelte spørgsmål til
8JM og fik disse besvaret.
7BE sluttede af med at omtale udfyldelsen af
stemmesedlerne, hvorefter de 22 deltagende tog
hjem efter et interessant og lærerigt møde om
E. D. R.s indre forhold.
Teknisk kursus:
Teknisk kursus påbegyndes mandag den 1. okto
ber kl. 19 på „Bygningen" i Norgesgade. Kursuset
ledes som sædvanlig af navigationsskolelærer Fis
cher fra Fanø. Lærebog: Vejen til Sendetilladelsen.
Det ny program:
Onsdag den 19. september: Auktion.
Onsdag den 26 september: Rævemodtagere. Hele.
halve og kvarte rævemodtagere medbringes for ju
stering.
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Onsdag den 3. oktober: Foredrag om ANTENNER
af lærer Fischer.
Onsdag den 10. oktober: Klubaften. Mod op og få
en sludder.
Onsdag den 17. oktober: Auktion, (evt. begyndergrej).
Vy 73, sekretæren.
HERNING
Formand: OZ5HF, Børge H, Frederiksen, Grønnegade 47. Næstformand: OZ8KP, Kaj Petersen. Dal
gasgade 10. Kasserer: OZ8SK, Svend K. Jensen.
Holstebrovej 7, Herning.
15 jægere med observatører mødte op til den store
midtjydske rævejagt, og nr. 16 var på vej. Det var
OZ3KA, men hvor blev du af, 3KA? Vi havde jo
ventet, at se dig ved ræven, men på gensyn en
anden gang. Kolding mødte som sædvanlig med
stor deltagelse, men måtte dog se sig besejret for
en gangs skyld. Dertil skal også siges, at de havde
mer eller mindre uheld, bl. a. sad pludselig 2RD’s
observatør med gearstangen løs i hånden, så der
måtte repareres midt om natten. Robert Storgård
fik ikke første udsendelse om dagen. 4VEW sensede
den gale vej, og flere fulgte hans eksempel, orien
teringen var vanskelig, da det jo ikke ligefrem er
vejskilte, der er flest af. løvrigt var jagten præget
af fornøjelige episoder, en af disse man sent glem
mer. Tak for deltagelse Kolding og på gensyn.
Resultaterne blev:
Natjagten: Nr. 1, OZ8KP 103 p. Nr. 2, OZ2UC 102
p. Nr. 3, Robert Storgård 101 p.
Dagjagten: Nr. 1, OZ5HF 132 p. Nr. 2, Chr. Ander
sen „Hylle" 118 p. Nr. 3, OZ2RD 104 p.
Samlet resultat:
Nr. 1, OZ5HF 221 p. Nr. 2, K. Eriksen 198 p. Nr. 3,
OZ8SK 193 p. Nr. 4, Chr. A. 191 p. Nr. 5, OZ2EM
177 p. Nr. 6, OZ8KP 161 p. Nr. 7, Robert Storgård
149 p. Nr. 8, OZ2RD 148 p. Nr. 9, OZ2UC 144 p. Nr.
10, OZ6AG 112 p. Nr. 11, OZ1AW 101 p. Nr. 12, Gun
nar Jensen 100 p. Nr. 13, OZ4VEW 100 p. Nr. 14,
OZ3RQ 98 p. Nr. 15, Egon Andersen 69 p.
OZ5HF med Per Sørensen som observatør fik der
efter hver især overrakt de 2 af Herning afd. ud
satte vandrepokaler. Pokalerne skal for at blive
ejendom vindes 2 år i træk eller 3 gange ialt. Der
var til jægere som observatør præmier til det bed
ste hold på henholdsvis dag og natjagt samt til de
4 bedste i samlet jagt.
Der er endelig gået hul på 2 m bylden i afd.,
som var med i EDR’s skandinaviske VHF-test den
25. og 26. august under kaldesignalet OZ8H. Lige
ledes deltog OZ8KP, der med sine 3 watt lavede et
stykke fint arbejde. Men det kneb at få køben
havnere igennem. Enkelte stationer blev hørt bl. a.
OZ5AB — OZ7G, men vi havde for meget motor
støj og fik for lidt ud af det. Men efter denne test
har flere fået blod på tanden, så lad os håbe, vi
bliver mange. — På gensyn på 2 m.
Vy 73, bestyrelsen.
HORSENS
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Emil Møllers
gade 2, 4. Sekretær: OZ9PM, Anton Mikkelsen, Tor
denskjoldsgade 16, 3.
Afdelingen
holdt
27.
august
generalforsamling.
Som dirigent valgtes Søren Hansen. Derefter fulgte
formanden, OZ2BF’s beretning om arbejdet i året,
der svandt. Kassereren, OZ4GS, forelagde regnska
bet.
OZ4RU
aflagde
beretning
fra
byggeudvalget
og oplyste, at afdelingens drøm om eget hus nu var
blevet en realitet. Byggeudvalget havde indkøbt en
del materialer, og ved fælles hjælp håbede man, at

198

det inden for en overskuelig tid skulle lykkes at få
huset rejst.
Formanden, OZ2BF. blev enstemmigt genvalgt
Til bestyrelsen valgtes OZ4GS (genvalg) og OZ4TJ
der indtrådte i stedet for OZ2FK. som efter ege
ønske udtrådte af bestyrelsen. Som suppleanter
valgtes Søren Hansen og Sv. Aa. Petersen.
Til byggeudvalgets bestyrelse blev valgt OZ2FK.
Afdelingskontingentet forblev uforandret.
Under eventuelt var mange emner til debat, bl. a.
den kommende vinters arbejde, morsekursus og
teknisk kursus. Indtegning til disse to kurser finder
sted den sidste torsdag i september i klublokalet.
Leder af teknisk kursus bliver OZ8AH og af mor
sekursus OZ7CJ.
Husk at notere i din kalender:
Vi mødes hver torsdag i din og min klub!
Program. September-oktober.
Torsdag 20. september: Klubaften.
Torsdag 27. september: Indtegning til vinterens
kurser.
Torsdag 4. oktober: Kegleaften (vi venter stor
tilslutning).
Torsdag 11. oktober: Klubaften.
Sekretæren, OZ9PM.
SORØ. Så er sæsonen igen inde til at tage fat på
afdelingsarbejdet, og vi håber, at medlemmerne
igen møder fuldtalligt med friske kræfter, således
at vi også i år kan præstere en fin mødeprocent.
Programmet for den kommende tid ser foreløbig
således ud:
Lørdag 15. september kl. 18: Fællesspisning af
medbragt mad og derefter pakkefest, hvor vi alle
medbringer en pakke til værdi mindst 2 kr.
I sidste halvdel af september søges arrangeret
foredragsaften.
Onsdag 24. oktober: Auktion kl. 20. Vi håber, at I
medbringer masser af fine og brugbare ting.
Vy 73. OZ4NO.
VIBORG. Medlemsmøde afholdes tirsdag den 25.
september kl. 19,30 hos OZ3AJ, Hald Ege.
9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i august måned anmodet om op
tagelse i EDR:
6656 - Edm. Kj. Olsen, Ndr. Fasanvej 259, 3., Kbh. N.
6657 - Hartvig Haag, Ørevadsvej 30, Kbh. NV.
6658 - Henning Fomsgaard, Grønholme pr. Hvid
bjerg.
6659 - Charles P. Andersen, Østerby, Sdr. Omme.
6660 - G. Johansen, Middelfartvej 63, Bolbro.
6661 - Jens Erik Larsen, c/o mek. J. Larsen,
Kregme.
6662 - Vagn Jensen, Ndr. Fasanvej 249. st. th.,
Kbh. N.
6663 - Jens Ejner Nielsen, Nakke pr. Nykøbing Sj.
6664 - RK. 303994/56, Hansen, 12.A.A.’ RKBT,
Almegårdskaserne, Rønne.
6665 - OZ5HT, H. Thorhauge, Nørregade 30, 1.,
Aalborg.
6666 - Jørgen Beck, Krogagervej 6, Vanløse.
6667 - OZ5EV, I. Vibæk, c/o Tvede, Fuglsangvej 8,
Virum.

6668 - Hans B. Hansen, Testrup Allé 16, Kastrup.
6669 - OZ9NI, Arne Nielsen, Nørregårdsvej 145,
Rødovre pr. Vanløse.
6670 - Egon Hundevadt, Eskærhøjvej 33, Haderslev.
6671 - Svend Aage Pedersen, Darumvej, Bramminge.
6672 - Ejgil Christensen, c/o Tiedemann, Tranegilde
pr. Taastrup.
6673 - OZ5NO, Niels Lindberg Olesen, Ærøvej 45,
Frederikshavn.
6674 - P. V. Balling, Ahlgade 74, 1.. Holbæk.
6675 - Erik Bern Hansen, Henriettevej 9, st. th.,
Holbæk.
6676 - Hans Berg Schneider, GI. Køgevej 691,
Brøndby Strand.
6677 - OX3WB, Wm. Bremer Petersen, Krprs.
Sofiesvej 17, Kbh. F.
6678 - Ulrik Birk, Stationspladsen 4, Dragør.
6679 - Tage Jensen, V. Hvidbjerg, Thy.
6680 - K. Th. Weber Pedersen, Skydebanegade 31,
Kbh. V.
Tidligere medlemmer:
5284 - J. Christmas Eskildsen, c/o Petersen,
Brendstrupvej 13, 1. tv., Aarhus.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de
som medlemmer af EDR.

5877 - OZ8LM, Leif Møllebro, Stengaards Allé 265,
1., Søborg, lokal.
5686 - OZ6BF, Bent Frandsen, Bornholmsgade 76,
3., tv., Aalborg, lokal.
5908 - OZ1XX, KPe. 271474, Høgfelt, 1/3. reg. depotkomp., kasernen, Viborg, ex soldat.
6029 - OY9LM, P. Gjerding, c/o Færøernes marinedistrikt, Torshavn, ex Rønne.
6118 - OZ4SL, Søren Larsen, Onsgårdsvej 14, st.,
Hellerup, lokal.
6148 - MHE. 290374, Johansen, Afg.esk., flystation
Værløse, ex soldat.
6337 - Ib Hasløv, c/o P. Pedersen, Enghavevej 10,
Kbh. V., ex Glostrup.
6414 - K. Steen Nielsen, navnet ændret til:
Kjeld Stenver.
6445 - Ole Harring, Triumfvej 88, Lyngby, lokal.
6449 - John Hansen, Vestergade 14, 2., Nyborg,
ex soldat.
6464 - MHE. 290513, Sørensen, Radio/Radar VI,
mathskolen, Johnstruplejren pr. Ballerup,
ex soldat.
6538 - OZ4NK, Kai Nielsen, Buhlsvej 46, Frederiks
havn, lokal.
6572 - Erik Madsen, Frederiksgade 6 A, Horsens,
ex soldat.
6619 - Fim. S. K. Mogensen, Vedi.sekt. I, mat. afd.,
FSN, Kølvraa, ex soldat.
6630 - Tommy Frost-Hansen, navigationsskolen,
Nordby, Fanø, lokal.
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1112 - OZ2N, Arnold Nielsen, Muldager 58, Brønshøj,
lokal.
1201 - Villy Jensen, Skolegade 6, Ringsted, lokal.
1442 - OZ6Q, H. Steen-Jensen, Holtbjerg Drenge
hjem, Præstbro, ex Tisvildeleje.
2025 - Svend Aage Klein, Andreas Flensborgsgade 8,
3., Horsens, lokal.
2068 - OZ5KW, P. V. Iversen, Poppelallé 61, Hare
skov, lokal.
2121 - OZ1H, K. H. Nielsen, Parkallé 3, Hjørring,
ex Ulfborg.
2342 - OZ7NB, N. Chr. Bahnson, Islandsgade 4, st.,
Esbjerg, ex Skive.
3448 - Frode Hansen, c/o, Frydendahl, Ebertsgade
2, 2., Kbh. S., ex soldat.
4387 - OZ5VR, Vagn Risager, Jernbanegade 2,
Thyregod, lokal.
4538 - OZ5KG, Tommy Bay, Dronningslundsvej 8,
Vanløse, ex Struer.
4819 - OZ1HL, H. Langschwager, Strandboulev. 30,
4., stue 96, Kbh. Ø., lokal.
4942 - OZ7KN, Kurt Nielsen, Peder Skramsvej 10,
st. tv., Helsingør, lokal.
5078 - OZ6JP, J. Petersen, Roarsvej 2, Roskilde,
ex soldat.
5322 - OZ5WK, K. Wagner, Tøndervej 247,
Aabenraa, ex soldat.
5398 - OZ1EG - Eric Gilsfort, Grenaavej 137,
Risskov, lokal.
5438 - OZ2GW, Sven Pape, Pilevænget 6, 1., Vejle,
ex Aalboi'g.
5712 - OZ6OF, Jørgen Hansen, Vestergade 161,
Silkeborg, lokal.
5795 - OZ9ER, KP. 615, Nielsen, radioværkstedet
K. V. S., Oksbøl, ex soldat.

Tidsskrift for Kortbølge-Radio
udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske
Radioamatører.
Teknisk
redaktør:
OZ7EU,
Paul
Størner,
Huldbergs
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør
(ansvarlig)
Arne
Christiansen,
Gyldenstenvej
10, Odense. Odense 12.335. Hertil sendes alt øvrigt stof,
som må være redaktionen i hænde senest den 1. i
måneden.
E. D. R.
Eksperimenterende danske Radioamatører
Stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.).
Giro konto 22116.
*

Hovedbestyrelse
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S. Amager 3664V. Næstformand: OZ7EU,
Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01.
Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangvej 18,
Nykøbing F., Nykøbing 85 38 24. Sekretær:
OZ6EP,
Einar Pedersen, Ålekistevej 211, Vanløse, Da 2871u.
Testudvalg: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI.
Hasseris, Aalborg, Skalborg 255. — Landskredsleder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, Randers
6111 (dag). OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggårds
allé 63, Valby, telefon Hvidovre 667. OZ3Y, H. Rossen,
Svenstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102. OZ3XA, A. P. H.
Jacobsen, Karen Brahesvej 11B, Odense, Odense 2377.
OZ3FM, Emil Frederiksen, 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.
Amatørannoncer:
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F.,
vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord, i frimærker.
Øvrige annoncer til OZ:
OZ7HL, Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.
*

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