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Speciel markeds-rapport:

AMATØR RADIO
Ved OZ2NU

Siden 1950 er antallet af stationer indbefat
tet under begrebet som FCC (Federal Commu
nications Commission) kalder Amateur Radio
Service sprunget fra 80-000 til mere end
150.000.
Man anslår for fremtiden: 200.000 før 1965.
Hams andel i årets salg af komponenter og
apparater på radiomarkedet i 1956 andrager 20
mill. doll. Fabrikanterne er alle som een enige
om dette tal. Laveste anslåede tal var 17 mill.
og det højeste 23 mill. doll.
Fremtidig handel med amatørerne vil stige
til omkring 20 % af den samlede omsætning.
Amatøreren på markedet er en blanding af
selvbygger og køber af færdigt udstyr. Siden
den anden verdenskrig er han blevet mere og
mere af sidst nævnte kategori.
En af årsagerne til denne udvikling er til
stedeværelsen af grej på markedet, som ama
tørerne tidligere måtte lave selv. En yderli
gere årsag, angivet af eet af firmaerne, er den
stigende alder på amatørerne og den stadig
kortere tid, de kan hellige på fremstillingen
af deres apparater. For at fastsætte størrelsen
og karakteren af amatør radio markedet har
„Electronics" spurgt en tilfældig kreds af U. S.
licenserede amatører fortælle os om deres pla
ner og aktivitet.
Her er resultaterne:
Udstyrsforbrug 1956.
I 1956 ofrede 35 % af de amatører, der købte
stations udstyr, hver mellem 100 og 300 doll.
21% brugte mindre end 50 doll. 18% brugte
mellem 50 og 100 doll. 12 % betalte mellem 300

og 500 doll. og endelig brugte 14 % over 500
doll. hver.
Disse procenttal er kun for de, der købte fær
digt udstyr.
22 °/o af amatørerne, der blev spurgt, købte
ikke færdigmonteret grej i 1956.
Udstyrsforbrug 1957.
For 1957 skifter mønsteret en smule i udstyrs
udgifter, hvis amatørerne gør, hvad de siger,
de vil.
Lidt mere end 32 % planlægger at anvende
mellem 50 og 100 doll., lidt mindre end 31 %
mellem 100 og 300 doll., 16 °/o har anvendt eller
agter at anvende mindre end 50 doli. 14 % vil
betale mellem 300 og 500 doll., medens 7 % vil
komme op på eller over de 500 doll.
28 °/o af alle amatører var ikke sikre på, om
de ville købe noget monteret udstyr i det hele
taget i 1957.
Komponentudgifter 1956.
Til komponenter har 28 % af amatørerne an
vendt mellem 25 og 50 doll. 30 °/o brugte min
dre end det. 15 % købte for en værdi af 50 til
100 doil. og andre 15 % spenderede over 150
doli.
Komponentudgifter 1957.
Tallene i 1957 vil med små variationer følge
tallene fra 1956.
29 % faldt i området 50 til 100 doli, 24 %
mellem 0 til 50 doll., 20 % vil anvende 150 doll.
eller derover, 14 °/o mellem 100 og 150 doll.,
medens 13 °/o vil anvende mellem 50 og 100
doll.
(Fortsættes i næste OZ).
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DX-arbejde
Af Erik Størner, OZ7BG.
Med de fine forhold på DX-båndene, som
solpletterne for tiden skaffer os, sammen
holdt med det store antal amatører, som efter
de nye licensbestemmelser får chancen for at
boltre sig på de deciderede DX-bånd, vil det
måske være belejligt, om der her i OZ blev
skrevet lidt om DX-arbejdet udfra erfaringer
hermed gjort såvel under gode som dårlige
forhold. Når man som jeg i en årrække har
beskæftiget sig 99 °/o af den til radio benyttede
tid til arbejde med DX med dettes fængs
lende blanding af timelange sludre-QSO’er
over
titusinder
af
kilometer,
træk-og-slip
QSO’er i de internationale tester, langvarige
jagter på nye lande, og hvad der ellers hører
med, kan man undertiden føle en måske noget
eensidig undren over de mange, som kun kø
rer fone på 80 meter, og hvis det herigennem
skulle lykkedes at få een og anden til at in
teressere sig for DX og prøve det, kan jeg love
den pågældende, at han ikke kommer til at
kede sig.
DX betyder „distance", og det tør nok an
tydes, at dette begreb har ændret sig en del
siden de dage, hvor de første amatører lavede
DX, når de kontaktede en amatør i den anden
ende af byen. Udviklingen af DX-arbejdet til
det, vi kender i dag, er faldet sammen med
amatørernes oprykning i frekvens til og med
det øverste bånd, jeg her skal beskæftige mig
med — 28 Mc. Hvad man i dag mener med DX,
er svært at sige generelt, men i almindelighed
vil man vel hermed forstå en verdensdel eller
et land eller en på anden måde bemærkelses
værdig station beliggende i en vis afstand fra
een selv.
Hvad er nødvendigt for at lave DX?
Alle har sikkert hørt og læst om de ionise
rede lag, som er naturens gave til radioama
tørerne, thi uden dem var der ikke noget, der
hed DX. Vi et D, et E, et F1 og et F2 lag lig
gende udenom kuglen i afstande fra 70 til 350
km varierende i tæthed med sollys- og sol
pletintensiteten. Det er jo nok ingen hemme
lighed, at vi for tiden befinder os i et solpletmaximum, som hidtil har været alle tiders
største chance for DX af uhørt kvalitet og
kvantitet, specielt gældende for 21 og 28 Mc.,
som i særlig grad er følsomme for solpletva
riationerne. Lad os derfor først se lidt på de
frekvensbånd, vi har til rådighed til DX-ar
bejde.
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Begynder vi i den lavfrekvente ende, er det
første bånd 3,5 Mc. Det er et dejligt lokalsludrebånd, men sandelig også et meget in
teressant DX-bånd. I tiden oktober til april
kan man regelmæssigt vente at høre Asien,
Afrika og Australien fra kl. ca. 21, Nord- og
Sydamerika fra ca. 01 — 08 og ZL den lange
vej rundt ved 8-tiden om morgenen. Som ho
vedregel gælder det, at signalerne følger den
vej, hvor det er mørkt hele vejen. Som bevis
på 80 meter båndets muligheder kan nævnes,
at der er en halv snes amatører med over 100
lande på 80 meter, den ene ovenikøbet med
35 watts til een 6L6 og en 40 meter 1/3 Hertz.
Næste bånd er 7 mc., her gælder stort set de
samme regler som for 3,5 mc., blot er åbnin
gerne her mere konstante og begynder tidli
gere på efteråret og slutter senere på foråret.
Også her følger signalerne den mørke rute
med udprægede maxima, når det ene af ste
derne enten ligger i tusmørke eller i daggry.
14 Mc. er vel nok det mest anvendte bånd
overhovedet. Dette skyldes navnlig, at der her
ofte er mulighed for DX døgnet rundt. De
bedste tider til et bestemt punkt på jorden,
kan der ikke siges noget generelt om, idet
dette bl. a. er afhængigt af årstiden, således at
sommermånederne har flere åbne timer end
vintermånederne.
21 Mc. er det nyeste af vore bånd, og er og
så en dejlig masse kc. med bunker af DX. Det
minder både om 28 Mc. og 14 Mc. nok mest
om det sidste ved sin konstans og lange åb
ningstid, idet der også her ofte kan laves DX
døgnet rundt.
28 Mc. er efter min mening det festligste af
de fem DX-bånd. Det er på dette bånd mu
ligt at lave alt — simpelthen! Det er fortrins
vis et vinter- og dagslysbånd, således at det
er åbent for VK/ZL og Asien fra kl. ca. 9—12,
drejer nedover Afrika og Sydamerika ved
middagstid og er åbent for forbindelser sydog vestover, til det lukker — som regel ved
19-tiden. Båndet er overordentligt afhængigt
af solpletintensiteten, og har i denne omgang
været godt siden foråret 1956 og skulle vel
nok kunne holde et par sæsoner endnu, inden
det lukker med næste solpletminimum.
Det er jo klart, at man for at kunne lave
DX, må være i gang på de bånd og tider, hvor
DX kan høres. Viden herom er noget, man
bedst skaffer sig ved at lytte på båndene og
udveksle oplysninger med andre interesserede.

Det gælder her som alle andre steder om at
have de rigtige bekendte og at pumpe dem
for nyheder, når man falder over dem på bån
dene. Desuden lønner det sig at læse eet eller
flere radioblades DX-rubrikker. Foruden OZ’s
DX-jæger kan jeg anbefale de amerikanske
QST og CQ, som begge indeholder spalter
skrevne af erfarne DX-amatører, som giver
et væld af værdifulde oplysninger.
Hvad senderen angår, kan siges, at den i
hvert fald bør opfylde tre krav. 1) En stabil
og ret velkalibreret VFO er nødvendig. 2) Så
fremt man kører på flere bånd, må skift mel
lem båndene kunne gå hurtigt. 3) Den må
være helt fri for klik, chirp, splatter, BCI og
TVI. Effekten er i sig selv mindre væsentlig,
når man blot er sikker på, at det man putter
i senderen kun kommer ud på den ønskede fre
kvens. Et input på et halvt hundrede watt vil
med en rimelig antenne være effektivt under
de fleste forhold. Jeg vil selv foretrække AM
fremfor FM eller PM, som under dårlige for
hold med QSB og QRM kan være vanskeligt
for modparten at trække igennem. Modula
tionsgraden bør være så nær 100 °/o som mu
ligt, og der bør ubetinget anvendes en Clipper.
Talefrekvensområdet bør lægges, så der skæ
res af under ca. 500 Hz. og over 2500 Hz. Med
cw må man langt hellere køre langsomt med
god skrift, fremfor at sjuske med en højere
hastighed, og jeg vil anbefale begyndere at
holde sig til den gode gamle gårdpumpe og
vente til de er helt fortrolige med den, inden
de går videre til de mere avancerede nøgle
typer som vibroplex og el-bug. Hvorvidt man
skal arbejde med fone eller cw, er jo en tem
peramentssag, men det er kendt, at med lav
effekt kommer man længst væk med cw, lige
som man på cw-båndene har større chance for
at lære den nødvendige båndkultur, som også
vil gavne senere på fonebåndene.
Kravene til modtageren er ret indlysende.
Den bør være udstyret med tilstrækkelig føl
somhed, båndspredning, variabel beat og se
lektivitet svarende til formålet — cw eller
fone. Om selektiviteten kan jeg som min per
sonlige mening sige, at til cw-arbejde finder
jeg det gammeldags enkelte krystalfilter for
trinligt egnet. Det har en ret spids kurve, som
ikke gør det særligt praktisk til fone-arbejde,
hvor man nok må foretrække et lattice-filter,
af hvilke der har været beskrevet flere i OZ,
som giver en flad responskurve over et fre
kvensområde, som afhænger af krystallernes
indbyrdes beliggenhed i frekvens.
Som det sidste og vigtigste ved stationens
indretning kommer vi til spørgsmålet om an
tenne. Det er klart, at hvis man er så heldig

at kunne sætte enten drejelige beamer eller
faste beamantenner i flere retninger op, er
dette at foretrække. Det er jo imidlertid de
færreste af os, der er sådant stillet, og der er
dog ingen grund til at fortvivle. Der er mange
amatører, som kører masser af DX med simple
antennesystemer, for manges vedkommende
endog indendørs. For mit eget vedkommende
kan jeg sige, at jeg fra 1950 til efteråret 1956
udelukkende kørte med et misfoster af en 40
meter midtpunktfødet Zepp, som af pladshen
syn var bukket i en vinkel på 60° i midten og
kun hængende 10 m over jorden. På denne
antenne blev der i disse år lavet over 200 lande,
så det kan altså gøres uden beam, når bare man
gør det rigtigt.
Og her er vi så kommet til næsten det vig
tigste, nemlig een selv. For at komme højt op
i antallet af lande o. s. v. må man være ikke så
lidt af en særling på mange punkter. For det
første må man være i besiddelse af en til
englelighed grænsende tålmodighed. Man må
indstille sig på, at de sjældne stationer ikke
altid kommer tilbage på første opkald, men
man kan ved at effektivisere sin stationsbe
tjening reducere denne ventetid betydeligt.
Når der kommer DX-signaler igennem fra
alle dele af verden samtidigt på flere bånd,
er det ofte vanskeligt at afgøre, hvilket bånd,
man skal vælge. Her kan man have god nytte
af den føromtalte viden fra DX-spalter, hvor
der ofte står oplysninger om, hvornår den og
den station arbejder, og på hvilke frekven
ser, han fortrinsvis holder til. Jeg har selv i
mange år brugt at notere alle den slags op
lysninger op og med regelmæssige mellem
rum lytte på de pågældende frekvenser, når
båndet var åbent, og det har givet bonus
mange gange.
Er man ude efter nye lande, eller i det hele
taget interesseret i, hvad man kunne kalde
rekord-DX-arbejde, vil man snart opdage, at
langt den meste tid man anvender på stationen
går med at lytte. Det er blevet sagt, at de stør
ste DX-kanoner samtidig var de bedste DRamatører, og det er sandt. Tiden går da med at
lytte op og ned over båndene, der er åbne for
DX, medens man specielt undersøger de før
omtalte „interessante" frekvenser, indtil man
falder over et nyt land, en ny stat til WAS, el
ler hvad det nu kan være, og så bliver ved at
jage ham til man får ham.
Aflytningen af båndene rummer også nogle
småfiduser, som kan være nyttige. Når man
blot een gang har hørt, hvordan det lyder, når
ZD7SA eller VS1BB/VS9 på Maldiveøerne
kommer i gang, og der er ca. 5000 W’stationer
og europæere, der kalder dem på een gang, vil
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man altid vide. at denne lyd betyder, at der er
sjælden DX i gang. Den kan nærmest sam
menlignes med et læs mursten, der falder ned
på et bliktag. Når så larmen stilner af, kan
man begynde at lytte efter årsagen til dette
halløj, og kan man høre ham. kan man starte
op, og gå med i legen. Vi skal ligestraks
komme til tekniken desangående. En anden
lille ting, der lønner sig, er at lytte efter, hvad
de kendte DX-kanoner laver, idet mange af
disse er folk, man sjældent hører, undtagen
når de QSO'er sjældne DX. De bruger jo den
meste tid til at lytte.
Nu er DX-arbejde jo imidlertid ikke bare
nye lande, rekorder og tju-bang. Man har ak
kurat lige så gode muligheder for at føre lange
QSO’er og slutte nære venskaber over DXafstande som på 80 og 2 meter. Man vil opdage,
at selvom QSO’er af gummistempel-typen
med blot og bar udveksling af rapporter, navn
og QTH og så ellers farvel-og-tak nok huserer
rigeligt på DX-båndene i dag, så skal der så
lidt initiativ til fra eens egen side, før man
finder sig selv dybt engageret i en hyggelig
sludder med en W6’er i Los Angeles eller en
VU i New Delhi.
Og nu til selve QSO teknikken. CQ DX er
ikke særlig formålstjenligt, hvis man er ude
efter storvildt, men ganske fortrinligt, hvis
man f. eks. har lyst til at sludre. Vælger man
at forsøge med et CQ, finder man sig en ledig
frekvens, hvilket på fone som regel vil sige
uden for de amerikanske fonebånd. Der er i
USA ca. 160000 licenserede amatører, og på
14 Mc. har de kun området fra 14200 til 14300
til fone, så i det område er der ikke store chan
cer for at komme igennem, når båndet er åbent
for W. CW-båndene er som bekendt ca. de nederste 100 kc. af hvert bånd, og her gør sig
ikke nogen underopdeling gældende.
Lytter man sig i stedet frem til den station,
man ønsker at QSO, er der en række regler,
som det er klogt at overholde.
Hvis den ønskede station kalder CQ, må man
lytte efter om han giver nogen oplysning om,
hvilken frekvens han agter at aflytte. Han kan
f. eks. sige D5 eller U10. Det betyder, at han
lytter i det første tilfælde 5 kc. under sin egen
frekvens (down 5), og i det andet 10 kc. over
sin egen frekvens (up 10). Andre mindre be
nyttede udtryk er
QLM - Jeg lytter nedefra mod midten af
båndet.
QHM - Jeg lytter oppefra mod midten af
båndet.
QMH - Jeg lytter fra midten af båndet til den
høje ende.
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QML - Jeg lytter fra midten af båndet til den
lave ende.
Kommer sådanne oplysninger, lønner det sig
at følge dem. Kommer de ikke, skal man ikke
kalde stationen lige i nulstød. Det lønner sig
som regel at lægge sig 2-3 kc. fra hans fre
kvens for at komme væk fra den værste QRM
fra andre stationer, som kalder ham. Får man
ham så ikke ved første opkald, flytter man evt.
lidt i frekvens og prøver igen, og hvis han så
får QSO med en anden station, venter man
pænt, til denne QSO er afviklet. Det vil da
lønne sig at finde den station, DX’en tog QSO
med, og i det øjeblik denne station sender
kaldesignalerne til afslutning, kommer man
hurtigt ind lidt ved siden af hans frekvens med
sit eget kaldesignal een eller to gange, men
ikke et sekund før! Man bør benytte sig af
korte opkald. Kaldesignalet 3-5 gange og så
ens eget kaldesignal 3-5 gange og så lyt. Dette
gentaget til det giver bid, er det mest effek
tive.
Man skal ikke kalde stationer i QSO, før
de har sluttet af; på fone sker det jo med ord,
og på cw med signalet SK. Tegnet KN som
afslutning på en udsendelse, hvor man kun øn
sker at høre den station, man er i QSO med,
er efterhånden slået så godt igennem, at man
kan regne det som en høflig henstilling om at
holde mund, indtil han sender SK.
Kender man den station, DX’en er i QSO
med, kan man henimod slutningen af QSO’en
bede denne station om at hjælpe sig igennem.
Det er en meget anvendt metode, og har hjul
pet mange QRP-hams til at få fine DX’er
hjem, som det i den hårde kamp ville have
været svært eller umuligt at hale ind. En an
den form for bekendtskabsjagt er den, hvor
to eller flere amatører slår sig sammen og un
derretter hinanden pr. telefon eller på anden
måde, når de hører noget godt. Som eksempel
herpå har ca. 100 W2’ere et 2-meter net med
stationer på samme frekvens. De lader så mod
tageren stå åben på den frekvens, medens de
opholder sig på stationen, og når en af de
øvrige implicerede hører noget, han skønner
interesserer de andre, starter han bare sin 2meter sender og fortæller om det. De øvrige,
der er i gang, hører det så, og kan med det
samme gå på jagt. Det virker fortræffeligt og
er vel nok den eneste måde, DX-amatører kan
få fornøjelse af 2 meter.
Som hovedregel kan man sige, at hvis mod
parten blot er nogenlunde sjælden, og der er
mange andre, som har kaldt ham, bør man
holde QSO’er korte, såfremt han da ikke øn
sker at snakke. Det er jo klart, at når en ama
tør tager på en af de i de senere år så populære

DX-peditioner til et sjældent land med det
ene formål at give dette land til så mange som
muligt, skal man ikke provokere en lang
sludder frem, og man bliver i hvert fald ikke
populær på det.
En god lejlighed til at lave DX tilbyder sig
i de forskellige DX tester, der afholdes hvert
år. Hvad der er sagt i det foregående kan no
genlunde frit overføres til testarbejde, blot
gælder det her om at være endnu hurtigere i
opfattelsen. Regler og tider for disse begiven
heder, som efter min mening er en morsom
måde at lave DX på, vil i reglen være at finde
i OZ.
Til DX-arbejde er QSL-kortene uløseligt
knyttede. Om dem kan der skrives mange
selvstændige artikler, men i denne forbindelse
er der navnlig to ting, der interesserer. 1)
Hvad skal der stå på dem? og 2) Hvordan får
jeg kortene hjem fra de sjældne DX-stationer?
Ad 1. Det er så simpelt, men alligevel møder
man ofte kort, som mangler eet eller flere af
de væsentlige data, og som derfor er ubruge
ligt til kortets egentlige opgave, nemlig som
bevis for at forbindelsen har fundet sted på
den bestemte måde. Der er 10 ting, som skal
findes på ethvert QSL-kort 1. Eget kaldesignal
— 2. Egen fuldstændige adresse — 3. Modpar
tens kaldesignal, ikke bare John i New York
— 4. Klar bekræftelse af, at der har fundet en
to-vejs QSO sted — 5. Dato for QSO — 6.
Tidspunkt for QSO (benyt GMT = DNT - 1

teime) — 7. Benyttede bånd — 8. CW eller
fone — 9. Rapport, og — 10. Underskrift. Alle
disse ti punkter kræves til hovedparten af de
certifikater og lign., hvor der skal præsteres
QSL.
Ad. 2. Dette er straks meget værre, men det
betaler sig, når man er særlig interesseret i at
få kortet hjem fra en bestemt station, at sende
ham sit eget kort hurtigst muligt, helst med
luftpost og eventuelt vedlægge en adresseret
svarkuvert og en international svarkupon. Gi
ver det ikke bonus indenfor en rimelig tid, kan
man prøve med et internationalt svarbrevkort,
hvor man forudbetaler portoen for den anden
part. De koster 70 øre, og kan fås på ethvert
posthus. Hjælper det heller ikke, er der ikke
meget at gøre, og i almindelighed er det sjæl
dent at få QSL for forbindelser, der er mere
end ca. 2 år gamle. Så må man kontakte en
anden station i det pågældende land, og håbe,
det går bedre med ham.
Jeg har forsøgt i denne artikel at nedfælde
nogle af de erfaringer, jeg selv har gjort i DXarbejdet, vel vidende at jeg ikke har kunnet
få det hele med. Skulle der være noget at spør
ge om, eller emner, der kunne egne sig til
diskussion eller yderligere uddybning, står jeg
gerne til disposition, hvis jeg kan hjælpe til at
klare dem. Men det allerbedste er at give sig
friskt i lag med arbejdet og gøre sine egne er
faringer. På genhør og masser af DX.
OZ7BG.

og 2 X OC16. Frekvensgangen er omtrent retliniet fra
500 til 10 kHz. Med en udgangseffekt på 6 W er for
vrængningen 10 %>.
Dezimeterwellen-Kleinsender fur das 70-cm-Band
af H. Schweitzer, DL3TO, Funk-Technik 1958 nr. 2.
Der gennemgås en konstruktion af en 70 cm sen
der med rørene PCF82, QQE03/12, 2 stk. QQ03/20.
Konstruktionsbeskrivelsen er komplet med alle de
nødvendige diagrammer og mekaniske mål. Artik
len fortsættes i „Funk-Technik“ nr. 3/58, hvor ens
retter
og
modulationsforstærker
omtales.
Artiklen
afsluttes med en litteraturoversigt.
Quartzfilter mit umschaltbarer Bandbreite 100 Hz
bis 3 kHz. Af H. Lennartz DJ1ZG, Funk-Technik nr. 4.
Forfatteren omtaler et kvartsfilter beregnet for
området 100 Hz til 3 kHz. Artiklen behandler spørgs
målet, såvel teoretisk som praktisk, i forbindelse med
en stykliste til et sådant filter. Yderligere er der
vist de forskellige kurver, det er muligt at opnå. Ar
tiklen afsluttes med et diagram over MF-delen af en
modtager forsynet med et sådant filter. Rørene er
ECH81 (blanding) EF85, EF85 (MF).
Ein 10-W-Transistor-Modulator. Af H. Lennartz,
DJ1ZG, Funk-Technik 1958 nr. 6.
Artiklen omhandler en 10 watt modulationsfor
stærker med transistorerne 3 X OC70, OC72, 2N257

Reichweitenprobleme und Superantennen fur Amateur- und Kleinstationen im UKW- und Dezimeterwellen-Bereich af Dipl.-Ing. Herward Wisbar, Funkschau 1958, nr. 6.
Der omtales nogle problemer i forbindelse med
mere komplicerede antenneformer (stablede dipoler,
Yagi-antenner m . m.) uden at artiklen er en kon
struktionsbeskrivelse af disse antenner.
Bessere
Verståndlichkeit
und
mehr
Trennschårfe
beim Amateurempfånger. Af O. Mild, Funkschau
1958, nr. 3.
Der gives små tips om forbedringer i amatørmod
tagerens forskellige trin.
Ein 2-m-Doppelsuper. Af F. Spillner, DJ2KY, FunkTechnik 1958, nr. 7.
Artiklen behandler en modtager beregnet for til
slutning af 2-m eonverteren „Nogoton“. Modtageren
er beregnet for et indgangssignal på 11 MHz, som
afgives af eonverteren. Som blandingsrør anvendes
ECH81. Mellemfrekvensen på 468 kHz forstærkes i
pentodedelen af et ECH81. Triodedelen anvendes
som beat-oscillator. EC92 anvendes som støjbegræn
ser og lavfrekvens- og udgangstrinnet udgøres af
ECL80.
K. GALLE.
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En moderne exciter med buffertrin
Af H. Rossen, OZ3Y.

Forsiden.

Den tid, hvor man kunne tillade sig at fre
kvensfordoble med 20 watts rør og styre PA
direkte derfra, er nu forbi, den commercielle
brug af UKB til TV, FM, Taxa-radio m. m. nød
vendiggør, at man moderniserer senderen, så
ledes at forstå, at man efter lovens ord forsøger
at gøre senderen så fri for oversvingninger som
teknikken muliggør. Det ligger i sagens natur,
at et rør, der arbejder som frekvensfordobler,
eller tripler, i sin anodekreds tillige har en
mængde uønskede „harmoniske 44 på højere fre
kvenser, selv om anodekredsen afstemmes til
den frekvens, man ønsker at bruge, undertryk
kes øvrige harmoniske kun delvis, deres til
stedeværelse forårsager, at der udstråles på
uønskede frekvenser, dels fra røret, dels fra
komponenter
og
tilledninger,
desuden
via
mangelfuldt neutraliseret PA direkte til anten
nen.

Exciteren bagfra. Bemærk skærmkassen, hvori
bufferrørene og L 2 er anbragt.
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Første skridt på vejen mod uønsket ud
stråling må derfor være at anvende små rør
som frekvensfordoblere, ved små rør må for
stås lille effekt. Jeg har i denne konstruktion
anvendt EF 91 triodekoblede, men andre ty
per som EF 42 m. fl. kan udmærket anvendes
i stedet, men prisen spiller jo også en rolle!
Næste skridt består i at konstruere opstillin
gen, så den er fuldstændig afskærmet, og sid
ste, at der foretages afkobling for HF i strøm
forsyningens ledninger.
Af hensyn til hurtig båndskift har exciteren
fastafstemte
bredbåndskoblede
kredse,
og
båndskift sker med en 5 stillings omskifter,
hvis dæk er monteret på skærmene, der ad
skiller de enkelte trin fra hinanden, af fotos
fremgår monteringen nogenlunde. 80 meter
spolen ses i nederste rum til højre, ovenover
40 meteren, til venstre 20, derefter 15 og 10
meter spolerne, alle i hver sit kammer. Spo
lerne har jeg viklet på Zerolitforme, drejet
glatte, diameteren 30 mm, primæren nederst
og afstemt nær laveste frekvens i pågældende
bånd, sekundæren vikles på et stykke plastic
klæbebånd med klæbesiden udad, så tilpas løs,
at denne kan forskydes en smule for justering,
sekundær spolen afstemmes nær den højeste
frekvens, man ønsker at gå til i båndet, iøvrigt vil spoledata, herunder spacing mellem
spolerne, fremgå af omstående tabel. Ændrede
ledningskapaciteter kan bevirke, at spolerne
må justeres med ½ evt. 1 vinding. Må jeg her
indskyde, at man ved justeringen af 21 mc
spolerne må tage sig i agt for, at man ved ind
drejet trimmer opnår resonans på 14 mc. En
lille lampe i en absorbtionskreds hængt på
spolen under afstemningen vil indikere reso
nans og være til stor hjælp under trimningen.
Bedre spoledata vil sikkert kunne opnås ved
en hensigtsmæssig spacing, i hvert fald for
de tre højeste bånds vedkommende. Mine spo
ler er alle tætviklede med 0,35 mm em. og var
tænkt som forsøg, men de virker efter min
opfattelse tilfredsstillende og fik så lov til at
blive siddende. Spolerøret, (Zerolitformenes
sokkel anvendes ikke), har i enden indlimet
et stykke mycalex og dette spændt på en 20
mm stand-off isolator. Spolernes afstemning
foretages med „Philips" rørtrimmere (30 pF),
disse loddes på toppen af små stand-offs an
bragt umiddelbart ved de respektive spoler.
HF førende ledninger, der passerer skærmene,
går gennem transitbøsninger. Af foto vil det

fremgå, at skærmene visse steder er forskudt
1 cm, dette er foretaget for at få en bedre led
ningsføring (HF) fra et afsnit til et andet.
Alle ledninger, som ikke fører HF, er lagt i
skærmet kabel, skærmen stelles mange ste
der til dertil anbragte loddeflige. Hvert trin
har kun eet minuspunkt, som direkte føres til
stel. Blokkondensatorer, der overfører HF, er
DKF glimmertype, øvrige er trolitulblokke.
Ved alle EF 91 ses på diagrammet mellem sty
regitter og stel anbragt en kondensator mrkt.
C, dette er en rørtrimmer, der indstilles en
gang for alle, den kompenserer for den mindre
kapacitet, der er mellem det tidligere trins
spole og minus, når omskifteren sætter HF til
et doblerrør i stedet for til bufferens gitter.
På chassis bagvæg ses på foto fire semi-potentiometre, disse var beregnet til at regulere SG
på EF 91 rørene og dermed output fra dem,
det viste sig imidlertid, at EF 91 skulle triodekobles for at give nødvendig styring, i hvert
fald på 21 og 28 mc, og at den lidt rigeligere
styring på de øvrige bånd ingen betydning
havde. Desuden har jeg ikke afstemt spolerne
i FD til 28 og 21 mc til at dække mere, end
jeg havde brug for, erfaringsmæssigt 28 —
28,5 og 21 til 21,3 mc, idet man derved opnår
en lidt nemmere styring af bufferen.
Afstemningen af FDs spoler kræver, foru
den tålmodighed, tillige et MA-meter ind
skudt i de viste bøsninger i buffers gitter, ef
ter justeringen kan MA erstattes af en kort-

Exciteren set fra bunden.

slutningsbøjle, idet målingen af gitterstrøm
men kun er nødvendig, hvis man formoder,
at styringen af en eller anden årsag svigter.
Bufferrøret er en 807 med Pi-filter anode
kreds. Styregitterstrømmen kan være max. 5
mA, men helt ned til 2 mA er anvendeligt. Den
anvendte omskifter er med keramiske dæk,
typebetegnelsen er KO, klikhuset har 5 stil
linger, dækkene (3) har 2X5 poler, omskif
teren leveres på bestilling med førerskinne
længden efter ønske, leveringstiden er ca. 12
dage.
Årsagen til at bufferrøret er en 807 er dels,
at den blev anvendt i tidligere FD trin, dels
fordi jeg gerne ville gøre et eksperiment for
at konstatere, om det rør kunne arbejde „lige
ud" uden stabilisering, når opstillingen blev

Omskifter
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udført så ideel som muligt, resultatet blev, at
det kan lade sig gøre. Følgende bør i hvert
fald iagttages ved monteringen, røret forsæn
kes ned i chassis til midten af den bøjle, der
ses inden i røret umiddelbart under pladen,
underdelen af røret skærmes af kobbergaze
ned til soklen, gazen nittes til chassis med en
kobberring, soklen eller rettere fatningen med
tilhørende komponenter i et helt afskærmet
rum, ses nederst til venstre på foto. Rørets
øverste del samt Pi-kredsens ene spole L2 samt
anodekondensatoren anbringes inden i den
„kasse" oven på chassis, låget er aftageligt, og
der er i dette og kassens bagende ventilationsåbninger, som er skærmet af kobbergaze,
holdt på plads som beskrevet ovenfor. Spolen
LI sidder i rummet under chassis, (ikke det,
hvor 807’s bund sidder), umiddelbart ved buf
ferens omskifterdæk, her er også anbragt HF
droslen og belastningskondensatoren, stik til
coax output går også ind her.
Som buffer ville et rør som QE 05/40 vel
nok være at foretrække, styring til det er max.
4mA, ellers skal intet ændres i diagrammet.
Input til opstillingen nogle få watt, output ca.
30 watt, altså tilstrækkeligt, som sender uden
yderligere PA, — men det kan jo også levere
styring til p-p 813!
Og hvad er der så opnået med. denne „ny
bygning", kunne man spørge, ja, to ting havde
jeg i tankerne ved planlægningen, nem bånd
skift og reduktion af TVI. Begge dele er op
nået. Med hensyn til TVI kan jeg anføre, at
før ombygningen havde jeg TVI på en mod-

STORE FYNSKE RÆVEJAGT 1958
kalder også i år på alle rævej ægere landet
over til at deltage i ovennævnte jagt, der af
holdes:
Lørdag den 28. juni kl. 22,05—01,05.
Søndag den 29. juni kl. 9,05—12,05.
Sendetider: de sædvanlige.
Kort: Generalstabskort Svendborg:
1:100.000.
Deltagerkort og program å 10 kr. (for begge
jagter) bestilles hos: OZ3XA, A. Hjort, Vester
bro 77, Odense, senest den 23. juni.
Præmier til både jægere og observatører.
Vi glæder os til at se rigtig mange nye an
sigter — de gamle svigter ikke.
Efter jagten søndag samles jægerne på Ørbæk
Kro, hvor vi spiser den medbragte madpakke.
Efter maden præmieuddeling.
NB. Ræven ligger ikke i hus, så pse — vis hen
syn til privat ejendom.
Velkommen — God jagt — På gensyn.
Odense afdelingen.
Husk! 5. oktober afholder vi Danmarksmester
skabet. Nærmere program.
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tager ca. 80 m fra senderen, blot FD rørene
kørte, nu derimod kan jeg tilkoble antennen
(dipol med tuner) uden TVI på noget bånd!,
men når et highpower PA også hægtes på,
kommer der lidt TVI igen. fortrinsvis fra 28
mc, men hertil må så tilføjes, at dette PA på
nuværende tidspunkt ikke har været på „bed
ding". Det skal imidlertid ombygges efter ret
ningslinien: fuldstændig afskærmning m. nød
vendig ventilation, skærmning af alle ikke HF
førende ledninger, drosling og afkobling af
strømforsyningsledninger m. m., derved håber
jeg at slippe den sidste rest af TVI, — og
skulle resultatet blive en omtale værd kom
mer den i et senere OZ.
Spoledata.
3,5 mc
44 Vdg. og 42 Vdg.

7 mc
22 Vdg. og 20 Vdg.

14 mc
10 Vdg. og 9 Vdg.

21 mc
8 Vdg. og 6 Vdg.

28 mc
4 Vdg. og 3,5 Vdg.
Tråd: 0,35 em. Form 30 mm Ø. Tætviklet.
L1
5.5 Vdg. 2,0 mm em. 25 mm 0. Spaced 25 mm,
udtag 1,5 Vdg. fra L1—L2.
L2
17.5 Vdg. 1,3 mm em. 50 mm 0. Spaced 44 mm,
udtag for 21 mc 2 Vdg. fra L1—L2.
14 mc 5 Vdg. fra L1—L2.
7 mc 9 Vdg. fra L1—L2.
Materialer.
4 stk. keram. fatninger for EF91.
1 stk. keram. fatning for 807.
2 stk. Coaxstik + dåser.
1 stk. keram. omsk. Type KO.
med ? cm førerskinne.
3 stk. dæk for do. 2X5 polede.
14 stk. „Philips" rørtrimm. 30 pF.
1 stk. HFD 2,5 mH.
1 stk. HFD „National" R 175.
5 polet multistik, komplet.
1 MA-meter 150 mA.
1 stk. kortslutningsbøjle.
5 stk. Zerolitforme (evt. gi. forme).
15 stk. små stand-off.
1 stk. var. kondensator 200 pF.
1 sjtk. var. kondensator 400 pF.
1 stk. Potentiom. MP. 50 K
4 stk. EF 91 (3U).
1 stk. 807 eller QE 05/40.
23 stk. Trolitulblokke 0,01.
2 stk. D. K. F. 100 pF.
1 stk. D. K. F. 800 pF.
1 stk. D. K. F. 400 pF.
1 stk. D. K. F. 100 pF.
Modstande.
1 stk. 25000 5 W. (Type H).
4 stk. 20000 5 W. (Type H)
4 stk. 500 1 W. (Type BW).
4 stk. 50000 1 W. (Type BW).
1 stk. 1 MΩ 1 W. (Type BW).
Chassis af 1.5 mm aluminium.
Kobbergaze, spoletråd m. m.

Radiomodtager uden højspænding af nogen art
Ved TR.
At vi idag kan lave radiomodtagere uden
højspænding af nogen art, det vil sige uden de
normale spændinger af størrelsesordenen 50—
250 volt, ved vi efterhånden godt alle, nu har
vi jo fået transistorerne at arbejde med. Men
selv uden disse er det i dag muligt at lave mod
tagere til så lave spændinger som 6 eller 12
volt ved hjælp af en ny serie rør, som rørfa
brikkerne for kort tid siden har bragt på mar
kedet. — Rørene er beregnet til en glødespænding på 6,3 volt, en strøm på 300 mA og anode
spændingen er ligeledes 6,3 volt eller 12,6 volt.
Det vil altså med det samme kunne ses, at rø
rene i særlig grad er beregnet til at arbejde
med en 6 eller en 12 volts akkumulator. Der
findes følgende typer på markedet:
EF
9 7 , der er en ekspopentode. Anvendelse
HF- eller MF-forstærker eller evt. blandings
rør. Røret har den normale miniaturefatning.
EF 98, der er beregnet til MF, oscillator eller
LF-formål. Røret kan ved en anodespænding
på 12 volt afgive ikke mindre end 11 mW, så
det er tilstrækkeligt til udstyring af en effekt
transistor af OC65 eller CTP 1104 typen.
E C H , 83 , der er en triode-heptode, altså et
normalt blandingsrør. Det er udstyret med novalfatning.
E B F 8 3 er en diode-pentode, beregnet til MF
og detektorformål. Der er to dioder. Røret har
ligeledes novalfatning.
Desværre er det endnu ikke lykkedes at lave
udgangsrør til en rimelig effekt til disse lave
spændinger, her må vi altså ty til transisto
rerne. Men har vi f. eks. 12 volt til rådighed,
kan vi med de ovenanførte rør og en effekt
transistor få en modtager med følsomhed og
udgangseffekt som den ganske ordinære mod
tager i dag, og vi er fri for alt, hvad der har
med vibratorer eller omformere at gøre. Til
VHF brug er rørene ikke egnede, men til fre
kvenser fra 15 MHz og nedefter har jeg haft
lejlighed til at prøve rørene med ganske ud
mærket resultat. Her har de fordelene fremfor
transistorerne endnu, og en anden fordel er
prisen, der for samtlige typers vedkommende
er 12 kr. + de obligate 3,15 i statsafgift. Altså
væsentligt billigere end transistorer.
En modtager til disse rør kan faktisk op
bygges af normale komponenter. Dog skal os
cillatordelen ændres lidt på samme måde, som
man laver batterimodtagere, anodespændin
gen til triode-anode direkte gennem spolen.
Med et EF 97 som HF-rør, ECH 83 som blander,

CTP

ECH 83 igen som MF og beat-rør, EBF 83 som
2. MF og det, EF 98 som LF og en enkelt CTP
1104 er der opbygget en modtager med en føl
somhed bedre end een mikrovolt og en ud
gangseffekt på 2 watt. Vi medgiver her dia
gram over udgangstrinet med transistoren.
7EU.

Der findes vist en hel del B & O grammofon
værker af typen 78 omdr., hvor motoren træk
ker pa et hjul med påstøbt gummi, dette hjuls
ydre side løber på indersiden af pladetallerke
nens kant, den type lader sig nemt ændre til
de nye plader med 45 og 33 omdr.
Med tilladelse fra medl. 2608 bringes her op
skriften: Ønskes omdr.-tallet ændret til k u n
45 omdr. fjernes den aftagelige bøsning på mo
torakselen, ønskes der både 45 og 33 omdr. af
drejes enden af motorakselen ca. 0,5 mm. Der
efter kan der opnås enten 45 eller 33 omdr. ved
indstilling af fartregulatoren.
OZ3Y.

STOR NORDSJÆLLANDSK RÆVEJAGT!
Søndag den 1. juni skal vi igen på rævejagt
i det skønne Nordsjælland. Vi mødes uden for
Asminderød Kro, hvorfra der er samlet start
kl. 09,00. Der køres efter kort 2628 Fredens
borg. Der bliver flere ræve og poster. Alt i
alt den helt store rævejagt.
På gensyn i Nordsjælland og god jagt.
Vy 73, Helsingør afd. OZ8MX.
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Stoj tilpasning
Af Jakob Engberg, OZ2JE.
I sin artikel om støjteori i jan. OZ nævnte
OZ2KQ, at der var noget, der hed støjtilpas
ning. Da det jo er af stor interesse for amatø
rer at få det bedst mulige signal-støjforhold
på en modtager med et bestemt indgangsrør
og en bestemt antenne, har jeg her efter en
smule teori villet vise, hvordan man kan bære
sig ad i praksis.
L i d t teori .
En
modtagerindgang
indeholder
normalt
en afstemt kreds, der ofte tillige virker som
transformator
for
antenneimpedansen.
Det
ækvivalente diagram ses på fig. 1. Her er E
= signalspændingen, R A = den optransfor
merede antenneimpedans, Rc — indgangs
kredsens dynamiske impedans ( Q ω L (eller
Q/ωC) i parallel med rørets indgangsimpe
dans) og R æ = den ækvivalente støjmodstand.

Heraf kan signal-støjforholdet S udregnes
E2

[1 . n . Ba /Hc + Ræ/RA (1 + RA /Rc ) -1

For den „ideelle modtager" ville man få S
= 1, når E 2 /RA = 4 . T . K . f. Tænker man
sig, at man har den signaleffekt E 2 /RA på en
ideel modtager, der giver S = 1, så har man
i udtrykket i [ ] den faktor, som signaleffek
ten skal ganges med for at beholde S = 1 ved
overgang til en almindelig modtager. Denne
faktor er netop støjfaktoren N.
N = 1 + n R A / R c + R æ /K A (1 + R A / R c ) 2 (1.)
Når man ønsker at gøre denne faktor mindst
mulig, viser en matematisk undersøgelse, at
man skal vælge

Det ses, at resultatet er forskellig fra ef
fekttilpasning, hvor R a = R c •

hvor T = den absolutte temperatur i grader
Kelvin (°K = 273 + t °C), K = 1,38 10- 23 joule
/°K (Boltzmanns konst,) og Δf = båndbredden
i Hz. Som det ses, indgår der et n i udtrykket
for E src , der fremkommer på grund af den
del af Rc, som kommer fra rørets indgangs
impedans, der har en højere støj temperatur.
Normalt kan man sætte n = 1,5.
Nu kan støjspændingerne på gitteret ud
regnes. Fra E s r a kommer spændingen
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Praktisk udførelse af tilpasningen.
Hvad gør man så i praksis, når man har
valgt sit indgangsrør og skal koble sin antenne
til?
Først et par ord om røret. Den ækviva
lente støjmodstand skal være mindst mulig,
og samtidig skal indgangsimpedansen helst
være stor i forhold til kredsens impedans på
modtagerens frekvensbånd. Den ækvivalente
støj modstand Ræ er ofte opgivet af rørfabri
kanterne, men kan ellers udregnes efter føl
gende formler:

Indgangsimpedansen er ofte opgivet ved en
eller anden frekvens og er omvendt propor
tional med kvadratet på frekvensen.
Rc består af kredsens impedans parallel
med rørets indgangsimpedans. Man må her
kende kredsens Q, der let kan måles med et
gitterdykmeter og et godt voltmeter (helst et
rørvoltmeter).
Gitterdykmeteret
kobles
til
kredsen, så det maksimale udslag på voltme
teret er omkring 1 V (noget mindre end Vg1).
Frekvensen ændres nu op og ned til udslaget
falder til 71 °/o af maksimalt udslag. Hvis disse
to frekvenser er f1 og f 2 fås

Dersom man har målt på kredsen af denne
tilkoblet indgangsrøret, og der er strøm på
dette, så har man det effektive Q for indgan
gen og R c = Q/ωC = QωL.
Man kan nu ved formel (2.) udregne det
bedste R A . R A afhænger af antenne-impe
dansen R 8 og koblingen til indgangskredsen.
Rs må være kendt; og de fleste kender da og
så impedansen af det coaxkabel eller twinlead, der (uden stående bølger) overfører an
tennens impedans til modtageren. R A ’s af
hængighed af tilkoblingen findes af fig. 2.

Et eksempel.
En 20-meter modtager med et EF 80 som
HF-rør har antennen tilsluttet via et 75 ohm’s
coaxkabel, som indgangskreds er type (d)
valgt og L er 5μH. Kredsen tilsluttes modtage
ren, og der sættes strøm på denne. Et rørvolt
meter (eller et godt drejespoleinstrument med
en krystaldiode i serie) anbringes over kred
sen og gitterdykmeteret kobles til. Koblingen
reguleres til det maksimale udslag er ca. 1 volt,
f. eks. her 0,92 V. Frekvensen ændres nu op
og ned til udslaget er 0,92 .0,71 = 0,65 V; er
disse frekvenser 14,102 og 14,238 MHz fås

Fig. 2.

Man vikler nu antennespolen på et par vin
dinger lidt fra indgangsspolen. Kendes kob
lingskoefficienten k skal antennespolens selv
induktion være lig med M 2 /k2 L; men nor
malt må man forsøge sig frem. Man må altså
måle M. Her bruges gitterdykmeteret igen.
De to spoler forbindes i serie, og med en kendt
kapacitet over måles resonans frekvensen f a .
Den ene spole vendes og resonansfrekvensen
fb findes. De tilhørende selvinduktioner L a
og Lb udregnes efter formlen

Hvis M er for stor eller for lille, må man
regulere lidt på antennespolen og prøve, om
der er bedre held næste gang.
Antennespolens selvinduktion Li kan letO

vindingstallene på hhv. indgangsspole og an
tennespole, når formfaktoren (= spolelængde
/spolediameter) er den samme for de to spoler.
Har man fundet den til f. eks. 0,17 m H, er dens
impedans
L1 = 2 . 3,14 . 14,17 . 0,17 = 15 ohm.
Synes man, det er for meget i forhold til Rs
= 75 ohm, kan man udbalancere den med en
kondensator i serie, der så skal være lig med
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Hvad har man så opnået med alt dette? Man
har opnået at konstruere en indgang, hvor
støjfaktoren

Havde man
man haft

benyttet

effekttilpasning,

havde

Altsa har man opnået en indgang, der har en
betydelig bedre støjfaktor.
På 2-meter, hvor støjtilpasningen er af
større betydning end på de andre bånd, bør
man sætte

For en modtager med et ECC84 og Rs =
75 ohm, har jeg beregnet støjfaktoren. ECC84
har R æ = 420 ohm og Ri n d g . = 10 Kohm
(150 MHz). Kredsens dyn. impedans på 150
MHz antages at være 4 Kohm.

Tillæg 1. Ved måling af Q, kan man lade ind
gangsrøret virke som rørvoltmeter, idet dets
forstærkning på et så smalt frekvensområde
er konstant. Man tager A. V. C.’en fra, og over
en modstand i anoden sætter man et meter i
serie med en krystaldiode og en kondensator.
Tillæg 2. Såfremt man ved forsøg får andre
værdier end jeg, vil jeg gøre opmærksom på,
at mine tal er konstruerede, blot for at vise
fremgangsmåden i regningerne.

Til sidst data over Ræ og Rindg. for alm. HF-rør.
Rør
funktion
EF80
HF-rør Va
EF80
— Va
EF85
---EF89
---EF91
---6BA6 (EF93)
---6AK5 (EF95)
---E180F
---ECC85
ECC85
blanderrør

= Vg2 = 250 V; Vgi =
= Vg2 = 170 V; Vgi =

—

80 m båndet
Endelig oprandt den store dag, eller måske rettere
sagt nat, og det gik ikke stille af. Jeg skal love for, at
det gav genlyd på 80 m-båndet. Hvor var det fest
ligt med de mange stationer, og de fleste kørte for
bavsende godt.
For os „gamle“ B-amatører er 80 m båndet et helt
nyt område, og vi kommer i et helt andet selskab,
end vi er vant til på 2 m. Nye steder, nye folk, nye
skikke, sådan er det også på 80 m båndet, blandt
andet har jeg konstateret, at når der er QSO, så reg
nes det ikke for takt og tone at lægge en bærebølge
ind, idet man omhyggelig justerer sin samler.
Det er selvfølgelig ikke nemt for os, som er kom
met sidst at forstå, for det lyder da meget sjovt, sær
lig når der er 3-4 stationer, der samtidig forsøger
at stille i nulstød med bærebølge på.
Men da de, der var på båndet før os, ikke kan lide
det, og da det heller ikke er sikkert, at vi bliver ved
med at synes, at det er sjovt, så må vi hellere se at
få bygget vore sendere sådan, at vi kan stille i nul
stød uden at sætte anodespænding på PA røret og
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-3,5 V
-2,0 V

R,æ
1,2 Kohm
1,0

—

1,4 —
4,2 1,2

—

4,0 1,9 —
0,46 —
0,50 —
1,75 —

Rindg ved 100 MHz
3,75 Kohm
2,5 —
2,25 —
3,75 —
1,8

—

1,4 8,0
2,2

—

-

6,0 —

15,0 —

køre med vore sendere sådan, at vi kan gøre os for
tjent til den hjertelige velkomst, vi har fået af mange
af de gamle amatører.
Vy 73, 2KH.

BESTEMMELSER FOR FJERNSTYRING
AF MODELFLY
I anledning af artiklen i sidste nr. af OZ
har P&T henledt opmærksomheden på be
stemmelserne vedrørende radioanlæg til fjern
styring af modelfly.
Der kræves for hver enkelt bruger af radio
anlæg til fjernstyring tilladelse fra General
direktoratet for Post- og Telegrafvæsenet.
Dette gælder også for licenserede radioama
tører.
Der vil kunne gives tilladelse til anvendelse
af frekvenserne 27,12 MHz (d= 0,6 pct.) og 450
MHz (± 1 pct.) og ikke som anført i artiklen
27,12 og 435 MHz.

Fig.1

Nr. 26. Paa Tegningen (se Fig. 1) ses PPAKredsen i min Sender. Opgaven er at tilkoble
Antennen saaledes, at alle over- og under
svingninger dæmpes efektivt, saa BCI og TVI
udgaas. Vil Lavpasfilteret og Antennekoble
ren som er vist i OZ 1957 Oktober Side 198,
naar Systemet tilsluttes a og b give en god
Løsning?
Svar. Det viste Udgangstrin har en umis
kendelig Lighed med det i LO 40 K39 benyt
tede. Saafremt det er denne Sender, der tæn
kes paa, skulle der ikke være noget Problem
med Frekvenser lavere end Sendefrekvensen,
da Oscillatoren og PA-Trinet i denne Sender
kører paa samme Frekvens. Hvis man des
uden udtager Senderens Effekt over den Kon
densator ved Omskifteren, der ligger nær
mest den „kolde“ Ende, faar man den lavest
mulige Udgangs-Impedans, der sikkert vil
passe godt til det omtalte Lavpasfilter, der jo
skulde jo give en meget kraftig Dæmpning
af de højere harmoniske fra PA-Trinet og
derved udelukke Muligheden for TVI. Det er
naturligvis nødvendigt at indskyde et An
tennekoblingsled
mellem
Coax-Kablet
fra
Lavpasfiltret og Antennen, saaledes at An
tennens Impedans transformeres til en ren
Ohmsk Belastning af samme Størrelse som
Coax’ens karakteristiske Impedans for at opnaa swr = 1 i dette og Lavpasfilteret, der
sikkert ikke taaler ret høj swr. Hvorvidt det
anførte Led er i Stand til at klare denne Op
gave for alle de i Artiklen anførte feeder-

Typer vil jeg nu tillade mig at sætte et
Spørgsmaalstegn ved, ligesom det havde væ
ret rart, om der var redegjort for Hensigten
med den ekstra Sugekreds tværs over Af
stemningskondensatoren, at denne vil kom
plicere Indstillingen, kan der vist ikke være
Tvivl om. Jeg vil foreslaa i Stedet for at byg
ge Antennekobleren som vist i Fig. 1 Pg 12,
OZ Nr. 1 1958 eventuelt med sving-link og
saa tappe feederne ind paa Spolerne, hvis der
er Tale om lavimpedansede feedere.
Nr. 27. Kan man selv udregne Impedansen
paa en Trafo (det er ikke Net-trafo, der er
Tale om) og hvordan med Viklingsforholdet,
kan det gaa at paatrykke en Vekselstrøm,
f. Eks. 6 Volt og maale Spændinger paa de
øvrige Viklinger?
Svar. Jeg forstaar Spørgsmaalet saaledes,
at der ønskes opgivet, hvorledes man kan
bestemme Impedans-Omsætningsforholdet for
en foreliggende Trafo. Dette gøres lettest ved
at undersøge Trafoen som omtalt under Nr. 9
i Marts Nummeret. Naar man har fundet ud
af, hvorledes de forskellige Tilledninger hæn
ger sammen, prøver man kortvarigt at slutte
en lav Vekselspænding til en af de Viklinger,
der har den laveste Jævnstrømsmodstand. 6
Volt kan nu nok være for meget, begynd hel
lere med 2 Volt, der i de fleste Tilfælde vil
være tilstrækkeligt. Hvis Trafoen herved
brummer kraftigt, er den benyttede Spænding
i alt Fald for stor. Derpaa maaler man de paa
de andre Viklinger fremkomne Spændinger,
og kan derpaa udregne Forholdet mellem
Vindingstallene, der er det samme som For
holdet mellem Spændingerne. Impedans-Om
sætningsforholdet findes derpaa ved at kva
drere (2. Potens) de fundne Spændingsfor
hold. For at afgøre om Trafoen f. Eks. kan
benyttes som Udgangstrafo i en Forstærker,
hvis Belastningsmodstand kendes, vil det væ
re nødvendigt ogsaa at vide, hvor lave Fre
kvenser der skal overføres og kende Selv
induktionen af Primæren, men jeg er bange
for, at det vil føre for vidt at komme nærme
re ind paa dette her. Jeg skal dog lige anføre,
at en Primærinduktion paa 5 — 10 Hy passer
til de fleste almindelige Udgangspentoder.
Nr. 28. Kan man selv finde den indre Mod
stand i et Instrument, det er jo rart at vide,
hvis man vil bruge det til Maaling.
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Svar. Ja, det kan man godt. men den Me
tode, man skal benytte, afhænger af. hvad
man har til Disposition til at maale med, og
da dette ikke er oplyst, maa jeg udskyde en
nærmere Forklaring, til dette er oplyst.
Nr. 29. Jeg ønsker at fremstille den i sidste
Nr. af OZ omtalte 3-Baands beam Antenne.
Senderrummets Placering i Forholdt til An
tenneplads er saadan, at der ikke kan anven
des den foreskrevne feederlængde af ca. 17 m,
der er kun Plads til en noget kortere Længde.
De bedes venligst gennemregne eventuel an
den anvendelig kortere feederlængde.
Svar. Da Antennen, som det fremgaar af
de publicerede Maal, ikke kan antages at have
Egenresonnans paa de ønskede Frekvenser,
vil det, saa vidt jeg kan se, være lettest at
opnaa Tilpasning til Senderen, hvis man væl
ger feederlængden saaledes, at den elektriske
Længde af feeder plus den halve Antennetop
bliver et helt Antal kvarte Bølgelængder ved
den laveste Frekvens, Antennen skal benyttes
paa, d. v. s. at feederlængder paa ca. 1,5 m,
6,9 m, 12,3 m o. s. v. skulde kunne anvendes.
Der er naturligvis ingen grund til at gøre
feederen længere end nødvendigt, blot man
holder sig i Nærheden af disse Længder, som
det fremgaar af Artiklen skal jo hele Syste
met afstemmes under eet akkurat som ved en
midtpunktsfødet Zepp.
Nr. 30. Vil det være muligt i Praksis at
anvende 300 Ohms twin-lead i Stedet for den
foreskrevne Trappestige med Z = 450 Ohm?
Svar. Grunden til at der er foreskrevet
Anvendelse af aaben feeder er naturligvis,
at man har ønsket at holde swr, der jo ikke
kan undgaa at blive ret stort, saa langt nede
som muligt for at begrænse Tabene i feederen.
Ved de Effekter det er tilladt at anvende her
hjemme, tror jeg dog ikke der er nogen Fare
for, at feederen skal smelte selv om swr
kommer op paa en 15—16 Stykker. Jeg ken
der Eksempler paa Zepp-Antenner, der blev
fødet fra en 100 Watt Tx med 300 Ohm twin
(swr = 16) uden at der skete noget, og Ef
fekttabet ved de relativt lave Frekvenser,
Antetnnen er beregnet til, vil sikkert intet
betyde, specielt naar feederen er kort, og især
hvis man benytter enten tubular twin-lead
eller den Type, hvor Isolationsmaterialet mel
lem Lederne for største Delen er udhugget.
Nr. 31. En Transformatorkerne, der var
udbrændt og nedsmeltet med Fyldmasse, blev
renset i en Flammeovn og langsomt afkølet.
Den er tænkt anvendt til Nettrafo og er frem
stillet af alm. legeret Dynamoplade. De bedes
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venligst oplyse, om der er sket Ændring i
Jernets Egenskaber ved Udglødningsprocessen.
Svar. Det er vanskeligt at udtale sig med
Sikkerhed herom, uden at foretage en Maaling af Jernets nuværende magnetiske Egen
skaber. men jeg vil være tilbøjelig til at tro,
at den omtalte Behandling ikke har forværret
disse, men eventuelt endog har forbedret dem,
jævnfør den nødvendige Udglødning af Permalloy-Kerner efter mekanisk Behandling.
Nr. 32. Hvorfor blusser et Rør under
tiden voldsomt op de første Sekunder efter
Tændingen? Ogsaa selv om det ikke er i Serie
med andre Glødetraade. Kan det være det
midterste Stykke af Glødetraaden der over
belastes, saa længe Enderne er kolde, og er
det skadeligt?
Svar. Da der ikke skrives noget om, hvor
vidt der tænkes paa Serie- eller paralleltforbundne Glødetraade, gaar jeg ud fra, at der
tænkes paa de sidste, hvor Fænomenet, der
er ret almindeligt, er mest udtalt. Grunden
er da antagelig, at Glødestrømmen i Starten
er ca. 10 Gange saa stor, som naar Røret er
varmt, og det vil være rimeligt at antage, at
den midterste Del af Heateren først varmer
op, og at det er den, der lyser op. Denne Over
belastning er naturligvis ikke gavnlig for
Rørets Levetid (Glødetraadens), og det vil
være rimeligt at antage, at denne kunde for
længes betydeigt ved at starte Røret lang
somt f. Eks. ved Hjælp af Modstand. Naar
man i Almindelighed ikke gør dette, er Grun
den antagelig den, at det som Regel hyppigere
er svigtende Emission, der gør et Rør kas
sabelt.
Nr. 33. Hvorfor reagerer en Absorptions bølgemaaler ikke for de harmoniske, hvilket
paastaas flere Steder i Haandbogen. Det er
dog paa lignende maade, man bærer sig ad
ved Dobling og Tripling.
Svar. Jeg maa indrømme ,at jeg ikke rig
tig forstaar den sidste Del af Spørgsmaalet. og
derfor ikke kan besvare det. Hvad selve Hovedspørgsmaalet angaar, er den fremsatte
Paastand kun Sandhed med Modifikation, og
refererer til, at Grundfrekvensen er den, der
har den største Effekt, og derfor er den, der
bringer Lampen til at lyse (kraftigst). En
følsommere Indikator f. Eks. et Gitterdykmeter anvendt som Absorptionsbølgemaaler,
vil dog ogsaa give Udslag for de harmoniske,
forsaavidt saadanne er til Stede i Kredsen,
men naturligvis (forhaabentligt) langt min
dre.. .

Nr. 34. OZ 54, Side 164, omtaler en 100 kHz
Generator til Brug ved 3,5 til 28 MHz. Vil det
sige, at man kan høre Overtone Nr. 280?
Svar. Ja, det. vil det faktisk. Forudsætnin
gen er naturligvis, at Modtagerens Følsomhed
er tilstrækkelig stor, men da omtalte Genera
tor jo endog er udstyret med en ekstra Kreds
til Fremhævelse af de ønskede harmoniske,
vil jeg tro, at selv relativt ufølsomme Mod
tagere kan „tage“ disse høje harmoniske, om
ikke paa anden Maade, saa ved beat’ens
Hjælp. Jeg kan tilføje, at det af mig tidligere
beskrevne Gitterdykmetter med 100 kHz Spo
len indsat og Klemme A forbundet til Anten
neklemmen paa min HRO-Modtager giver et
S 3 Signal (aflæst paa S-Meteret) i 28 Mhz
Omraadet.
Nr. 35. Findes der Tabeller over faste Hol
depunkter i Æteren? Stationer, der ofte eller
paa faste Tidspunkter, sender paa faste Frek
venser?
Svar. Det gør der muligvis nok, men man
kan efter min Mening bedre klare sig ved at
benytte en 100 kHz Generator, f. Eks. som
ovennævnte, der stilles til absolut Nulstød
med Daventry paa 200 kHz, der nu garan
teres at holde Frekvensen med en nøjagtighed
paa 10 -9 og som i almindelighed er i Gang
fra Kl. 6 til 24. Endvidere sender den engelske
Station i Rugby, paa 2,5—5 og 10 MHz i
hvert fald ligesaa længe og muligvis hele
Døgnet, og saavidt vides med samme Nøjag
tighed. Jeg har da meget ofte konstateret,
at den 50’ de harmoniske fra 200 kHz falder
nøjagtigt i Nulstød med 10,0 MHz Senderen,
der som Regel er den, der høres bedst i Dag
timerne af de tre nævnte.
Nr. 36. Hastighedsfaktoren for alm. twinlead?
Svar. Denne afhænger lidt af Fabrikatet,
men følgende Tal kan betragtes som Rettesnor
i de fleste Tilfælde. 75 Ohm fra 0,68 til 0,71.
150 Ohm fra 0,76 til 0,78. 300 Ohm fra 0,80
til 0,84.
Nr. 37. Hastighedsfaktoren for blanke Traade ses undertiden anført til 0,98. Vil det sige,
at Lechertraade maaler 2 % for lavt? Jeg me
ner at have fundet, at de viser langt mere nøj
agtigt.
Svar. Ja, heldigvis. Jeg har ihvertfald selv
flere Gange med Anvendelse af den fornødne
Omhu bestemt Frekvenser omkring 145 MHz
med en nøjagtighed bedre end 1 °/o. I Alminde
lighed regner man jo også med, at Hastigheds
faktoren i frit ophængte Traade praktisk talt
er den samme som i det tomme Rum. Jeg vil
tro, at de anførte 0,98 refererer til en aaben

Zepp-feeder,
hvor
Udbredelseshastigheden,
paa Grund af Sprederens Tilstedeværelse, jo
nødvendigvis maa blive lidt mindre end 1.
Nr. 38. I min VFO sidder der 4 Rør: EF22
(Clapp) EF9 (BF) EF9 (BF) og et EF11 som
Driverrør for Exciteren. Det første BF-Rør er
uafstemt, og mellem de to næste sidder der et
fast afstemt Baandfilter. I Anoden paa Dri
verrøret sidder en almindelig Svingnings
kreds. Naar jeg drejer paa dennes Drejekondensator, rykker Frekvensen sig ca. 150 Hz
(kontrolleret ved Interferens med en Radio
fonistation paa 40 m). Hvordan kan det være,
og hvorledes kan det afhjælpes? Skærmgitterspændingen paa Ose. er stabiliseret med et
7475, og jeg vil mene, at mit BF-Rør kører
Klasse A. Gitteraflederen er 5 Megohm, og
Katodemodstanden er 4000 Ohm.
Svar. Jeg er tilbøjelig til at tro, at 1ste BF,
som jeg gaar ud fra, de omtalte Data refererer
til, ikke som formodet kører i Klasse A. Nu
staar der ganske vist intet om, hvad Anode
belastningen bestaar af, men de omtalte Vær
dier af Rg og Rk tyder nu nærmere paa, at
Trinet kører i Klasse C allerede ved en ganske
ringe Styring fra Ose. og den heraf følgende
daarlige Isolation kan maaske være Aarsagen
til Trækningen. Ellers synes der jo at være
gjort, hvad der kan gøres for at undgaa Til
bagevirkning. Prøv at formindske Gitteraf
ledningen til f. Eks. 50 kOhm og katodemod
standen til 500 Ohm, og kontroller med et
Meter, at der ikke gaar strøm i Gitterafled
ningen, hverken naar Ose. er til eller fra. Gaar
der Strøm, naar Ose. er til maa Koblingen til
denne formindskes, ellers kører BF ikke i
Klasse A og virker altsaa ikke efter Hensigten.
Nr. 39. Hvordan opstaar sidebaandene ved
AM? I Vts staar der, saavidt jeg husker, bare,
at „der ved Modulationsprocessen opstaar Sidebaand“, hvilket jo ikke forklarer nogetsomhelst.
Svar. Desværre maa jeg afstaa fra at for
klare den omtalte Kendsgerning, men maa
henstille til Spørgeren at acceptere den som
saadan, idet en nærmere Udredning falder
udenfor Brevkassens Rammer. Jeg ved ikke,
om det kan være en Trøst for Spørgeren at
erfare, at der for ca. 25-30 Aar siden herskede
dyb Uenighed, saavidt jeg husker mellem en
gelske og amerikanske Kredse, af hvilke den
ene hævdede, at Sidefrekvenserne kun eksi
sterede teoretisk, medens den anden Part hæv
dede, at de virkelig fremkom ved Modulatio
nen. At det var de sidstnævnte, der havde Ret,
kan enhver, der er i Besiddelse af en Sender,
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en Tonegenerator og en velskærmet Modtager
med BFO let overbevise sig selv om.
Nr. 40. Hvordan virker et „faseforsinkende
og et fasefremskyndende Netværk? Jeg tæn
ker paa Fasemodulationen.
Svar. For dette Spørgsmaal maa jeg des
værre ogsaa afstaa fra at komme med en fyl
destgørende
Udredning,
men
maa
henvise
Spørgeren til at søge Oplysning herom i
Haandbøgerne. For Fuldstændighedens Skyld
skal jeg dog tilføje, at Fasemodulation ogsaa
kan frembringes uden Anvendelse af de om
talte Netværk, der iøvrigt ogsaa anvendes ved
Frembringelse af ESB.
Nr. 41. Hvordan kan det være, at Bærebøl
gen ved FM forsvinder, naar Modulationsindexet bliver ca. 2,5?
Svar. Den rigtige Værdi for 1ste Nulgen
nemgang er 2,4, og det kan kort forklares ved,
at ved denne Værdi bruges hele Effekten til
at frembringe Sidefrekvenser. Iøvrigt vil jeg
henvise Spørgeren til at læse Artiklen om
dette Emne i OZ 1957 Nr. 2 Pg. 26.
Nr. 42. Hvorledes tilpasses et 70 Ohm coax
Kabel til en 5 Element 2 m beam. Kan det kla
res med en almindelig T-Tilpasning som f. Eks.
med 300 Ohm feeder?
Svar. Nej, det kan det ikke uden videre, idet
T-Tilpasningen jo passer for en symmetrisk
Fødeledning, medens coax’en er usymmetrisk.
Det vil derfor være nødvendigt at indskyde en
„Balun" mellem coax’en og T-Tilpasningen,
eller hvad der vil være lettere at foretage Til
slutningen over et halvt T-Led, den saakaldte
Gamma-matching. Princippet herved er kort
forklaret, at Yderkappen forbindes direkte til
Straalernes Midtpunkt og Midterkoren over
et halvt T-Led til den ene Side af Straaleren.
Kendes Dimensionen af T’et for korrekt Til
pasning af 300 Ohm balanceret, vil den ene
Halvdel heraf i Praksis ogsaa passe for 75 Ohm
ubalanceret.
Nr. 43. Er en Ringdipol en Rundstraaler, el
ler ha r den særlig Retningsvirkning, og svarer
dens gain til en almindelig Dipol?
Svar. Nej, Rundstraaler er den ikke, idet den
har en ret udpræget Maksimumstraaling til
begge Sider vinkelret paa Antenneplanet baade i lodret og vandret Plan. Dens gain angives
af forskellige Forfattere til at ligge fra 3 til
6 db over en Dipol. Mine egne Maalinger tyder
paa, at sidstnævnte Værdi er den, der passer
bedst. Jeg kan iøvrigt henvise til Artiklen
„Den cirkulære antenne“ af OZ5KN i OZ 1955
Nr. 10 Pg. 200, idet jeg dog skal tilføje, at
mine egne Forsøg med den paagældende An
tenne har vist, at Røret, hvoraf Cirklen skal
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bøjes, skal være 4% længere end en hel Bølge
længde for at give Resonnans paa den ønskede
Frekvens. Der er forøvrigt en Fejl i den Teg
ning. der viser Strømfordelingen i Antennen,
de to øverste Pile skal vendes den anden Vej,
men det har selfølgelig ingen Betydning for.
hvorledes Antennen virker i Praksis. Endelig
mener jeg ogsaa at de viste Stralingsdiagrammer er noget „forskønnende", men Antennen
er afgjort bedre end en almindelig foldet Dipol.
Til de indsendere der ikke har faaet alle De
res Spørgsmaal besvaret denne Gang (Plads
hensyn), vil jeg gerne sige, at jeg skal forsøge
at faa Resten med næste Gang, og saa vil jeg
gerne slutte for denne Gang med at citere
nogle Linier af et Brev fra Indsenderen af Nr.
2. „Med Hensyn til din Slutbemærkning om,
at du ikke tror paa, at det bliver en ultrastabil
nøglet VFO med den nævnte Nøglemetode,
har du Ret. Jeg har forsøgt det. Stabiliteten
var det saa som saa med — ydermere er Ind
stillingen af Skærmgitterspændingen ret kri
tisk. Ved QSY skal Indstillingen efterindstilles, saa det er ikke Spor behageligt. Jeg har
ogsaa prøvet Nøgling ved Hjælp af Stabilise
ringsrør, Blokering af Oscillator og dobbelt
Udgangstrin — men jeg kan ikke faa den fri
for chirp. Resultat: Oscillatoren kører hele Ti
den, og jeg nøgler i et Mellemtrin" — hvilket
herved meddeles videre til Skræk og Advarsel
for andre, som eventuelt maatte have Lyst til
at forsøge sig med Opstillingen.
Nr. 44. Jeg har bygget en TX med en RL12
P50 i PA-Trinet. Nu staar jeg imidlertid for at
skulle lave PA-Spolerne til 80-40 og 20 m. Dia
meteren paa Spolerne maa helst ikke overstige
35 mm, da Pladsen ikke tillader det. Kan Brev
kassen opgive nogle Data over nogle saadanne
Spoler? Traaden, der skal benyttes, er 1,1 mm
dobb. lakisoleret Kobbertraad. Drejekondensatoren er paa ca. 120 pF. PA-Trinets Anode vil
kunne faa 3 forskellige Spændinger, nemlig
500, 700 og 900 Volt.
Svar. For at kunne svare helt korrekt paa
det foreliggende Spørgsmaal er det egentlig
nødvendigt at vide noget mere end af Spørge
ren opgivet, og jeg har derfor beregnet de øn
skede Data paa følgende Grundlag: CW Sen
der, Anodespænding 800 Volt (det kan jo godt
være, at de 900 Volt falder hertil i belastet Til
stand) Anodestrøm 125 mA (input 100 Watt) og
anslaaet Virkningsgrad 68 °/'o. Ved Indsætning
i Formlen, der findes i Svaret til Nr. 11 paa Pg.
60, faas da

Herefter kan den nødvendige Kredskapaci
tet beregnes ved Hjælp af Formlen

Idet vi regner med, at Q = 10 er tilstrække
ligt for Formaalet, faas da

Det ses heraf, at den benyttede Drejekondensator alene er for lille til Anvendelse paa 3,5
MHz, men dette klares ved at parallelforbinde
Spolen til dette Baand med en god Glimmer
eller stor keramisk Kondensator paa ca. 50 pF.
Selvinduktionen til 3,5 MHz bliver:
L = 2060 : 170 = 12 μH
og til 7 og 14 MHz skal vi altsaa for at opnaa
samme Q benytte henholdsvis 85 pF med 6 μH
og 42,5 pF med 3 μH.
Vi kan nu gaa over til at bestemme de øn
skede Vikledata. For at opnaa saa tabsfri en
Spole som muligt, bør Vindingerne spaces ca.
½ Traaddiameter, d. v. s. at Stigningen skal
være 1,1 • 1,5 = 1,65 mm. Ved at gennemregne
nogle Eksempler omkring formodet passende
Værdier, en Beregning jeg skal undlade at
medtage her, fremkom da flg. Resultater:
12 μH: 22 Vindg., 35 mm Diam., 35 mm lang.
6 μH: 14 Vindg., 35 mm Diam., 23 mm lang.
3 μH: 10 Vindg., 35 mm Diam., 16,5 mm lang.
*tS00V

Fig. 1.

Nr. 45. Jeg vil gerne bede Dem afgøre, hvil
ken af de to Sendere (vist i Fig. 1 og 2) der er
bedst. Hvis de saa ogsaa vilde være saa venlig
at skrive Værdier paa de forskellige Dele og
Spoler til 40 m Baandet. Hvis De mener, 1 er
bedst, bedes De desuden oplyse mig om, hvad
den skal styres af, og hvor stor Gitterforspænding Rørene skal have. Hvis De mener, 2 er
bedst, bedes De ogsaa oplyse mig om, hvor jeg
skal gøre af Gitter 2.
Svar. Naar jeg har medtaget dette Spørgsmaal, som de mere erfarne vel nok vil ryste

paa Hovedet over, er det, foruden at svare
Spørgeren, sket, for derved muligvis ogsaa at
hjælpe andre Begyndere. Jeg skal da svare, at
Fig. 1 ikke er nogen selvstændig Sender, men
forestiller et PA-Trin med to Tetroder i pushpull. Anodekredsen er vist koblet til en Serie
kreds, og den maa antages at være beregnet til
en Marconi-Antenne, der maa fraraades at an
vendes paa en Amatørstation paa Grund af
dens Tilbøjelighed til at give BCI. Styringen
skal tages fra en dertil indrettet Styresender,
og angaaende dennes Opbygning maa jeg hen
vise til at studere Haandbogen eller tidligere
Numre af „OZ“. Hvad Fig. 2 angaar viser den
ne en eet-Trins Sender med to Trioder i pushpull Hartley, og naar jeg har taget den med,
er det for at fast.slaa, at denne Sender-Type,
der var god Latin for 25 Aar siden, uhjælpelig
hører Fortiden til Sendefrekvensen paavirkes
saaledes af Antennens Svingninger i Blæsevejr
(og hvornaar blæser det ikke herhjemme?), og
ogsaa andre Forhold gør, at den ikke kan hono
rere de gældende Bestemmelsers Krav med
Hensyn til Frekvensstabilitet og Sikkerhed
mod uønsket Udstraaling.
Jeg haaber ikke, det lyder overlegent eller
docerende, men det bedste Raad jeg kan give
Spørgeren og eventuelle ligesindede er forelø
big at lægge Sender-Byggeriet paa Hylden og
bruge den derved indvundne Tid til at sætte
sig ind i Grundbegreberne for Sendere m. v.,
dette saa meget mere som dette jo er nødven
digt for at kunne erhverve den Licens, der ale
ne giver Ret til at benytte Senderen. Held og
Lykke til.
Da Brevkassen i sidste Nummer blev stærkt
beskaaret (Nr. 26 — 43 incl. udskudt til Maj
Nummeret) maa jeg desværre udskyde øvrige
modtagne Spørgsmaal til næste Gang. Samti
dig vil jeg gerne tilføje, at man naturligvis
helst maa indsende Spørgsmaalene saa tidligt
som muligt, og altsaa ikke behøver at vente
dermed til umiddelbart før den 25. Maj.
73 de OZ2KP.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2NU
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester.
Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
Sommerlejr i Østrig.
Fra vor gode ven OE8AK, som vil mindes af mange
af gæsterne i jubilæumssommerlejren ved Madumsø,
har vi fået et nyt livstegn samt en officiel indbydelse
til en østrigsk sommerlejr m. m.
Alois skriver, at O. V. S. V. har bedt ham invitere
EDR samt informere den om „OE Field-Day“.
Selv understreger Alois vigtigheden af at infor
mere om planlagte rævejagter, da han efter Dan
marksbesøget er gået stærkt ind for denne gren af
vort arbejde, og virkelig har fået skabt interesse
for disse fornøjelige arrangementer i Østrig.
Inden vi giver hovedpunkterne i den østrigske ind
bydelse, skal det nævnes, at OE8AK slutter sit brev
med en hilsen til OZ7WH og ønsker denne al mulig
held med EDRs sommerlejr i den kommende som
mer.
Den østrigske sommerlejr finder sted fra d. 7. til
13. juli 1958, og dens beliggenhed bliver ROTKOGEL
(1100 m o. h.) ca. 100 m o. landsbyen Lorenzenberg i
nærheden af den jugoslaviske grænse. Landsområde:
Kårnten. Der bliver både teltlejr samt halmleje i en
sal i skolen i Lorenzenberg, ligesom der er kvarter
til rådighed i Gasthof „Harrer“ ca. 1 km fra lejr
pladsen.
Indbydelsen rummer et program af format — dvs.
både stort og godt — men vi er ikke i stand til at
gengive det her.
Interesserede bedes skrive til:
Landesstelle Kårnten des O. V. S. V.
Ing. Hans Krejci. OW8KI
Klagenfurt.
Birnengasse 12.
Oesterreich.
hvor alle oplysninger kan fås, og hvortil anmeldelse
om deltagelse skal være fremme senest d. 15. juni
1958.
Radio Emissores de Mocambique
meddeler os, at den ledende komité for ligaen har
fået følgende sammensætning for året 1958:
Præsident: Antonio Emilio Lopes.
V. Præsident: J. Fernando Machado de Almeida.
CR7FA.
Gen. Seer.: Rutilio Ferreira Graca. CR7IZ.
Secr.Ass.: Fernando Nobrega Fernandes. CR7ED.
Kasserer: Hermano das Neves e Sousa. CR7AN.
9S4 er blevet til DL8.
Officielt siden 1. dec. 1957, men i praksis noget se
nere, er prefixet 9S4 blevet ændret til DL8. — De
personlige bogstaver i de hidtidige 9S4-calls er for
blevet uændrede.
OZ4PM,
der for tiden befarer de store have med en ØK-båd,
har som 2-OZ stn. modtaget DLD 100.
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Ang. 3W8AA.
Der er flere af vore ansøgere til DXCC eller Endorsement hertil, der har forsøgt anvendelse af kort
fra 3W8AA i Viet-Nam.
Dette prefix er imidlertid ikke godkendt af ARRL
og kortene er i hvert enkelt tilfælde kommet uanvendt tilbage med notat herom.
Kommende ansøgere kan derfor på forhånd lade
3W8 kort ude af betragtning.
3W8AA betjentes iøvrigt af vor gamle ven Josef,
OK1HI, der nu er tilbage i OK-land.
Korea.
Den 1. dec. 1957 oprettedes Korean Amateur Ra
dio League, og de første officielle stationer har calls
fra HL2AA til HL2AJ.
QSL’s sendes via centralen eller direkte til
K. A. R. L. Central Box 162, Seoul. Korea.
U. S. stationer er HL2AM og HL9KT (via W2SUS).
OZ4FF
blev med 32035 points sandsynligvis bedste OZ-station i årets WAEDX. — Sejrherre blev for tredie
gang DL1DX med 160968 points og han modtog
DARC’s vandrepokal til ejendom.
Endelig en Vatikan-stn.
Tilsyneladende fuldt legal høres nu HV1CN, hvis
operatør er Petti Dominico. Via Tigreb, Roma eller
Stazione Radio Citta del Vaticano. QSL-kort fra
denne station er en kendsgerning.
I Ægypten
findes for tiden 4 officielle stationer: SU1AS SU1IC - SU1IM og SU1KH. QSL’s via Ibrahim M.
Charmy. 34, Bahgat Ali St. Zamalek. Cairo. Egypt.
XV5A
har følgende adresse: L. M. Rundlett. Michigan State
University Group. 137 Rue Pasteur. Saigon. Rep. of
Viet-Nam.—eller MSUG. Box 34. Navy 150. c/o F. P.
O. San Francisko. Calif.
I sidste års
R. E. F.-Contest opnåede OZ4IM 80 p. OZ4H og
OZ3WK hver 40 points.
„Israel Marathon“.
I anledning af ti-året for staten Israel’s uafhæn
gighed arrangerer I. A. R. C. en world-wide marathon-contest.
Testen går ud på i perioden fra 24. april til d. 31.
okt. 1958 kl. 23,59 GMT at kontakte så mange 4X4stationer som muligt på de sædvanlige amatørbånd.
Hver 4X4-station kan kontaktes een gang på hvert
bånd indenfor 24 timer.
Forbindelse på 3,5 mc/s giver 3 points
Forbindelse på 7 mc/s giver 2 points
Forbindelse på 14,21,28 mc/s giver 1 points

Antallet af points på alle bånd sammenlægges.
Hver kontinent-vinder samt bedste Israel-stn. vil
modtage en pokal skænket af staten Israel med ind
graveret navn og call på vinderen. De tre højeste
scorer fra hvert deltagende land vil modtage et di
plom. Enhver station, der indsender log vil modtage
et deltager-certificat.
„ Vermont“-expedition.
Der er gode nyheder for alle, der mangler en „Vermont“-qso for deres „WAS“, idet Bob, W2CTO og
Ken, K2BU vil arbejde i Vermont d. 29.—30. og 31.
maj samt 1. juni 1958. Kaldesignalerne vil blive
W2CTO/1 og K2BU/1. Aktivitet kun på 14 mc/s. CW
på 14010 kc/s og 14110 kc/s samt SSB på 14270 kc/s.
— 100 # /o QSL.
Diploma of Black Country.
Kravene for dette nye belgiske diplom fra distrik
tet eller rettere provinsen Hainaut er 8 forbindel
ser på cw eller 15 på fone eller 20 på cw/fone på alle
almindelige amatørbånd fra 3,5 til og med 435 Mc/s.
Enten på eet eller på alle bånd.
Stationer, der kommer på tale er: OX4AL - BD - BI
- BJ - BU - BV - Cl - DD - DQ - EC - EN. EV - FD FF - FJ - GU - HP - HS - IX - JM - JT - LD LK - MC - MU - MZ - OY - SB - SL - SW - VU XX - YG - YN.
Samme betingelser for lytter-amatører.
Ansøgninger ledsaget af 3 IRC.s sendes til Tr.-Dept.
Skæringsdato i k k e opgivet.
Hvorledes opnår jeg hurtigst mit DLD?
Specielle regler, der må tages hensyn til inden
afsendelse af ansøgning om DLD.
1. Sorter alle dine qsl’s alfabetisk — ikke efter
Doks.
2. Søg DOK ud for hvert qsl og skriv det på kaldesignals-siden tydeligt angivet. Hvilket hjørne du væl
ger hertil er ligegyldigt, vigtigt er det kun: stadig
i det samme hjørne i samme kortbunke — og som
allerede sagt — på qsl-kortets kaldesignalside.
3. Spøi'g efter manglende eller tvivlsomme DOKs
på DOK-oplysningsstationerne under EMC.
4. Sorter alle kort fra, der efter kaldesignalet har
et „P“. QSL-kort fra ikke stedbestemte lokaliteter
tæller ikke til DLD. (Undtagelser: Såfremt de på bag
siden bærer EMC’s runde stempel.)
5. Sorter alle DL2-DL4 og DL5-kort fra, de tæller
ikke for DLD.
6. Bærer kaldesignalet på et qsl tilføjelsen „A“
(= 2. QTH), så må kortet også bære DOK-angivelsen
for „A“-QTH’en.
7. Lav på hvert qsl-kort en cirkel med farveblyant
om følgende 3 data: (Vær ikke bange, det skader næp
pe qsl-kortets udsende, men hjælper kontrollanterne
betydeligt i deres arbejde.).
a) Årstallet (1956, 1957 eller 1958)
b) RST (må ikke være dårligere end 338).
c) Frekvens.
8. Udskil straks alle kort, på hvilke en af disse tre
data mangler eller er ulæselige. Egenhændige til
føjelser eller rettelser på disse steder fører uvæger
ligt til diskvalifikation.
Korrigering lønner sig altså ikke.
9. Vedlæg qsl-pakken en formløs ansøgning om til
deling af DLD-diplomet af hvilken fremgår navn og
fuldstændige adresse på ansøgeren samt afsendelses
dato.
10. Vedlæg DLD-ansøgning en opstilling efter føl
gende mønster:

Kaldesignal
Årstal
RST
QRG
DOK.
Denne opstilling bedes venligst sorteret efter DOKs
(A01 - A02 o. s. f.). Opmærksomheden bedes henledt
på, at ingen DOK forekommer dobbelt.
11. Vedlæg ansøgningen gebyret på 2,50 DM. Fin
des gebyret ikke vedlagt, bliver QSL-pakken lagt på
is, indtil pengene indtræffer.
12. Hver QSL-pakke må være ombundet med snor,
i modsat fald kommer kortene enkeltvis til EMCledelsen.

Hvorfor lægge skjul på, at vor nye konkurrence om
„Årets største DX-mand“ virkeligt har slået an, og
der er ved at komme flugt over forbindelserne samt
over ind- og udgang af QSL’s.
Det glæder os at se, hvorledes vore dx-folk, såvel
store som små, går ind for denne sag — en aktivise
ring af båndene — og hvorledes flere og flere slutter
sig til.
Der er således ingen grund til at gentage opfordrin
gen fra tidligere numre om at slutte op om konkur
rencen, der skal kun til disse opfordringer tilføjes,
at man ved at holde sig væk snyder sig selv både for
glæden over hvert nyt indfanget prefix eller bånd
samt for spændingen over placeringernes stadige
skiften.
For selv om førstepladsen endnu ligger urokkelig
hos OX3DL, så skifter stillingen op og ned for de føl
gende pladser.
Der er iøvrigt nogle rent praktiske oplysninger, der
må gives. Således kan det meddeles, at den tilsendte
liste over prefixer og deres rubrikker ikke er helt
korrekt, hvad angår W/K - VE/VO og VK, idet der
her godkendes forbindelser med alle, f. eks. W1 til
W0 på alle bånd. Lav venligst selv de nødvendige
rubrikker bag i listen. For de prefixer, hvor der i
listen er anført et index-tal gælder ARRL’s bestem
melser til DXCC.
Den i reglerne for testen anførte pasus om bonus
points for testforbindelser, må vi annullere, da det
har vist sig at belaste kontrolarbejdet alt for meget.
Da der i den forløbne periode sikkert allerede er
indgået en del gyldige QSL’s direkte til deltagerne,
må vi bede om at få disse kort sendt til afstempling.
Ja, så præsenterer vi denne måneds liste, der ha"
nedenstående udseende.
Liste til „Årets største DX-mand“.
14
3,5
7
Call
50
OX3DL
27
9
3
OZ4FF
23
8
OZ7SN
17
1
OZ7BG
4
4
5
OY1R
25
3
OZ2KD
11
OZ3GW
19
1
OZ5Z
16
3
OZ7BW
8
2
OZ1W
2
2
OZ2N
17
OZ1JW
1
13
2
OZ2NU
6
7
1
OY7ML

21

24
12

17
9
11

28
13
5
5
8
5

1
11

4
7
8
17
1
2

5
2
5

sum.
87
57
53
35
29
29
27
26
26
23
21

18
16
16
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OZ3XP
OZ7BQ
OZ8HC
OZ1I
OZ3SN
OZ5KD
OZ6HS
OZ6EG
OZ9HC
OZ7EX
OZ4IP
OZ4FA
OZ5SQ
OZ9KO

1
14

3 11

1
6
9
1

27

10 1
12
35

7
1

6
4
13
1

1
1
Listen opgjort pr. 29. april 1958.

15
14
11
10
9
9
9
7
6
5
4
1
1
1

Arbejdet med dette stof bringer også en opmuntren
de korrespondance, som vi føler trang til at sige tak
for, den er dobbelt glædelig, fordi den ikke kun kom
mer fra deltagerne i konkurrencen, men også fra
medlemmer, der henter inspiration gennem læsning
af stoffet.
Lad mig nævne et enkelt tal, der bedst af alt illu
strerer aktiviteten. Det kommer i et brev fra OZ4FF,
Karsten, der fortæller, at han siden 1. febr. har haft
forbindelse med 141 lande, og da hans handelsmedhjælper-examen sluttede den 24. april, regner han
med nu for alvor at kunne bringe dette tal i vejret.
OZ7SN har i den samme periode haft 75 forsk, lande
og har pr. 16. april haft forbindelser til 136 points,
og OZ7BG bruger også dysten til at pynte på sit
DXCC, hvor han nu har 238 wkd. lande, hvoraf de 211
er bekræftede. FB.
Fra Færøerne beretter OY7ML, at OZ4FF er den
første OZ-stn. som han har haft QSO med på alle fem
bånd. Endvidere meddeler han i sin beretning, at
OY1R har gjort et fint stykke arbejde i vinter på 10
og 15 mtr. for at vise OY i luften, og selv på fone
med små watter, har han kørt fb.
Månedens resultater:
3,5 mc/s CW.
OZ4PE: DJ - DL - OK - ON - SM og SP alt med
inp. ca. 6—10 w.
OZ7BG: KC4AF (Navassa Isl.) 3512 kc. kl. 0620.
Desuden Wl-2-3-4.
7 mc/s CW.
OZ2NU: UA - SP - G - DL - SM - OH - OY - OK OE - YU - YO - DM samt ZC4 og W4. Endvidere er
hørt ZP9AY og FY7.
OZ7SN: OZ - OK - YU - GM - GI - F.
14 mc/s CW.
OZ1JW: UF6 - UG6 - UA9 og O samt Wl-2-9 - 4X4
og VQ3.
OZ2KD: CX5CO - FF8BZ - KG1FR - KL7BTF PY1ANR m. fl. UAØIJ - VE80I - VK2PX - VQ3CF VS6EC - ZL2AI - ZS1RM samt W2-4-5-6-7-9.
OZ5KQ: CN8 - KH6 - LU1ACK - VS1HU - VS6EC UA9KUA - UG6AC - YV4AU - ZL2VK og W2-4-5-6.
OZ7BA: KP6AL (Palmyra Isl.) UA9KCK - ZK1AK.
OZ7BG: KC4AF - VR3A samt ZC3AC er nye lande,
dertil kommer 4S7WB - FB8BD - CP3CD - ZB1NB KH6EQ - ZS6ATF - KV4AA - OY5S - VP9PJ YV5AE - F08AC - W - PY - LU - ZL etc.
OZ7BQ: UA6 - UA9 - YO - YU - UR2AT - G3 OX3DL og Wl-2-3-4-8-9-0 samt VE3.
OZ7SN: VS6DV - JA3AAA - ZE7JY - ZS6AJQ UI8KAA - UA9 - El - LZ - UQ - UD - UL7FA ZC4AW - UH8BB - PX1EA - LU - GW - 4X4 OD5BZ samt W1 til 0.
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14 mc/s Fe.
OZ5KQ: BV1US - CX1JH
OZ4CK - OY5S - PY2BKY
VK2AFA - YV5EC - ZS6UR
W3-4-5-6-7-8-9.
OZ7BA. KL7BVY.
OZ7BQ: 9G1BF - G - GM
HZ1TA - HZ1AB - PY2JU
(Rhodos) CN8 - TF2WCM KR6GF, alle på SSB.

- HK7LX - LU5BH - TI2OE - VE3DDR - ZL4BQ - 5A5TM og
- GW - F - K - W - SVoWA - SVoWE
KG1FB - KC4USH og

21 mc/s CW.
OZ7BA: JA3TT - JT1YL - K2JOZ - KG1CK UA9CR - VE3ECN - VE8PB - VS1HQ - W2-3-4-5-6-7-9.
OZ7BG: VS6DX - OR4VN (Antarctica) - VK3KF JT1YL - ZL1AJU - KH6CL.
OZ7SN: KL7ALZ - JT1AA - VE8MX - YV5DE OX3WE - ZS6ZQX - 4X4GY - CN8EM og ZE5JU.
21 mc/s F.
OZ7BA: OX3DL - W1CUK - W2ZXM/MM og jag
tet FB8XX (Kerguelen) men uden resultat.
OZ7BG: KR6IF - JA6AK.
28 mc/s CW.
OZ7BA: CN2AQ - CR7BN - K2TTA/2 - OX3DL VE2IJ - VU2MD - W1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - 0 m. fl.
OZ7BG: CR7DQ - XR2A (Skib i Sydatlanten).
OZ7ON: CR6CS - CR6AI - CR7DQ - CXpAJ JA3LK - OQ5RU - PY7DQ - ZL1CK - ZS1O ZE4JX VQ2FC - VQ6LQ - 4X4 - OD5 - UA9 samt Wl-til 0
og VE2 og 3.
28 mc/s Fone.
OZ3XP: ZL1CH - JA4AF - KA7WW - VK6KW FF8AP - UA9KCE - VS6DZ - VQ4DT - ZE2KL ZS1KZ - ZS3AG - OQ5FH - OD5CF - 4X4GB EA9EI - CN8IJ - EA8BB - PY1AGP - LU2DDP CX1AK - VP8CC - VE8RS - HH2Z samt Wl-2-3-4-56-7-8-9.
OZ7BA: W9VRP og WOSXM.
OZ7BG: CR4AN - 4X4BJ - MP4BCI - ZB1US og
CN8GU.
Tak for rapporterne — det er herligt at have så
fyldigt stof at arbejde med. Men hvor jeg misunder
jer.
Selv er jeg stadig uden hjælp til at få min nye
sender lavet færdig, så det drøjer nok endnu et
stykke tid, inden jeg kommer med i legen på DXbåndene.
73 de OZ2NU.

2-m klubben.
På mødet den 23. april fortalte 7BB om de regel
mæssige daglige forbindelser, som han gennem det
sidste år har haft med 3NH. Der er grund til at takke
de to amatører for den interesse og udholdenhed,
som de har vist, og som klart har demonstreret, at
2 m-forbindelser mellem København og Jylland er
gennemførlige omtrent hver dag.
Styrken har selvfølgelig varieret med forholdene,
men den har svaret ganske godt til den beregnede
gennemsnitssignalstyrke.
7BB havde tydeligt erfaret, at en regnfront mellem
de to stationer gav de dårligste forbindelser, antage
lig fordi signalerne blev afbøjet opad ved passagen

gennem fronten. Derimod gav en højtryksryg over
Danmark ofte gode forhold, specielt når Danmark
lå på den vestlige halvdel af højtryksryggen.
Også vind- og fugtighedsforholdene havde vist sig
at spille en rolle for signalstyrken.
Det er sikkert de fleste vhf-folk bekendt, at de
to stationer benytter moderate inputs, nemlig ca.
30 watts, og at forbindelserne er gennemført med te
lefoni. Modtagerne har været af den bedre type, men
dog næppe bedre end mange andre. Interessant var
det at bemærke 7BB's erfaring gående ud på, at sig
nalstyrkerne og forbindelserne som helhed ikke var
blevet bedre ved anvendelsen af en 417-A i modtage
rens indgang i stedet for en Ecc84. Det må nok an
tages, at bilstøjen og signalstyrkerne begge har været
for høje til, at dette kostbare rørs gode støjegenska
ber har kunnet gøre sig gældende.
Beliggenhederne og antennehøjderne er heller ikke
på nogen måde særlig gode. 3NH’s antenne er i
højde med jordoverfladen indenfor 1 km, og ter
rænet stiger yderligere mod øst indenfor nogle få km.
Et andet resultat, som må fremhæves, er, at der
hos 7BB opnåedes en betydelig reduktion i bilstøjen
og i anden elektrisk støj ved overgang fra 300 ohms
twinlead til 75 ohms coaxkabel med de nødvendige
tilpasninger. Også virkningerne af regn og fugt blev
væsentligt formindsket.
Når man ved, hvor vanskeligt det kan være at
nå fra København til syd- og vest-Sjælland på 2
m, er det i og for sig forbavsende, at 7BB’s kontak
ter har kunnet etableres så godt, og den tanke mel
der sig, at det ville være interessant, dersom lig
nende regelmæssige forsøg blev udført over stræk
ninger, som helt, eller i hvert fald i større udstræk
ning går over land. Om ikke der etableres QSO’er, så
ville en daglig logning af OZ7IGY på både 2 m og 70
cm ud over landet kunne give os godt stof, og rappor
ter vil blive modtaget med taknemmelighed.
Næste møde finder sted onsdag den 28. maj, hvor
vi vil drøfte den kommende field-dag og udrustnin
gen hertil.
OZ7IGY
OZ7IGY har været stoppet i sidste uge i april må
ned, fordi senderen og tegngiveren er blevet set ef
ter i sømmene hos 9AC. Samtidig har 9AC monteret
et triplertrin, som afleverer ca. 8 watt output på
432 Mhz. Antennen er en rundstråler, som OZ7G har
konstrueret. OZ7IGY kører altså nu samtidig på 144
og 432 Mhz. Under standsningen er 2 m-antennen ble
vet afkortet til 9 elementer, for at vi kan få en lidt
bredere frontstråle, og antennen er blevet hævt yder
ligere et stykke.
2 m-klubbens VHF field-day i juni.
På grund af 5MK’s sygdom er det desværre først
nu lykkedes at få de rigtige oplysninger frem om
denne field-day, og vi må derfor beklageligvis rette
datoen for field-day, som var fejlagtig angivet i for
rige OZ:
Field-day afholdes den 15. og 16. juni 1958.
Der gælder følgende regler:
144 og 432 Mhz-båndene kan benyttes.
Hver station kan kontaktes en gang i hver test
periode på hvert bånd. Krydsbåndsforbindelser tæl
ler ikke. Selvom der er angivet specielle tider for 432
Mhz, er forbindelser på dette bånd dog ikke begræn
set hertil, men kan ske indenfor alle testperioderne.
Testtider:
Lørdag den 15/6 fra kl. 21,00 til 01,00 søndag dansk
normaltid. Søndag den 16/6 fra kl. 10,00 til 13,00 søndag
dansk normaltid. Fra kl. 14,00 til 17,00 søndag dansk
normaltid.

De særlige perioder for 432 Mhz
er:
Lørdag fra
kl. 20,00
til 21,00.
Søndag fra
kl. 9,00 til 10,00.
fra
kl. 13,00 til 13,30.
Både CW og telefoni kan anvendes i flæng.
Pointberegning:
Summen af km på 144 Mhz multipliceres med en,
og summen af opnåede km på 432 Mhz multipliceres
med tre. De således fremkomne tal for de 2 bånd læg
ges sammen og multipliceres med det samlede antal
QSO’er.
Log skal udføres i overensstemmelse med stan
dardloggen for sådanne tests, og i anmærkningsru
brikkerne skal anføres modpartens QTH og distancen
i km.
Hver deltager udregner selv sine point, og loggen
indsendes senest den 30. juni til:
OZ7BR, Borgevej 31, Lyngby.
Alle licenserede skandinaviske amatører kan del
tage.
QSO med stationer udenfor Skandinavien medreg
nes ved pointberegningen.
Der vil i denne test blive præmier til de 3 bedste.
To af præmierne er udsat af ingeniør V. Galle, Intrapress.
NORDISK UK-TEST
SSA indbyder licenserede amatører i LA, OH,
OZ og SM til en UK-test inden for rammerne for
Region I’s testprogram og i overensstemmelse med
følgende regler:
Bånd: 144 og 420 Mc i overensstemmelse med de
trafikbestemmelser,
som
vedkommende
landsmyn
digheder har fastsat for disse bånd.
Tid: Lørdag 7. juni kl. 20,00—23,00 GMT og søndag
8. juni kl. 07,00—10,00 GMT.
Kontrolkode: Til RS- eller RST-rapporten føjes
en treleddet talgruppe, som samtidig angiver QSO’ets
løbende nr., f. eks. 579003. Hvis der anvendes anden
QTH under testen end den sædvanlige, skal dette
anføres i QSO’et.
Pointsberegning: Hver modstation får QSO een
gang pr. bånd og testperiode og kan således mak
simalt kontaktes fire gange under testen. Hvert god
kendt QSO giver points efter nedenstående skala:
Afstand i km
0-10
11 - 40
41 - 90
91 - 160
161 - 250
251 - 350
351 - 450
451 - 550
551 - 650
651 -

Points
144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

420
2
5
10
20
25
30
35
40
45
50

Konkurrencelog skal indeholde angivelse af dag,
klokkeslet i GMT for hver QSOs begyndelse, mod
station, afsendt og modtaget kode samt beregnet af
stand i kilometer til modtagerstationen.
Loggen sendes til SM5MN, Abborvågen 4, Linkoping, inden en uge efter testen. Logs, der afsen
des senere, deltager ikke i konkurrencen.
SM5MN
SSA VHF Manager

115

Forudsigelser for maj

Vy 73 - best- 9SN

1
|

Rate
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
H3

8700

83

Bruxelles
ON

800

230

Buenos
Aires
LU

12000

235

21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0

Lima
OA

10000

264

21,0 21,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

Nalrobl
VQ4

6900

155

21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0 21,0

New York
W2

6300

293

21,0 14,0 14,0 14,0 7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0
[14,0]
[21.0][21,0][21,0][21,0]

-

Reykjavik
TF

2100

310

7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0
[14,0][14,0][14,0][14,0]
[14,0]

-

Rom
I

1600

180

14,0 7,0 7,0 14 0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
[21,0][21,0] [21,0][21,0][21,0]
[14,0][14,0]

-

Tokio
JA/KA

8600

46

Thorshavn
OY

1300

310

Godthåb
OX

3500

310

Rio de
Janelro
PY-1

10400

228

Wien
OE

900

166

Melbourne
VK3

16000

70

Svalbard
LA-LB x)

2000

18

Færinge
havn
OX x)

2300

270

Dansk normaltid
00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

14.0 14,0 21,0 21.0 21.0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0

7,0

7,0

7,0

7.0

7.0 7 0 7,0 7.0 7,0 7.0
[14,0][14,0] [14,0]114,0][14,0]

7,0

7,0

7,0

14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21.0 21,0 21,0 14,0

7.0

7,0

7,0

7,0 7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7.0 7,0 7,0
[14,0][14,0]
[14,0][14,0][14,0] [21.0]

7,0

MHz

-

-

-

-

-

-

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 14,0 14,0

-

21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 28,0 28,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

-

7,0

7,0

7,0

7,0

7.0 7.0 7.0 7,0 7.0 7,0
[14,0][14,0] [14,0][14,0][14,0]

7,0

7,0

7,0

-

14,0 14.0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

-

7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7.0 7,0
[21,0][21,0]
[21,0][21,0][21,0][14,0]

-

14,0 7.0 7,0 7,0 14.0 14,0 14.0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
[21,0] [21,0]
[14,0][14,0][14,0]

-

x) Gælder KUN for OY land
Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. maj 1958:

Medl. nr. 7040 DR. nr. 1110 Knud Friis Andersen, Ege
bjerg pr. Horsens.
Medl. nr. 6768 DR. nr. 1106 Taggaard Nielsen, NorMedl. nr. 7066 DR. nr. 1111 John Larsen, Prinsessegesgade 46, København S.
gade 38, Fredericia.
Medl. nr. 6158 Dr. nr. 1107 Ole S. Rasmussen, Jern- Medl. nr. 7083 DR. nr. 1112 Vagn Jensen. Henriettebanevej 21, Jyderup st.
vej 2, Holbæk.
Medl. nr. 6987 DR. nr. 1108 K. J. Olsen, Dyrehavevej Medl. nr. 6921 DR. nr. 1113 Poul Nielsen, Købmager4, Nyborg.
gade 3, Fredericia.
Medl. nr. 6956 DR. nr. 1109 Kaj Ryan Holm. Lange- Medl. nr. 7005 DR. nr. 1114 Rob. Hansen, Langgade 101,
Gedser.
linie 18, Holstebro.
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Månedens VHF-station
OZ9EA

OZ9EA i Kjellerup hører til de 2-meter folk, som
har worked mange VHF-DX’er, gennem de sidste
1½ år ikke mindre end 12 forskellige G-stationer, 9
tyske, 6 nordmænd, et par hollændere, en skotte og
en belgier, hvortil selvfølgelig kommer en række
SM7-stationer. En hel del af DX-stationerne har
9EA endda haft flere gange.
Stationen består af:
Modtager:
E88CC coscode,
ECC85 variabel første oscillator med katodefølgerisolator,
½ ECC85 jordet gitter forstærker for oscillatoren,
½ ECC85 blander,
EF 85 1’ mf forstærker på 15 Mhz link koblet til
den efterfølgende modtager, som består af:
ECH81 blander,

STORE SYDJYDSKE RÆVEJAGT
Søndag den. 13. juli afholder vi den store
sydjydske 3. rævejagt, hvor vi kæmper om tit
len som sydjydsk mester, og den store sølv
pokal udsat af Ndr. Solar Co. Jagten bliver som
sædvanlig afholdt på atlasblad Egtved A 3208
1 : :40000. Vi mødes på Mølkær kro kl. 9. Start
kl. 9,30. Sendetider som følger:
Sender 1 kl. 10,00 Sender 2 kl. 10,47
Sender 3 kl. 10,04
Sender 1 kl. 10,30
Sender 3 kl. 10,34
Sender 1 kl. 10,45
Sender 3 kl. 10,49
Sender 2 kl. 10,02
Sender 2 kl. 10,32
o. s. v. hver 15. min. indtil kl. 15,45—47 og 49.
Fællesspisning og præmieuddeling på Møl
kær kro kl. 17,00.
Mød op alle mand, terrainet er landets bed
ste, og naturen findes ikke skønnere nogen
steds, bakker og dale, vandløb, gran og løv
skove, kort sagt alt hvad en rævejæger kan
ønske sig, og så er det den helt store træning
til DM.
Startpenge kr. 8,00 pr. hold. Skriv efter pro
gram og meld jer til i god tid.
Alle henvendelser og oplysninger
OZ2RD, Niels Storgaard,
Tlf. Kolding 2565.

EF 41 mf forstærker på
447 Khz,
ECC82 detektor og
støjbegrænser,
EB91 AVC og S-meter,
6AK5 + 6AQ5Lf,
ECC81 Beat-oscillator.
Sender:
EF80 xtal ose.,
EF91 dobler,
6J6 tripler,
QQE03/12 forstærker,
829B udgangstrin input
50 W på 145,686 Mhz.
Anodeskærmgittermoduleret.
Modulator:
Ronette - ECC81, for
stærker + katodeføl
ger i fod til mikrofon.
Lavohms-kobling til
ECC82 jordet gitterfor
stærker plus alm. for
stærker. 6J5 driverrør
og 2 stk. EL34 i pp.

Vil De here noget
om radio- og
elektroteknik?

Bestil bogen hos Deres boghandler eller
indbetal kr. 12,50 på EDRs girokonto
22 116.
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FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afdelingen holder møde hveranden mandag i ..Cir
kelordenens Selskabslokaler", Falkoner allé 96 (over
gården). Der er parkering i gården, med indkørsel
fra Franckesvej.
Afdelingens QSL central varetages af OZ3AD. og
centralen er åben på mødeaftenerne fra kl. 19.30 til
kl. 20.00.
Forespørgsler angående foreningens arbejde be
des rettet til OZ9SN, der vil give de nye medlem
mer orientering om afdelingens arbejde.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfelft. Frederiksborgvej 201, Sø. 4587. Næstformand: OZ8I, R. Bruun Jør
gensen, Silkeborggade 2, Øb. 4817 x. Kasserer:
OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brh. Be. 7480. Sekre
tær: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, Go. 1902v.
Hvis man eventuelt har nogle forslag til foredrag
i den nye sæson, bedes dette meddelt på afdelingens
telefon Sø. 4587 (OZ5RO), og afdelingens giro er nr.
59755.

I anledning af min forflyttelse til Birkerød
pr. 1. maj 1958, der jo bevirker, at jeg flytter
udenfor
Københavnerkredsens
område,
har
jeg nedlagt mit hverv som formand for Køben
havnsafdelingen.
Idet jeg takker for den tillid, der er vist
mig fra alle sider i den tid, jeg har „siddet",
skal jeg anmode om, at den tillid må blive
overført på min efterfølger i hvervet, den
mange årige næstformand OZ5RO.
I håb om en god fremtid for afdelingen sen
der jeg
vy 73, de OZ5GB.

TIL UDLANDET FOR 7,50 KR.
Ja, det lyder utroligt, men er ikke desto mindre
sandt. Det kan virkelig lade sig gøre at komme en
tur til udlandet i sin ferie for kun 7,50 kr. plus ben
zin til knallerten, (hvis man da har en sådan og ag
ter at benytte den som transportmiddel).
Gennem „HAM HOP CLUB“ kan man få garan
teret ophold og forplejning hos radioamatører i indog udland for kun 7,50 kr. og har da kun udgifter til
transporten, og dem er man jo selv i stand til at be
stemme. Rejser man på „Tommelfinger", kan det let
blive en ferietur, der er gennemførlig selv for en
lærling.
Foretrækker
man
en
„FAMILIEUDVEKSLINGS"
ferie, kan den også ordnes gennem „HAM HOP
CLUB", og prisen er den samme.
Tænk endvidere på den oplevelse, det vil være
at få besøg af andre radioamatører, for der er vel
ingen, der mener, han er så klog, at han ikke skulle
kunne få udbytte af et sådant besøg.
Så derfor, pse OM, fat om penneskaftet og skriv
snarest til OZ3LI og anmod om at få tilsendt et ind
meldelses-skema. Udfyld det så med det samme og
send det til
OZ3LI, Henning Lindner,
Værslev.
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Programmet:
Da afdelingens lokaler desværre er lukkede i juni
og juli måneder, har vi som følge deraf ingen møder
før først i august, vi ønsker alle god sommerferie.
Siden sidst.
Onsdag før påske havde vi afslutning på morsekursus. Det foregik ude på Signalskolen, ved en lille
højtidelighed, hvor eleverne fik overrakt morseattester. I år var der 23 der gennemførte. Vi kan alle
rede nu meddele, at vi får det udmærkede kursus
igen til næste vinter, og at det bliver overfenrik
Kjær, der skal være lærer. Men nærmere herom til
efteråret.
14.
april havde vi filmsaften, hvor mange havde
benyttet lejligheden til at tage XYL og YL med.
OZ5GB viste os den amerikanske Western „Win
chester 73“.
Mandag d. 28. april holdt OZ5OR foredrag, som
han kaldte „Modulation uden tårer", og som sæd
vandig, når 50R holder foredrag, var der vist ingen,
som fandt det kedeligt, vi fik en gennemgang af de
forskellige modulationsarter, og jeg tror, det havde
varet hele natten, hvis ikke der var sat en grænse
til kl. 10,00.
Buske Mølle.
Nu er det de tider, hvor dagene igen er lange, og
solen forhåbentlig står højt hver dag, og så er der
vel igen i år en del, der får lyst til at tage en tur til
Buske Mølle.
Senderen vil være stillet op inden pinse, så hvis
man får lyst til at holde pinseferie på Møllen, bliver
der også anledning til en sludder i æteren.
Rævejagter.
Efter at være kommet igennem de tre prøveræve
jagter, hvor de fleste forhåbentlig har fået deres
modtagere gennemprøvet, lagde vi søndag d. 27. april
ud med den første af årets rævejagter.
Al begyndelse er som sagt svær, og det passede
også med denne, et af holdene havde bl. a. fundet sit
eget startsted og troede bestemt, at de var sikker på
førstepladsen denne gang, men de blev en kende
skuffede, da de fik at vide, at der var startet tret
ten hold et andet sted fra.
Også rævene OZ3WA og OZ4AO havde et mindre
uheld med senderen, som dog blev udbedret på ste
det, så man var i luften med en lille forsinkelse.
Der startede 14 hold, hvoraf de 12 hold kom ind til
ræven, vinder blev OZ9WH efterfulgt af OZ9SN og
OZ8MX på henholdsvis anden og trediepladsen.
Lørdag d. 24. maj har vi så den første natrævejagt
på kort A. 3028 Ballerup. Vi starter kl. 20,30 pr. fra
parkeringspladsen ved Herlev Kro, husk at tage
lygte med.
Søndag d. 8. juni har vi dagrævejagt på kort A 2828
Hillerød, og vi starter som sædvanlig fra parke
ringspladsen ved Fiskebæk Hotel kl. 9,00 pr. Tag
familien og madkurven med, så samles vi efter jag
ten eet eller andet sted i skoven. Husk at tage øl
oplukkeren med.
Lørdag d. 21. iuni har vi igen natrævejagt med
start fra Herlev Kros parkeringsplads kl. 20,30 pr.
Kort A. 3028 Ballerup.
Efter jagten har OZ9SN en lille overraskelse, som
desværre ikke kan røbes på nuværende tidspunkt.
løvrigt bedes man bemærke meddelelsen fra Hel
singør afdeling om deres rævejagt i juni, som vi selv
følgelig skal med til alle sammen.
Den store sjællandske rævejagt er planlagt i for
bindelse med sommerlejren i Sorø, muligvis i den
sidste weekend af lejren. Herom vil Sorø afd. give
nærmere meddelelser.
Vy 73, OZ4AO.

AMAGER
Formand: OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup, tlf.
50 26 67. Mødeaften hver Torsdag kl. 19,30, Strandlods
vej 17 S.
Siden sidst.
24. april gav OZ4BD en livlig skildring af sin ferie
rejse gennem Vesttyskland og fremviste en smal
film fra turen med nogle ganske udmærkede billeder,
og i betragtning af, at det var 4BD’s første arbejde
som smalfilmsoperatør, syntes vi, det var nogle godt
valgte motiver fra det skønne Rhinen, og jeg vil
tro, at hvis andre afdelinger har interesse for den,
er OZ4BD ikke uvillig til at vise filmen og holde
foi'edraget.
Tak for underholdningen 4BD.
Medlemmerne glimrede som sædvanlig ved deres
fravær. Af programmet fremgår det, at bestyrel
sen for ikke at trætte medlemmerne med kedelige
foredrag om radio har sat ferien fra 26. juni til 7.
august, god ferie.
Program:
29. maj: Klubaften.
5. juni: Intet møde (Grundlovsdag).
12. juni: Klubaften.
26. juni til 7. august: Ferie.
Vy 73, de OZ2XU.
AARHUS
Afdelingen afholdt den 7. maj ordinær halvårlig
generalforsamling i klublokalet med dagsorden iflg.
lovene. Der var mødt en del medlemmer, og især
var det en glæde at se så mange af de „gamle“ møde
op. Ved valgene nyvalgtes OZ7IN til formand og
OZ8XP som bestyrelsesmedlem, OZ4EV valgtes som
suppleant. Sidste års rævemester, OZ6PM, fik efter
generalforsamlingen overrakt en sølvplade til mod
tageren.
Programmet:
Mandag den 19. maj: Sidste indtunings-jagt (Syd
M2514).
Onsdag den 21. maj: 2-meter ved OZ3NH.
Onsdag den 4. juni: Auktion i lokalet.
Se endvidere juni X-QTC-planen for årets point
rævejagter.
Skulle der stadig være nogle få stykker, der ikke
har indbetalt deres kontingent, kan det nås inden
den 1. juni uden nyt indskud.
Vy 73, OZ7IN.
ESBJERG
Formand: N. C. Biohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 37,
Esbjerg. — Tlf. 3105. Næstformand: Sven B. Han
sen, OZ6SB, Skolegade 70 A, Esbjerg. Kasserer: A. L.
Wentzel, P. Skramsgade 7, Esbjerg. Sekretær: Aa M.
Lauridsen, OZ1LA, Torvegade 60, Esbjerg. Tlf. 3772.
Best.-medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Esbjerg.
Tlf. 2691.
Siden sidst.
Onsdag den 9. april aflagde vi besøg på „Vestkraft“,
hvilket 3FK havde arrangeret, men desværre blev
det hen på eftermiddagen et forrygende vejr, som
fik en del medlemmer til at blive hjemme, hvorved
disse gik glip af en virkelig oplevelse. Vi startede med
at køre i elevator op til taget, hvor vi beså de store
kulsiloer, derefter kørte vi helt ned i fyrrummene,
hvor vi så ind i „helvedes rige“ gennem de åbne
fyrdøre. Derefter fik vi forevist de store turbiner,
gik gennem fjernvarme og de øvrige el og pumpe
afdelinger og endte til sidst i værkets nervecenter,
det store kontrolrum, hvorfra alle tråde udgik, og
hvorfra alt kontrolleredes. Her blev vi længe, medens

vor fører gennemgik de mange tavler, lamper etc. og
i det hele taget fik vi alt grundigt forevist og forkla
ret og fik også fyldestgørende svar på vore spørgs
mål, så det var en helt igennem OK aften, med des
værre ALT for få deltagere.
Onsdag den 23. april holdt Fischer foredrag om
radionavigation
og
blindlandingsmetoder,
og
det
blev en yderst afvekslende og meget interessant af
ten, hvor Fischer først indledte med at omtale det
alm. radiopejlesystem, suppleret med et par egne
oplevelser. Derefter skitseredes og forklaredes DECCA-navigator systemet og det knap så sikre LORAN-system.
De
forskellige
blindlandingsmåder
blev også grundigt og populært beskrevet for os, og
vi endte med at høre en del om RADAR-navigering
samt fik et par interessante teorier vedr. forskel
lige skibsulykker, hvor RADAR havde været an
vendt, demonstreret og vist på tavlen; alt var kna
gende godt fortalt og fremstillet, og alle de desværre
få tilstedeværende var enige om at have overværet
en virkelig fin aften, hvorfra alle fik noget positivt
med sig hjem.
Det ny program:
Onsdag den 21. maj: Foredrag kl. 20 på „Bygningen"
om LAVFREKVENSFORSTÆRKERE i almindelig
hed, dog med særlig henblik på modulatorer.
Onsdag den 4. juni: Aftenbesøg på Fanø Naviga
tionsskole. Vi mødes ved Fanøfærgen senest kl. 19,10,
og efter besøget på skolen er der kaffebord på Hotel
„Nordby". MØD NU OP ALLE MAND og vær med til
at gøre denne interessante tur lidt festlig.
Vy 73, 1LA.
HERNING
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 8.
april, og følgende bestyrelse blev valgt:
Formand: OZ2EM, M. Nøhr, Østergade 35.
Sekretær: OZ2UC, M. K. Laustsen, Fynsgade 31 a.
Kasserer: F. O. S. Holm, Grundtvigsvej 29.
Revisor: OZ5HF, Børge Frederiksen, Grønnegade 47.
Suppleant: OZ6AG, H. Kvist, H. C. Ørstedsvej 47.
Arbejdet i afdelingen blev drøftet, og sæsonens
rævejagtprogram blev fastlagt.
Den „Store Midtjydske Rævejagt" afholdes 2. og
3. august med et lignende program som i 1957. Ind
bydelser vil senere blive udsendt.
På 2 m er følgende stationer i gang i Herning afd.:
OZ2EM, OZ8KP, OZ5HF, OZ9SW, OZ5VL og flere er
under opførelse bl. a. OZ9KS, OZ6AG, OZ5HA,
OZ8SK, OZ2UC, OZ2HR m. fl.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S. Chr.
Hansen, Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer: OZ4JJ,
J. H. Jørgensen, Grønnegade 24.
Vi beklager, at vore medlemmer blev snydt for
meddelelser fra Horsens afdelingen i sidste nr. af OZ.
Lotteriet.
Så er det vel overstået. Det har været en travl tid,
men også en tid fuld af herlige oplevelser. Hver
eneste dag lå der brev fra hams over hele landet,
der ønskede afdelingen held og lykke med foreta
gendet og gerne ville støtte ved køb af nogle sedler.
Fra alle kanter slog den rette amatørånd os i møde.
På een eneste undtagelse nær var det en bekræf
telse på det sammenhold, som har været og bør være
radioamatørernes adelsmærke.
Det er os ikke muligt at takke hver enkelt, der
som sælger eller køber har befordret vor sukces. I
får nøjes med dette par ord her:
Tak skal I ha’ — Uden jeres hjælp var det ikke
gået.
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Vi håber nu at kunne vise lidt af vor taknemme
lighed i form af gæstfrihed. Vi ved, at ikke så nær
alle afdelinger er så heldig stillet at have deres eget
klubhus. Det gælder måske især de mindre afde
linger. Det er nu vort håb. at man vil gøre brug af
vort gode hus. Kom til vore møder, kom til vore
fester. I er altid velkomne.
Det bliver vel snarest vore nærmest boende ama
tørkammerater. der kigger ind til os, men i øvrigt er
alle naturligvis lige velsete.
Bor du langt fra vor QTH. men kommer igennem
byen, beder vi dig se indenfor, hvis der er møde. Er
der ikke det, kan du udmærket få herlighederne at
se. hvis du lige vil slå på tråden til bestyrelsen.
Så tak for hjælpen — og vel mødt i Horsens afde
lingen.
Klubarbejdet.
Torsdag den 6. og 20. marts samt den 10. april
havde vi klubaften, og det e r en glæde at kunne
sige, at stadig flere og flere kommer til disse kam
meratskabsaftener, hvor man får sig en hyggelig
sludder, udveksler ideer og slår en handel af. Skal
vi også se dig til næste klubaften?
Lørdag den 8. marts løb atter en af vore fine familieaftener af stabelen. Vi så TV og andet hum
bug — det sidste repræsenteret ved den næsten ver
denskendte tryllekunstner Carl Thomsen, der med
sin dygtighed og slagfærdighed lagde publikum for
sine fødder.
Den 13. marts havde vi auktion. Det var længe
siden vi sidst havde haft en, og jeg skal love for, der
var stemning. Stort besøg (Skanderborg og Vejle rigt
repræsenteret), bunker af godt og fin købelyst. Det
gentager vi den 5. juni.
Måneden sluttede med Graugårds aften den 27.
Der er efterhånden vokset en stor skare af inter
esserede op om disse 2 m aftener. Vi glæder os alle
rede til næste gang og håber på, at konstruktøren
snart vil erklære sine frembringelser for „produk
tionsmodne".
I april havde vi igen et arrangement, hvor familien
var med — den 17. var vi med TV i Det kgl. Teater
til forestillingen i anledning af tronfølgerens 18
års fødseldag. Vi havde egentlig lovet en tonefilm
til denne aften, men syntes, at vi ville gribe den ak
tuelle situation, og så gemme „de levende billeder"
til en anden god gang.
Ellers var månedens begivenhed mødet den 24.,
da alle gæve jægere havde fundet grejet frem og
mødte op til justering og afpudsning. Den gamle
rævestemning var fremme, og alle var enige om at
komme igang snarest. Man nedsatte et ræveudvalg
bestående af OZ4GS (formand), OZ9PM (ræv) og
Sv. Aage Petersen.
Første rævejagt fastsattes til tirsdag den 6. maj
og vil altså være overstået før medlemmerne får
dette nr. af OZ i hænde, men derefter fortsættes der
efter følgende plan (der senere vil blive suppleret):
2. jagt: tirsdag d. 20. maj.
3. jagt: mandag d. 2. juni.
Fast mødested:
klubhuset, hvor jagtkort løses
(Jægeren kr. 2,- medhjælper kr. 1,-)
Mødetid: kl. 18,45.
Start fra klubhuset: kl. 19,00 (Der gives ikke til
ladelse til start fra andre pladser).
1. udsendelse: kl. 19,30
2.
—
— 20.00
3.
—
— 20,30
4.
—
— 20,45
5.
—
— 21,00
6.
—
— 21,15
7.
—
— 21,30 (med klar tone i 5 minutter)
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De seks første udsendelsers varighed: 2 min.
Pointberegning: 1. jæger hos ræven får 120 points.
De følgende jægere får 120 p. - det antal minutter, de
er kommet senere end nr. 1.
Kommer en jæger ind under en udsendelse, gives
10 p. ekstra.
For en ordens skyld bemærkes, at man tidligst må
gå ind til ræven under 2. udsendelse.
Udenbys deltagere er særdeles velkomne.
Der må benyttes cykel eller motorkøretøj efter
eget valg.
Kortområde: målebordsblad M 29 12 (1 : 20.000).
Programmet:
Tirsdag d. 20. maj kl. 18.45: Rævejagt.
Torsdag d. 22. maj kl. 20.00: Klubaften m. TV.
Torsdag d. 29. maj kl. 20.00: Klubaften m. TV.
Mandag d. 2. juni kl. 18,45: Rævejagt.
Torsdag d. 5. juni kl. 17: Storauktion. Kl. 19,00:
Spisning af medbragt mad. derefter kammeratligt
samvær med forskellig underholdning.
Vi tager YL og XYL med og får en dans, og så
venter vi stor tilstrømning af udenbys gæster.
Torsdag d. 12. juni kl. 20,00: Klubaften m. TV.
Med udsendelsen af dette program er vi gået over
til
„sommer-køreplan".
Der
tilrettelægges
normalt
intet særligt program for møderne med mindre sær
lige forhold gør sig gældende.
Byggeaftenerne (mandag) og teknisk kursus (tirs
dag) er afsluttede for denne sæson.
Sluttelig henleder vi alle interesseredes opmærk
somhed på auktionen den 5. juni. Det er jo grund
lovsdag, som folk har delvis fri, så vi får nok stort
besøg — og der er allerede forlods tilmeldt et stort
antal numre, hvoraf kan fremhæves: TV-gods (tuner,
mf-strips, afbøjningsdele m. m. m.) FM-gods, en
komplet amatørstation m. power, fikse transportable
modtagere, der er spilleklare, rør, sokler, kompo
nenter.
Anmeldelse om grej, der ønskes medtaget på auk
tionen, bedes rettet til formanden.
Auktionsvilkår som vanlig.
Nær og fjern — vi mødes i Horsens på grundlovs
dag — og vi tager pigen med — der skal nok blive
sørget for underholdning.
Vy 73, OZ9SH.
MORSØ
har holdt generalforsamling torsdag 27. marts. For
mand, OZ3TC, Thorvald Christensen aflagde beret
ning, og regnskabet blev læst op af OZ9FC, Frode
Christensen.
Begge
dele
godkendtes.
Formanden,
3TC, nægtede at modtage valg. Og til ny formand
valgtes 6SM, Søren Kr. Mogensen, Nees pr. Karby, og
til kasserer valgtes OZ8SB, Jens Kr. Skovbo, Sjørslev, og som sekretær valgtes OZ9FC, Frode Christen
sen, Øster Assels. Under eventuelt vedtoges at agitere
for nye medlemmer, samt at kontingentrestance ikke
må overstige 6 mdr.
OZ9FC, sekretær.
NB. Formandens adresse er herefter OZ6SM, Søren
Kr. Mogensen, Nees pr. Karby, Mors.
NÆSTVED
Alt går stille og roligt. De forskellige kursus, der
er fint besøgt, fortsætter og mødeaftenen er også
uforandret hver tirsdag kl. 19,30—22,00.
Klubstationen skulle være intakt, når dette læ
ses, og vi er taknemmelige for et Call og derpå føl
gende QSO og QSL kort. Vi kalder hver tirsdag kl.
19,30—20,00 og 21,15—22,00. Vi savner stadigvæk kon
takt med EDR-medlemmer, der bor i Næstved og
opland, og soldater er altid velkomne i afdelingen,
der holder til på „Herlufsholm Brødfabrik".
Vy 73, OZ1EF.

ODENSE
Formand: OZ3XA - tlf. 2377. Lokale: Kongensgade
18, 1. tlf. 12106. Mødeaften: Hver torsdag kl. 20,00.
Indbydelse til Fynsmesterskabet i rævejagt 1958.
Vi indbyder hermed alle medlemmer af EDR på
Fyn til at deltage i konkurrencen om Fynsmester
skabet i rævejagt 1958.
Deltagerkort koster kr. 10,00, der kan betales med
2 gange 5,00 kr.

Tilmeldelse til jagterne.
Deltagerkort s k a l bestilles hos OZ3XA, Vester
bro 77, torsdagen før hver jagt, — senest i klubben
torsdag aften.
Dagjagt 18. maj kl. 9,05: Kort Brobyværk.
Dagjagt 1. juni kl. 9,05: Kort Ringe.
Natjagt 14 juni kl. 22,05: Kort Brobyværk.
Natjagt 28. juni kl. 22,05: Kort Svendborg.
(Store Fynske Rævejagt).
Dag jagt 29. juni kl. 8,35: Kort Svendborg.
(Store Fynske Rævejagt).
Natjagt 16. august kl. 22,05: Kort Ringe.
Natjagt 30. august kl. 22,05: Kort Brobyværk.
Natjagt 13. september kl. 21,05: Kort Ringe.
27. september (Skægjagten).
God jagt — På gensyn!
ODENSE AFDELING.
PS.
5.
oktober:
Danmarksmesterskabet,
nærmere
program senere.
RANDERS
Siden sidst har vi haft besøg af to Aarhus amatø
rer, nemlig OZ2LX, der i marts fortalte om anten
ner o. a., og i april af OZ2UP, der lærte os nye ting om
lavfrekvenstekniken. Begge foredrag var godt be
søgt, og vi siger tak til de to foredragsholdere, og
håber at se dem igen i Randers.
På initiativ af OZ5WJ er der startet et morsekursus, der foregår efter moderne principper. Kursus
afholdes hos OZ5WJ, Sjællandsgade 44, og alle med
lemmer er velkomne. De der deltager p. t. er vældig
begejstrede for dette kursus, idet vi gennem længere
tid, har savnet et sådant initiativ.
Rævejagterne er nu i fuld gang. Hidtil er de af
holdt søndag formiddag, men vi regner snart med
at komme igang hver onsdag aften. Hvis der er inter
esserede i Randers nærmeste omegn, beder vi dem
give os et ord herom, og der vil da tilgå dem med
delelse om, når vi afholder rævejagt, regler m. v.
Ring eller skriv til OZ3KE, Discontobanken, Randers
(Tlf. 6666 kan ben.)
Mødeaften er onsdag kl. 20,00 i afdelingslokalet.
Morsekursus hos OZ5WJ er tirsdag kl. 20,00.
Vy 73, OZ3KE, sekretær.
SØNDERBORG
Afdelingen afholder byggeaftener hver torsdag i
sløjdsalen på Set. Jørgenskolen. 100 Khz generato
ren skal nu monteres, så mød op og vær med.
73, OZ7WZ
VEJLE
har afholdt generalforsamling, og der skete følgende
ændringer, OZ2GW blev valgt til formand, 4LV blev
valgt til revisor, og Johs. Dixen sekretær.
Formand: OZ2GW, S. Pape, Pilevænget 6. Tlf. 3765.
Kasserer, OZ6LK, K. Larsen, Bybæk pr. Vejle. Sekre
tær: Johs Dixen, Koldingvej Ldv. 42. Tlf. 4406. Næst
formand: OZ7ZH, Z. Hansen, Fredericiagade 44.
Ræveklubben.
Vi afholder rævejagt hver tirsdag, første udsen
delse kl. 19,30—19,50 og derefter hvert 10. minut til
kl. 21,30. Kort: Fredericia 40 : 1000.

Vi holder ingen møder, før nærmere fremkommer
i OZ.
Vy 73, Dixen.
VIBORG
Den 29. april holdtes generalforsamling. Der frem
kom mange nye forslag. Bl. a. vedtoges, at der be
tales kr. 1,- pr. medlem pr. måned til klublokale og
til indkøb af løsdele.
Der blev bevilget kr. 48,— til indkøb af surplus
kasse hos 9BR. Da OZ7AJ ønskede at trække sig
tilbage, blev OZ9NF i stedet valgt til kasserer.
Afdelingen opretter klublokale i Set. Leonisgade
10, og påbegynder i maj måned bygning af rævesen
der og modtager.
Det tekniske kursus fortsætter hver tirsdag aften
kl. 19,00, under ledelse af OZ9NF, på Aalkjærs kon
ditori. Foruden den tekniske prøve, vil der blive af
holdt en eksaminering i det tekniske stof, så hver
enkelt er klar over, hvor han står, med hensyn til sin
viden, og jeg anmoder derfor medlemmerne om at
møde, de få gange der er tilbage, og så vidt muligt
til tiden.
Afdelingen opfordrer endvidere gamle som nye
medlemmer til at møde talrigt op i det nye klub
lokale
P. a. v. OZ1EM.

SIDSTE
SM7-stævne i Osby.
Søndag den 18. maj 1958 holdes stævne i Osby.
Lokale bliver Osby nyopførte medborgerhus og tids
punktet kl. 11.
SM7BAH kontakter på ca. 3620 kHz mellem kl.
09,30 til 10,55 de ankommende biler med radiostation.
SSAs tekniske sekretær, SM5AQW, taler om ESB
og DSB. Efter foredraget er der fælles lunch. Mad
og kaffe til en pris af otte svenske kroner. Sidste til
meldelsesdag er den 16. maj 1958 til SM7AEW, Johansson, Osby, Pannan/Namnanrop/Osby.
Kontakt evt. SM7MG på telefon Hdganås 40197 i bu
tikstid og 40522 udenfor om yderligere oplysninger.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i april måned anmodet om optagelse
i EDR:
7078 - Peder Pedersen, Nordkap 26, 2., Holstebro.
7079 - Frede M. Sørensen, Over-Aastrup pr.
Haderslev.
7080 - H. Christensen, m/s „Rutha Dan“, rederiet
J. Lauritzen, Hammerensgade 1, Kbh. K.
7081 - P. B. Petersen, Ringholmsvej 18, Nørresundby.
7082 - Poul Vilh. Hovedskou, Tebbestrupvej, Vorup
pr. Randers.
7083 - Vagn Jensen, Henriettevej 2, Holbæk.
7084 - Frank Cortzen, Broholmsallé 10 A,
Charlottenlund.
7085 - Hardy Keld Nielsen, Bredgade 2, Ulfborg.
7086 - Anker Hansen, K. M. Klausensgade 28, 4.,
København SV.
7087 - Knud Møller, Vennemindevej 11, Kbh. 0.
7088 - Henry Willumsen, Søtoften 2, Gentofte.
7089 - Arne Bodum, Realskolen, Ulfborg st.
7090 - Hans P. Hansen, Fensmai'k Skov pr. Herlufmagle.
7091 -- Erling Svendsen, Tranehavevej 14, 1. th.,
København SV.
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7092 - Arne Adelev. Kjeldgaardsvej 23, st., Kbh.
Valby.
7093 - Arne Skov, Rejersensvej 7, Randers.
7094 - Jørn W. Andersen. Hostrupsvej 12. Hillerød.
7095 - OZ6WL. P. W. Lassen, Onsgaardstværvej 4. 4.,
Hellerup.
7096 - L. Refer, Peter Bangsvej 234. 3., Kbh. V.
7097 - Fin Naaby, Mariendalsvej 480. 1., Kbh. F.
7098 - Henning G. Nielsen, Borris.
7099 - K. V. Hau, m s „Hartvig Mærsk“, rederiet A.
P. Møller, Kbh. K.
7100 - B. Holm, Kommunekontoret, Tranebjerg,
Samsø.
7101 - H. Lauehand. Ellegaardsvej 20, Gentofte.
7102 - Ib Vagner Petersen, Ndr. Strandvej 81,
Risskov.
7103 - Ove Buntzen Larsen, Islevbrovej 19, Brønshøj.
7104 - Henrik Larsen, Ramsing.
Tidligere medlemmer:
1843 - OZ2AC, H. Chr. Rud. Hansen, Søndervang 5,
Hjørring.
2631 - Henning Gerth Hansen. Spurvegården 28. st.
th., Kbh. Valby.
4279 - OZ1SA, Sv. Aa. Sørensen, Eschrichtsvej 63,
Kbh. Valby.
4913 - OZ4CJ, C. Aa. Jensen, Curtsvej 2, Rønne.
5433 - OZ4GF, E. G. Folsing, Storegade 77, A., Rønne.
6548 - OZ4ZR, Eigil Saxnæs, Hyben Allé 106, 2. th.,
Kastrup.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de
som medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN
268 - OZ7UJ, Udby Jensen, Niels Ebbesensgade 7,
2. tv., Randers, lokal.
596 - J. Frøkjær Larsen, ex-OZ3L, Brahegat. 60,
Stockholm O, lokal.
842 - OZ8Z, K. Aagaard Petersen, Kildebakken 3,
Set. Clemens, Odense, lokal.
1704 - F. Bruhns, ex-OZ3FB, 237 N. Melrose, Ave.,
Monrovia, Calif., USA, lokal.
1809 - Kaj Bidstrup, Harald Giersingsallé 16, Høj
bjerg, lokal.
2307 - OZ2GR, Kn. E. Rasmussen, Middelgrundsvej 7,
2. th., Kbh. S., lokal.
2443 - Jens Schrøder, Fr. Nansensvej 19,1., Aalborg,
lokal.
4115 - OZ9LK, Laur. Knudsen, H. S. Hansensvej 8,
Lem st. ex soldat.
4373 - OZ7LR, Egon Johs. Jensen, Nylandsvej 101,
Silkeborg, lokal.
4707 - OZ5EH, K. G. Andersen, Aldershvilevej 105,
E. 1, Bagsværd, ex Kvistgaard.
4943 - OZ3JE, John Olsen, „Petrinesminde", Liseborgvej, Viborg, lokal.
5165 - Oscar Klem, c/o Andersen, Anemonevej 3,
Risskov, ex Hammel.
5338 - OZ4SN, Sv. E. Nielsen, Bjergegade 52, Ølgod,
lokal.
5350 - OZ8TM, H. C. Nielsen, signalkontoret, flyve
station Karup, Kølvraa, ex Karup J.
5416 - OZ7BB, Per Buhi, Collectivhuset 422, Søborg
Torv, Søborg, lokal.
5805 - OZ2WG, Kaj Aage Nielsen, c/o Schou, Ejsingvej 52, 2. th., Herlev, ex Refs-Vindinge.
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5851 - OZ1JN. Jens Nohr, Langebæksgade 20. Ny
købing Mors. ex Redsted Mors.
5899 - OZ8SV, Sv. Ove Jensen, Terrasserne 9. 2.,
Brønshøj, lokal.
6152 - OZ8AD. Sv. Adolphsen. Klintevej 41. Brønshøj,
ex Hjordkær.
6156 - OZ7SL1, J. Louis Nielsen, c o StrombergCarlson Co., Electronic Div., 1470 N. Goodman
Street, Rochester 3, N. Y., USA, ex Hørsholm.
6285 - Vagn Toft. Horne J. ex soldat.
6332 - 365047/58, P. White. FTMHS, Gedhus pr.
Kølvraa, ex Tønder.
6389 - 369768, Kristiansen, 12 A. A./RKBT.
Almegårdskaserne, Rønne, ex Næstved.
6435 - OZ4GK, K. G. Hyldahl Nielsen, Pilevænget
23, 2., Vejle, lokal.
6539 - OZ8KG, K. G. Jørgensen, Hemmet, ex Tureby.
6585 - L. Gjerløv-Christensen, Valby Langgade 253,
st. th., Kbh. Valby, ex soldat.
6747 - K. Dyregaard, Sommerhus, Strandvejen, Køge,
ex Tingsted.
6885 - Sv. L. Jørgensen, Veddinge Bakker, Faarevejle, ex Grønland.
6963 - Mogens Andersen, Set. Leonisgade 10,
Viborg, lokal.
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Hovedbestyrelse

Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S. Amager 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge
Petersen, Dybrogaard, GI. Hasseris, Aalborg, 3 53 50.
Sekretær: OZ5GB. G. Bruun, Kattehalevej 7, Birke
rød. Testudvalg:
OZ2NU. Landskredsleder:
OZ8JM,
Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. (dag) 6111.
OZ2KP, K. Staack Petersen. Risbjerggaardsallé 63, Val
by, 01 78 06 67. OZ3Y, H. Rossen, Svenstrup, Korsør,
Frølunde 102. OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8,
Søborg, Søborg 98 13 01. OZ3XA, A. P. Hjort, Karen
Brahesvej 11 B, Odense, tlf. 2377. OZ3FM, Emil Frederik
sen, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2096. OZ3FL, O. Havn
Eriksen, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg. Aalborg 3 21 29
— 2 43 88, lok. 26 (om dagen). OZ2KH. P. K. Hansen,
Borkvej 9, Nr. Nebel, tlf. 4. OZ4NO, N. N. Olsen, Kirke
vej 14, Sorø, tlf. Sorø 1472.
QSL-Centralen:

E. D. R.’s QSL-central, Box 335, Aalborg.
Kassereren:

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg.
Aalborg 3 21 29 — 2 43 88, lok. 26 (om dagen).
Amatørannoncer

Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte
til kassereren. OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg,
vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord, i frimærker.
Øvrige annoncer til OZ:

OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S..
Amager 3664 v.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
*
Eftertryk af OZ s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

C OZ4ME. Ejner Mogens Ellehammer Hansen. Torvegade 3.
Østermarie.
C OZ4RA, 5973, Henning Bernhardt Rasmussen, Villa ..Basta'*.
Østerlars.
C OZ6HN. 5507. Holger Dandanell Nielsen, Danbo 21. Nordborg.
B OZ6JO. 6501, Jørgen Richard Ottosen. Skodsborgvej 318. 2., tv.,
Nærum.
C OZ6WL, 7095, Per Wilfred Lassen, Onsgårds Tværvej 4.
Hellerup.
B OZ7DS, 6326, David Sloth-Nielsen, Godhavnsvej 4. Hellerup.
B OZ7HG, 5876, Hans Egon Gildberg, Arnitlund, Over-Jerstal.
B OZ7PI, 6058, Knud Spangsø, Ryslinge Allé 7, Kastrup.
B OZ9BF, 6970, Henrik Johannes Bredsdorff, Obelsvej 17,
Korsør.
C OZ9LN, Finn Lærke Nielsen, Tingskrivervej 21, 2., Kbh. NV.
AB OZ9RA, 5334, Charly Hansen, Enghavevej 61, Ikast.
C OZ9SW, 7060. Jørgen Brandi Jensen, Gasværksvej 5, Herning.
Inddragelser:
AB OZ1DD, H. Elvang, Hansensvej 18, Hillerød.
AB OZ1PV, P. Villumsen, Svanelundsvej 2. Hjørring.
B OZ1QW, T. Hansen, Toldbodgade 27, 3., th., Alborg.
AB OZ2DA, A. C. Agergaard, Klegod pr. Ringkøbing.
AB OZ2J, H. A. Sindt, Høeghsmindevej 17, Gentofte.
AB OZ2JH, J. C. Høgel, Nissum Seminarieby.
AB OZ2OK, O. L. V. C. Kiegstad, Guldborgsvej 6, 4., Kbh. F.
AB OZ3D, H. P. Christiansen, Torvestien 8, Glostrup.
AB OZ3GO, 3336, G. E. R. Ohlsson, Hessensgade 29, st. tv., Kbh. S.
AB OZ3JC, J. C. Christensen, Dyrehavevej 163, Kolding.
AB OZ3MX, A. P. M. Christensen, Dronningensgade 26, Hjørring.
C OZ3NF, H. C. Sørensen, Kanalbuen 14, Søborg.
AB OZ3SU, F. S. E. Petersen, Ærtekrogen 13, Søborg.
B OZ3W, H. Kahl, Rødding.
B OZ4BT, F. A. Larsen, Rådhusvej 82, Ballerup.
AB OZ4VEW, A. V. Eisby, Låsbygade 61, Kolding.
AB OZ5A, J. 0. Holbak, Krakasvej 60, Lyngby.
B OZ5AE, A. S. Skov, Spandet pr. Arnum.
AB OZ5FJ, F. E. Jensen, Skolegade 1 a, Thyregod.
C OZ5JC, J. Christensen, „Bio Oksbøl“, Oksbøl.
B OZ5MZ, M. Hertz, Absalonsgade 28 A, 4., tv., København V.
AB OZ5PH, A. Lindhøj, c/o Ejnar Madsen, Brændstrup pr. Gram.
AB OZ5RQ, A. C. Jensen, Espely 25, Vanløse.
AB OZ6E, S. Aa. Henningsen, Trørødvænget 6, Trørød pr. Vedbæk.
AB OZ7BJ, V. B. Jørgensen, Bag Fortet 49, Herlev.
AB OZ7SF, S. E. Fauerskov, Skodsborgvej 302, 1. Nærum.
A OZ7SU, J. L. Nielsen, Barakstien 2, Hørsholm.
B OZ7WK, F. Johannessen, Mosegårdsvej 12, Thorsvang,
Horsens.
AB OZ8HM, H. Melchior, Vesterled 20, København Ø.
AB OZ8MA, C. Sørensen, Antonievej 1, st.. Snekkersten.
AB OZ8PH, H. M. Christophersen, Vestergårdsvej 45, 2., st.,
København NV.
AB OZ9KW, 4150, P. M. Koefoed, Maria Kirkeplads 2, 4.. tv.,
Kbh. V.
Ændring fra kategori C til B:
B OZ1EO, 6656. E. K. Olsen, Ndr. Fasanvej 259, 3., København N.
B OZ2CG, 6908. Aa. Madsen, Biskop Svanes Vej 12, Birkerød.
B OZ4ER, Erik Nielsen, Torp pr. Karby.
B OZ6SM, 6619, S. K. Mogensen. Nees pr. Karby.
B OZ9FC, 6956, Frode Kresten Kristensen, Øster Assels pr.
Nykøbing M.
B OZ9NL, 6710. Nils Øhlenschlæger, Grønnevej 259, 12., Virum.

