
oz
Sommerlejren 1958

Når dette nummer af OZ udkommer, er der 
kun nogle få dage til E. D. R.s 26. sommerlejr, 
og vi kan nu meddele, at alle forberedelserne 
er tilendebragt, således at vi er klar til at mod
tage de forhåbentlig mange, der har fået lyst 
til at tilbringe deres ferie her i Sorø. Der er fra 
afdelingens side lagt et stort arbejde i dette 
arrangement og alt tegner da også til, at der 
bliver stor invasion i den uge, sommerlejren 
varer, men vi kan dog meddele, at vi endnu 
har plads til adskillige. Benyt derfor venligst 
indmeldelsesblanketten i sidste OZ, for at også 
du kan få lejlighed til at deltage i et hyggeligt

Foranlediget af en stigende intedesse for 
70-cm båndet fremkommer nærværende kon
struktion af en modtager med gode mulighe
der. Modtageren er gennem længere tid gen
nemprøvet og findes i 4 eksemplarer hen
holdsvis hos OZ8BH, 6JG, 9BS og 9AC. De 
længste afprøvede afstande — med modtager- 
styrker op til S8 — har for den beskrevne 
modtagertype hidtil været 115 km.

Bygning af en 70 cm modtager stiller visse 
krav til konstruktøren, og det vil føre for vidt 
at beskrive konstruktionen i alle enkeltheder.

samvær med amatørkammerater fra ind- og 
udland.

Der synes ligeledes at være stor interesse for 
rævejagterne, og vi kan meddele, at vi i år 
råder over præmier, som vist aldrig har set sin 
lige i tidligere sommerlejre. Der er virkeligt 
noget at konkurrere om!
Vel mødt i sommerlejren i Sorø  —27. juli.

— Og iøvrigt holder alle ferie, hvilket også 
har præget leverancerne af stof til dette nr. 
For at få det hele med, starter vi allerede på 
denne side med teknisk stof.

Modtagertypen dækker såvel AM som FM- 
telefoni samt CW.

Strømskemaerne.
Modtageren er bygget på 2 chassis’er, frem

stillet af 1,5 mm Al-plade, ca. 450X170X45 
mm. På chassis nr. 1 findes et gitterjordet Hf- 
trin, en pushpull-parallel-mixer, et pushpull 
1’ Mf-trin samt en variabel lokal-oscillator, 
frekv. 27,6—28,3 MHz, i hvis anodekreds der 
dobles, og derpå i rør nr. 2 triples, og i sidste 
rør dobles, så frekvensområdet 331,6 til 337,6

En AM-FM 432-438 MHZ-modtager
Af OZ9AC og OZ7G.

Med opsættelsen af OZ71GY’s 70 cm sender og beskrivelsen af stationen i sidste  
OZ er interessen for dette vort mindst benyttede amatørbånd pludselig vokset  
stærkt. Som følge deraf bringer vi i dette nummer beskrivelse af modtagergrej  
hertil. — Som omtalt er stationen hørt langt op i Sverige allerede, så der skulle 
være lige så gode chancer for at kunne benytte båndet til indenlands forbindelser 
som 2 meter båndet, og på 70 cm er antennemulighederne jo legio. Vi venter os 
meget af OZ7G’s og OZ9AC’s initiativ. TR.
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MHz til andet blandertrin. Desuden findes på 
dette chassis en beat-oscillator og en lavfre
kvensforstærker.

Strømskema nr. 1 er det mest interessante 
i konstruktionen, idet det omfatter 70 cm ind
gang og første blandingsrør. På skemaet er 
alle værdier for komponenter og kredse an
givet. Hf-trinet er et gitterjordet EC80 med 
forkortet halvbølge-anodekreds. Konstruk
tionen af dette trin findes udførligt omtalt i 
OZ, februar 1954, side 39. Der er som følge 
heraf kun angivet hovedmål for trinet øverst 
i skema nr. 4.

Blandingstrinet består af et 6J6, hvis sig
nalkreds er pushpull, med induktiv kobling 
til Hf-trinet gennem en 13 cm lang coaxiai- 
ledning. I trinet er oscillatorfrekvensen ind
ført parallelt til rørets gitre, idet pushpull- 
sløjfens midtpunkt er ført gennem en lille 
spole på halvanden vinding, serieafstemt tii 
stel gennem en 8pf-trimmer. Oscillatorinjek
tionen fås gennem en trerørsopstilling med 
alle data angivet i strømskemaet.

Strømskema nr. 2 viser øverst til venstre 
100,4 MHz — indgangskredsen til anden blan
der, efterfulgt af en 2 trins 10,7 MHz-mel- 
lemfrekvensforstærker, en limiter og en dis- 
kriminator.

Alle værdier er angivet på strømskemaet. 
Nederst ses til venstre doblertrinet fra 44,88 
til 89,76 MHz. Til højre herfor ligger en fir- 
dobler fra 11,22 MHz, og tredie rør er selve 
oscillatorrøret med krystal i gitterkredsen. 
Fra andet trin i 10,7 MHz Mf-trinet udtages 
signalet til tredie blander, og oscillatorfre
kvensen til denne blanding tages direkte fra 
oscillatorrørets gitterkreds. Tredie mellemBundmonteringen på chassis nr.

MHz står til rådighed for blanding med for
nøden frekvensstabilitet. På chassis nr. 2 fin
des blandingstrin nr. 2 med en mellemfre
kvensforstærker for FM, bestående af 2 trin 
plus en limiter på 10,7 MHz, samt et tredie 
mellemfrekvenstrin med blander til 520 KHz 
for AM og CW. De 2 blandinger er styret fra 
et enkelt krystal på 11,22 MH5, der direkte 
anvendes som tredie blandingsfrekvens, og 
som gennem 2 trin afleverer frekvensen 89,76

Chassis nr.  1 set  forfra.
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Strømskema nr. 2.

frekvens bliver derfor 520 KHz, der forstær
kes i et enkelt trin og ensrettes i en diodeens
retter.

Strømskema nr. 3 viser en 2 trins Lf-for- 
stærker samt en beat-oscillator med alle vær
dier angivet.

Skema nr. 4 viser Hf-trinets konstruktive 
data samt mål for spoler og „hårnåle".

Ved monteringen, specielt af de trin, som 
indeholder høje frekvenser, skal man benytte 
de korte ledningers princip, afkoble glødeled- 
ninger og sørge for et enkelt jordpunkt i 
hvert trin. Ledningerne skal holdes tæt ved 
chassiset.
Indjustering og afprøvning.

Indjusteringen af modtageren sker i føl
gende orden. Lf-trinet prøves ganske nor
malt, og 10,7 MHz-trinet afprøves bedst med 
en målsender. Derpå startes 11,2 MHz-oscil- 
latoren, og tredie mellemfrekvens indjusteres 
med målesender på 520 KHz. Det kontrolleres, 
om et 10,7 MHz signal kan passere modtage
ren såvel på AM som FM. Det vil sikkert 
volde vanskelighed at indjustere modtageren 
uden brug af målesender.

Derpaa bringes firdobleren og dobleren til 
at virke, idet kredsene indstilles med et git— 
terdykmeter. Injektionsstrømmen til anden 
blander skal reguleres til ca. 10 mikroampere 
gennem blandingsrørets 0,2 megohm gitter
afleder. Et signal på 100,4 MHz skal nu kunne 
høres, f. eks. fra et gitterdykmeter på pas
sende stor afstand.

Oscillatoren på strømskema nr. 1 bringes 
til at virke. Området 27,6 til 28,3 MHz juste
res ind, og anodekredsen afstemmes til det 
dobbelte frekvensområde ved stagger-afstem-

ning. Næste rørs kreds afstemmes til ca. 168 
MHz, og tredie rørs kreds til ca. 336 MHz 
Trimmerkondensatoren Ctr. reguleres til ca. 
1,5 pF for at få balance i L7. Kredsens reson- 
nans konstateres med en tilkoblet sløjfe med 
en følsom lommelampepære (6v, 40 Ma).

Injektionen på L4 indjusteres ved hjælp af 
et mikroamperemeter til ca. 5—6 mikro
ampere, når bundkapaciteten, Ci, indregule- 
res til resonans (ca. 336 MHz). Derpå justeres 
kredsene L12, L13 og L14 til 100,4 MHz. Røret, 
6J6, neutrodynstabiliseres bedst ved hælp af 
et mikroamperemeter i gitteraflederen.

Så skulle man kunne høre et forholdsvis 
kraftigt 70 cm-signal ved at tilslutte en 70 
cm-antenne til kredsen L3 (for København og 
nærmeste omegn OZ7IGY).

Hf-trinet afstemmes til slut ved at justere 
skivekondensatoren. Når der ikke er antenne 
på Hf-rørets katode kan rigtig afstemning 
konstateres ved at der høres en stigning af 
modtagerens sus. Afstemningen er ikke sær
lig kritisk, frekvensmæssigt set, og kondensa
toren behøver ikke at efterjusteres for at 
være optimal over båndets frekvensområde.

Modtageren skulle nu være klar til brug, og 
en nøjagtigere indstilling vil faktisk kræve, at 
en 70 cm-sender i passende afstand er i gang.

Coaxkreds t i l  HF-trinet  set  fra bunden.
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Skema

ECL80
Strømskema

Chassis nr. 2 set fraoven.

Forslag til en enklere converter.
Modtageren, som her er beskrevet, er ikke 

helt let at bygge, og den kræver nogen ind
føling med konstruktion af UFH-udstyr. Det 
er naturligvis muligt at bygge 70 cm-modta- 
gere, som er langt mere enkle, men som til 
gengæld har mindre følsomhed. En modtager
type, som er foreslået af hollandske amatører, 
ses af nedenstående strømskema nr. 5. Den 
består af en normal 2 meter modtager, af-

stemt lige udenfor båndet, f. eks. på 143,8 
MHz, med en converter foran. Denne kan be
stå af 2 stk. 6J6, hvoraf det ene er opbygget 
som blandingsrøret i strømskema 1, d. v. s. 
som pushpull-parallel-blander, idet signaler 
fra en antenne kobles induktivt til en gitter
sløjfe, og en oscillatorfrekvens kobles til en 
serieafstemt kreds bestående af en enkelt vin
ding fra sløjfen via en kondensator til jord.
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Oscillatorfrekvensen fås fra det andet 6J6- 
rør, hvis ene halvdels Colpits-kreds skal 
kunne afstemmes fra 96 til 98 MHz, og den 
anden halvdels anodekreds tripler denne fre
kvens til 288-294 MHz. Anodekredsen udfø
res som en afstemt seriekreds, der kobler in
duktivt til blandingsrørets serieafstemte 
kreds. I blandingsrørets anodekreds findes en

pushpull-kreds, afstemt til 143,8 MHz, og her
fra føres signalet over til 2-meter modtageren 
via en sløjfekobling. En så enkel modtager 
kan formentlig kun anvendes over ret korte 
afstande. Den vil imidlertid i nær fremtid, 
blive bygget og afprøvet, hvorved dens brug
barhed nærmere kan konstateres. Ideen står 
til rådighed for de, der vil eksperimentere.

En Transistor El-bug
Af DL 3 WE og DJ 1 VC i DL-QTC maj 1958. Ved OZ7EU.

Trods en del forskellige konstruktionsar
tikler og forelæggelse af de fordele som den 
elektroniske morsenøgle frembyder, er denne 
form for „pumpe" dog alligevel ikke særlig 
udbredt. En af grundene hertil må vel være, 
at den til trods for sin tilsyneladende enkel
hed i konstruktion og virkemåde allegivel 
synes alt for kompliceret for gennemsnits
amatøren. — Vi har derfor forsøgt at frem
stille en el-bug, som for det første ikke opta
ger mere plads end den gamle „gårdpumpe", 
og for det andet arbejder uden nogen form for 
lysnettilslutning. På denne måde fremkom 
den her beskrevne transistor-bug.

Det lille apparat som i det væsentligste be
står af en transistor (og endda en af de bil
ligste. TR.) og et polariseret relæ, koster be
tydeligt mindre end en vibroplexnøgle, og 
overfor denne har den fordelen med den auto
matiske stregfrembringelse, samt tillige med 
en enkelt knap varierende hastighed. Med vor 
bug her kan der indstilles til hastigheder mel
lem 40 og 180 tegn pr. minut.

Et enkelt 3 volts stavelement er hele strøm
forsyningen, og det er selvfølgelig indbygget 
i apparatet. Når nøglen ikke er i brug, er hvi
lestrømmen kun få mikroampere, så det er 
ganske overflødigt at indbygge nogen form 
for afbryder. Levetiden for batteriet er alli
gevel rundt regnet et år, så driftsudgifterne 
er minimale.

Diagrammet viser konstruktionen i al sin 
simpelhed, og virkemåden er som følger: I

hvilestilling kommer der ikke spænding til 
basis, og der går som følge heraf ingen kol- 
lektorstrøm. Relæet trækkes altså ikke. Relæ- 
kontakten står som vist så i sin venstre stil
ling (hvilestilling). Lægges nøglen nu til ven
stre (streger), så oplades kondensatoren C til 
3 volt. Nu er der spænding på transistorens 
basis, som følge heraf går der kollektorstrøm, 
og relæet trækker til. Relækontakten går til 
sin højre stilling, senderen nøgles, men sam
tidig batterispændingen til kondensatoren C, 
som nu aflades gennem modstanden Ri 
Transistoren får så ikke mere basisspænding, 
kollektorstrømmen stopper, og relæet falder 
fra. Holdes nøglen stadig i stregstilling, gen
tages processen o. s. v.

Til prikkerne lægges nøglen til højre. Som 
følge af modstanden Rs, som sammen med 

(fortsættes nederst næste side)

zum Tx
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Diagramsiden
Ved OZ7EU

Vor omtale i maj OZ af de nye lavvoltsrør 
har vakt en vis interesse, og vi er blevet op
fordret til at bringe diagram af hele den 
nævnte modtager. Det er hermed gjort. — 
Som det vil ses, er det en ret stor modtager 
med et trin HF og to trin MF-forstærkning. 
Det ene trin MF samt forstærkningen på HF- 
trinet kan dog dæmpes ved hjælp af den dob
belte afbryder Oi. Denne nedsætter skærm- 
gitterspændingen på HF-rørets skærmgitter 
samt kobler en modstand på 7,5 kOhm paral
lelt over 1. MF-trafos sekundærside.

Som det vil ses, er denne kommercielt op
byggede modtager beregnet til drift fra 12 
eller 24 volts akkumulator. Til amatørbrug 
kommer vel kun 12 volt i betragtning, så hele 
omskifterarrangementet med omkoblinger 
kan så selvfølgelig undværes. Så bortfalder

tillige de tre modstande på henholdsvis 30, 40 
og 1700 ohm med de tilhørende omskiftere. — 
Så er diagrammet jo i og for sig meget enkelt 
og kræver vist ikke yderligere forklaring.

Beat-oscillatoren findes i det 1. MF-rør. Det 
skal siges, at man får en lovlig kraftig kobling 
på denne måde, dog er oscillatorens anode
spænding nedsat med de 200 kOhm i +-led
ningen, så det går meget godt endda.

Komponenterne er med undtagelse af de to 
transformere (fabrikat: Skandinavisk Trans
former) i transistorudgangen af normale 
gængse varer.

Modtagerens udgangseffekt er ikke mindre 
end 2,5 watt og følsomheden er bedre end 1 
uV. — Det samlede forbrug incl. en skalapære 
på 18 v 0,1 Amp. er fra de 12 volt 1,4 Amp., 
altså kun ca. 16 watt.

modstanden R1 laver en spændingsdeler, kan 
kondensatoren nu kun oplades til en brøkdel 
af de 3 volt. Den aflades så hurtigere, og teg
nene bliver kortere, de bliver til prikker, og 
de vedvarer så længe, nøglen er holdt til 
højre.

Hastigheden reguleres uden nogen synder
lig ændring i prik/stregforholdet med Ri. 
Dette forhold er bestemt af størrelsen på 
modstanden R3, der selvfølgelig også kan 
laves variabel og føres ud med en knap. Erfa
ringerne med nøglen har dog vist, at det ikke 
skulle være nødvendigt.

Som med alle el-bugs, der kun arbejder 
med eet relæ, kan tegn/pauseforholdet ikke 
indstilles elektronisk. Dette må indreguleres 
ved at indstille på relækontakterne, hvad der 
dog er let at foretage. Som relæ kan man an
vende ethvert polariseret relæ med eensidig 
hvilestilling, dog må spolen muligvis omvik
les. Vi har anvendt en spolemodstand på 400 
ohm. hvad vi fik ved at fylde spoleformen 
med 0,15 CuL tråd. Med denne vikling træk
ker relæet ved ca. 2 mA. Den nøjagtige ind
stilling for trækstrømmen må ske ved før
nævnte justering af kontakterne.
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Nr. 52. Efter at jeg er kommet igang paa 
Fone paa 80 m, har flere af mine Naboer fortalt 
mig, at de kan høre mine Udsendelser paa Mel- 
lembølgebaandet mellem ca. 240 og 260 m. 
Hvad kan jeg gøre ved min Sender for at for
hindre dette?

Svar. Desværre absolut intet, udover natur
ligvis at lukke Senderen. Fejlen ligger nemlig 
ikke i Senderen, men i Modtageren, og skyldes, 
at dennes Oscillators 2den harmoniske er saa 
kraftig, at den i Forbindelse med daarlig Ind
gangsselektivitet i Modtageren kan give Blan
dingsfrekvenser, der passer til Modtagerens 
MF, selv om det uønskede Signal i Frekvens 
ligger langt fra den paa Modtageren indstille
de. For at forklare Forholdet, skal jeg give et 
Eksempel, der er aktuelt for den østlige Del af 
Sjælland:
Modtagerens Indstilling (Hørby)     1178 kHz. 
Modtagerens MF (i Almindelighed)                 447 kHz.

Modtagerens Oscillator 1625 kHz.
Modtagerens Oscill. 2den harm.      3250 kHz. 
+ MF  447 kHz.

Spejlfrekvens for Osc.s 2den harm. 3697 kHz.

Hvilket altsaa i Korthed vil sige, at en Sen
der der arbej der i Nærheden af 3700 kHz vil have 
gode Muligheder for at slaa ind paa BCL-Spil- 
len lige omkring Hørby, og enten give forstaae- 
lig Tale, eller en kraftig Hylen, alt efter de 
nærmere Omstændigheder. Skal Fejlen af
hjælpes, maa der altsaa gribes ind ved Modta
geren ,og i Almindelighed kan en Bølgefælde 
ved Antennen klare Sagen, men da dette jo 
godt kan blive en omfattende Historie, maa 
man trøste sig med, at i Henhold til de gælden
de Bestemmelser, Pg. 10, skal Forstyrrelser af 
udenlandske Stationer kun afhjælpes „saa- 
fremt forstyrrelserne skyldes oversvingninger 
eller andre utilsigtede svingninger fra amatør
senderen", og da det som paavist ovenstaaende, 
er Modtageren, der er Synderen, kan man for- 
haabentlig tale sig til rette i de fleste Tilfælde.

Nr. 53. Jeg har en variabel Selvinduktion 
bestaaende af 35 Vindinger paa en keramisk 
Form ca. 5 cm. Ø og forsynet med Glidekontakt 
til Regulering. Denne vilde jeg gerne benytte 
i et π-Led som PA-Kreds i min Sender, (der 
er saa mange TV-Tingester her i Nærheden) 
og vil gerne have angivet hvorledes PA-Kred- 
sen saa skal være.

Fig. 53.                                               

Svar. Se Fig.53, der ganske vist viser begge 
Kondensatorer variable og Spolen fast, og 
nærmest maa betragtes som Figur til Nr. 49 og 
de deri angivne Formler. I det foreliggende 
Tilfælde gør man imidlertid blot L variabel og 
C2 fast eller rettere trinvis variabel, naar Sen
deren, som det ønskes, skal kunne anvendes 
paa samtlige HF-Baand, om Tabene saa ikke 
bliver for store paa 21 og 28 MHz kan kun af
gøres ved Forsøg, men det er absolut nødven
digt, at Kortslutningen af de ubenyttede Vin
dinger har saa lille Modstand som overhovedet 
muligt.

Nr. 54. Kredsen skal benyttes til 2 Stk. 1625 
i parallel. I hvilken Rækkefølge skal jeg, naar 
Senderen er færdig, afstemme de forskellige 
Kapaciteter og i dette Tilfælde ogsaa Spolen, 
og endelig: I hvilken Rækkefølge tunes de to 
Kondensatorer i et almindeligt π-Led?

Svar. Under Henvisning til Formlerne i Be
svarelsen til Nr. 49, hvori der desværre er en 
Trykfejl, idet den første Formel skal lyde:
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kan. man i Praksis sige, at Cl bestemmer 
Frekvensen og C2 eller L tilpasser Belastnin
gen. Under Forudsætning af, at Dimensione
ringen ellers er i Orden, og at der i Senderen 
forefindes saavel et Anodestrømsmeter som 
en eller anden Indikator for outputtet, gaar 
man da frem paa følgende Maade. C2 vælges 
af en Størrelse, der maa antages at være rige
lig stor for den anvendte Frekvens og Belast
ningsmodstand, L indstilles ligeledes til en 
Værdi, der maa formodes at være i Overkan
ten, Senderen startes, (gerne med reduceret 
Anodespænding indtil den korrekte Indstil
ling tilnærmelsesvis er fundet) og Cl drejes 
hurtigt til „Dyk“. Anodemeteret og output- 
Meteret aflæses ved fuld Anodespænding, og 
idet det forudsættes, at Anodestrømmen lig
ger lavere end, hvad der svarer til normal fuld



Belastning, forøger man nu gradvis denne 
(„rejser Dykket“) ved at formindske L, idet 
man stadig følger efter med Cl, saaledes at 
Kredsen stadig er i Resonans. Naar den nor
male Belastning er naaet, har man forhaabent- 
lig ogsaa maximalt output, hvis dette ikke er 
Tilfældet, men max output fremkommer før 
fuldt input er naaet, maa man blive staaende 
ved den fundne Indstilling, da det er denne, 
der giver den højeste Virkningsgrad, og en 
Forøgelse af input herover kun resulterer i 
større Anodetab, med paafølgende eventuel 
Ødelæggelse af Rørene. Husk endelig, at Ano- 
demeteret skal vise ,.Dyk“ omend kun svagt, 
ved den endelige Indstilling, ellers er Indstil
lingen forkert.

Ved et almindeligt π-Led som vist i Fig. 53 
foretages Indstillingen paa den Maade, at 
C2 stilles paa max. Kapacitet, hvorpaa Cl som 
ovenfor omtalt stilles til „Dyk“. Derpaa „rej
ses Dykket" ved Uddrejning af C2 idet der 
stadig følges efter med Cl indtil max. output 
er naaet, kan C2 herunder ikke blive lille nok 
(hvilket undertiden kan forekomme ved høj 
Belastningsimpedans) maa L vælges noget 
mindre. Den endelige Indstilling foretages til 
lignende Forhold som ovenfor er opnaaet.

Nr. 55-1. Jeg har bygget en Modulator som 
medfølgende Diagram (Fig. 55) , men kan ikke 
styre Udgangsrørene ud til mere end knap 
100 mA. Hvor stor Styrespænding skal der til 
for at styre Udgangsrørene ud i den viste Op
stilling?

Svar. Ifølge Rørlisterne kræves der til fuid 
Udstyring i den viste „zero-bias“ Opstilling en 
maximal Amplitude Gitter til Gitter paa 555 
Volt, hvilket svarer til en effektiv Værdi paa 
490 Volt eller sagt paa en anden Maade, 245 
Volt fra Gitter til Stel. Den samlede Anode
strøm ved 750 Volts Anodespænding gaar ved 
fuld Udstyring da op paa 240 mA og output 
skulde blive 120 Watt. Ved de anførte 500 Volt, 
kan man naturligvis ikke vente at komme saa 
højt op, men desværre har jeg ingen Data, der 
gælder for denne Værdi, se dog Nr. 56-3. Det

Fig. 55.

maa endvidere erindres, at Værdierne gælder 
for sinusformet Styrespænding, og det bliver 
vist umuligt at faa en saadan uden en Tone
generators Hjælp, saa de anførte 100 mA maa 
antages at være meget rimeligt.

Nr. 55-2. Hvilke Spændinger skal kunne 
maales i de anførte Punkter 1 til 5, maalt med 
Ventilvoltmeter i Serie med en Kondensator.

Svar. Det er desværre umuligt at svare paa, 
idet der hertil kræves oplyst hvilket Omsæt
ningsforhold der agtes benyttet i Driver-Tra- 
foen, om 6L6’en skal være triodekoblet, hvilke 
Koblingselementer (Modstande, Kondensato
rer o. s. v.) der benyttes i de første Trin. Bort
set herfra vil det foreslaaede Maaleinstrument 
ganske afgjort belaste de to første Trin, som 
formodentlig skal være modstandskoblede, 
saa haardt, at Maalingen alligevel ingen Værdi 
har. Der maa hertil benyttes et Rørvoltmeter 
for Vekselspændinger. Det eneste jeg kan 
svare er, at forudsat Driver-Trafoen har et 
Omsætningsforhold paa 1:1:1 skal Spændingen 
i Punkterne 3, 4 og 5 kunne naa op i Nærheden 
af de ovenomtalte 245 Volt ved sinusformet 
Styrespænding.

N. 55-3. Jeg vil gerne benytte det i OZ be
skrevne Gitterdykmeter til Trimning af en 
dobbelt-Super med mf 1600/110 kHz (1710 kHz 
i anden Ose.). Hvorledes er Fremgangsmaaden 
her?

Svar. Da Gitterdykmeteret (OZ 9 — 55) ikke 
er forsynet med en Spole, der gaar ned til 1600 
kHz, vil det være nødvendigt at forsyne Spole 
Nr. 1 med to Parallelkondensatorer paa hver 
ca. 15 pF paa samme Maade som vist for 420- 
510 kHz Spolen i Nr. 10—55. Derpaa bestem
mer man paa hvilken Skalagrad, Frekvensen 
1600 kHz falder. Dette kan gøres ved en Metode 
analog med den i Artiklen beskrevne. Derpaa 
benyttes GDM som beskrevet i OZ 1—56 Pg. 
4 Punkt 12.

Nr. 55-4. I Haandbogen Side 419 er beskre
vet en 100 kHz Generator. Det anvendte Rør 
4686 kan jeg ikke finde i Rørlisterne. Kan der 
uden Ændring anvendes andre Rør.

Svar. Saavidt jeg kan se, skulde der intet 
være i Vejen for at benytte enten 4690 (4 Volt 
Glødetraad) eller EC50 (6 Volt do.) i Stedet, 
men der er jo ogsaa den Mulighed at anvende 
en ECC 81 i Multivibratoropstilling som 
vist paa Diagramsiden i OZ 58 — 4 Pg 81.

Nr. 55-5. Kan der opgives Vikledata og An
visning paa Fremstilling af Trafoen til Tone
generatoren, eventuelt Type paa en fabriks
fremstillet?

Svar. Jeg vil foreslaa, at lave Tonegenera
toren som en Colpitts Oscillator med en Selv
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induktion paa 3—4 Hy og en Kapacitet Anode 
til Stel paa 50 nF og en do. Gitter til Stel paa 
100 nF. De anførte Værdier giver en Tone paa 
ca. 800 Hz. og hvis Selvinduktionen er rigelig 
stor, og Tonen derfor for dyb, kan man blot 
gore Kondensatorerne (den ene eller begge) 
noget mindre til Tonen passer en.

Nr. 55-6. I OZ Nr. 6 1955, Side 112, er be
skrevet en Antennekobler, men jeg mener, at 
der mangler en Forbindelse 2—4 i Bøjlen D. 
Kan samme Kobler iøvrigt anbefales?

Svar. Da det er Meningen, at de to Konden
satorer skal parallelkobles i Opstilling D, er 
det rigtigt, at den omtalte Forbindelse mang
ler i Tegningen, men dette er øjensynligt und- 
gaaet saavel Forfatterens som Oversætterens 
Opmærksomhed. Da Benyttelsen af Kobleren 
som anført i Artiklen kræver, at man er i Be
siddelse af en Standbølgemaaler, kan den 
maaske ikke uden videre anbefales. Prøv at se 
paa mit Svar til Nr. 26, idet jeg tilføjer, at man 
i Stedet for Sving-Link udmærket kan benytte 
den i den omspurgte Antennekobler som Cl 
betegnede Kondensator til Indstilling af Kob

lingsgraden.
Nr. 56-1. Min Modtagers MF (110 kHz) var 

ustabil, men naar jeg lagde AVC’en til Stel, 
holdt det op. Saa prøvede jeg at lægge en kera
misk Blok over AVC Blokken, det hjalp ikke. 
Derefter prøvede jeg at lægge en afkoblet 
Modstand i Bunden af hver MF-Trafo, altsaa 
den kolde Ende af Gitterspolen, dette hjalp 
imidlertid heller ikke. Først da jeg fjernede 
Afkoblingsblokken saaledes, at jeg kun havde 
en Modstand i Bunden af Trafoen, fik jeg Styr 
paa Svingningerne. Hvad er det, der er sket?

Svar. Fejlen skyldes, forudsat at Kompo
nenterne iøvrigt er placeret hensigtsmæssigt, 
saaledes at de „varme" Punkter ikke kan se 
hinanden, antagelig at et af MF-Rørene starter 
som TP-TG Oscillator, og først naar man øde
lægger Q’et i en eller flere af Kredsene ved at 
skyde en Seriemodstand ind i disse, faar man 
tæmmet disse Tendenser. Da der intet er an
ført om hvilke Rør, Spændinger, MF-Trafos
o. s. v., der er benyttet, er det umuligt nøjag
tigt at sige, hvor der skal slaas ned, men prøv 
at læse Artiklen: „Er Modtageren ustabil" af 
OZ7AQ i December 57 Pg 246 og se, om ikke 
Hjælpen er at finde der.

Nr. 56-2. Jeg kører et PA-Trin med Gitter- 
forspænding frembragt over Gitteraflednin
gen. Hvorfor stiger Gitterstrømmen, naar man 
tuner Anodekredsen i Dyk?

Svar. Det skyldes, at Anodeimpedansen 
overfor Styrefrekvensen stiger kraftigt ved 
Resonnans, specielt hvis Anodekredsen ikke er

belastet af en Antenne. Se iøvrigt Svaret til 
Nr. 14 i Marts.

Nr. 56-3. Hvor meget kan 2 Stk. 807 afgive, 
naar der er 500 Volt 200mA og endvidere 250 
Volt til Disposition, og ved hvilken Gitter- 
forspænding? De 500V 200mA er uden Bleeder. 
Kan jeg regne med 50 W paa Sekundæren ved 
Klasse B. Det er til en Modulator, saa det be
høver ikke at være HI-FI.

Svar. 2 Stk. 807 i Klasse AB2 med 750 Volt 
Anodespænding og 300 Volt Skærmgitter- 
spænding, samt 32 Volt Gitterspænding, max 
Gittersving Gitter til Gitter 92 Volt og 0,2 Watt 
Styreeffekt, skal iflg. Tabellerne kunne afgive 
120 Watt til Trafoen, saa naar man tager Hen
syn til Trafotabet, skulde de ønskede 50 Watt 
nok kunne opnaas med de opgivne Spændin
ger. Jeg vil pointere Vigtigheden af, at 
Skærmgitter spænding en  absolut skal være 
„stiv", og at der maa træffes de fornødne For
anstaltninger til at dette sikres. Hvis der er 
Styreeffekt nok (ca. 5 Watt), vil det iøvrigt nok 
være lettere at køre Rørene i „zero-bias", se 
Svaret ovenfor til Nr. 55-1, og de i Nr. 2—58 
Pg 38 publicerede Data for 807.

Nr. 57. Jeg vil gerne have en Lecherbro be
skrevet, og hvordan man bruger den, eventu
elt med et Par Regnestykker for 42, 126 og 144 
MHz. Jeg er godt klar over, at det er noget med 
Afstanden mellem de to Punkter, hvor Pæren 
lyser.

Svar. Se Fig. 57. Broen bygges lettest op paa 
et Brædt, over hvilket man udspænder to 
Traade med 1,5—2 mm Diameter i 6—8 cm’s 
Afstand, i den ene Ende omhyggeligt isoleret 
og i den anden Ende forsynet med en Parallel- 
kreds til Afstemning og Tilkobling til Sende
ren. Traadlængden skal som vist være mindst 
1 Bølgelængde ved den laveste Frekvens, der 
skal maales. Langs Broen skal en Indikatorbro 
kunne forskydes. Denne laves bedst af en 
skarpkantet Metalskinne anbragt paa Højkant 
paa en tør ferniseret Træklods med en Indika
torpære (4 Volt — 40 mA) anbragt mellem 
Skinnens to Halvdele. Kredsen kobles løst til 
Senderen og afstemmes til Resonnans med 
denne. Indikatorbroen forskydes nu langs Bro
en, til man finder to paa hinanden fig. Punkter, 
hvor Pæren lyser kraftigst. Afstanden mellem 
disse vil være V2 Bølgelængde, og deraf kan

Fig. 57.
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saa Frekvensen beregnes. For de anførte 
Frekvenser er ½ Blgd., henholdsvis 358, 119 
og 104 cm. 

Nr. 59. Er der ikke en Trykfejl i Svaret til 
Nr. 6 paa Side 131? 

Svar. Jo desværre, den paagældende Linie 
skal lyde:

VEDR.: TEKNISK BREVKASSE FOR MAJ 1958.
Med Forbavselse har jeg læst Besvarelsen af 

Spørgsmaal i ovennævnte Brevkasse, i Særdeleshed

Svaret til Spørgsmaal Nr. 45.
Jeg anmoder herved høfligst OZ2KP i vort Med

lemsblad give mig Svar paa følgende Spørgsmaal.
1. Bliver vort Medlemsblad udgivet for Amatører 

eller for Professionelle Radioteknikere?
2. I Tilfælde af det første, er da „Teknisk Brev- 

kasse“ kun for Medlemmer, som har erhvervet 
Sendertilladelse af Klasse A, og mere erfarne 
Medlemmer med Klasse B Tilladelse?

I Tilfælde af, at Bladet OZ ogsaa maa betragtes 
som værende Medlemsblad for uerfarne, nye Med
lemmer, vil jeg tillade mig at sige, at Bemærkninger 
af denne Art, givet i Besvarelse af Spørgsmaal Nr. 
45, er malplaceret.

3. Bliver Spørgsmaal indsendt uden Navnean
givelse — og bliver saadanne Spørgsmaal be
svaret?

Eet maa da være OZ2KP bekendt, at til en Brev
kasse vil der komme mange, maaske i OZ2KP’s Øren, 
naive Spørgsmaal. Skulde 2KP være af den Forme
ning, at nogle Spørgsmaal er indsendt til Brevkassen 
i Spøg, saa lad være med at besvare dem, men lad os 
faa en Tone frem inden for vort Blad, der er Bladet 
og vor Hobby værdig, og frem for alt, husk, at den 
Tekniske Brevkasse ogsaa maa være for Begyndere.

Kai Eskelund, 6297.

2KPs SVAR:
Hovedredaktøren har tilsendt mig Hr. E.s Brev 

til Gennemlæsning og udbedt sig min Kommentar. 
I og for sig synes jeg ikke, der er noget at kommen
tere, Hr. E. har jo Lov til at have sin Mening, men 
da der i Brevet er stillet et Par direkte Spørgsmaal 
til mig, skal jeg, selvom der ikke er Tale om tek
niske Spørgsmaal, og Hr. E. kunde have læst sig 
til Svarene andetsteds, alligevel svare.

ad 1. Ifølge EDR’s Formaalsparagraf (se Vedtæg
terne) optages alle kortbølgeinteresserede, altsaa 
begge de nævnte Kategorier.

ad 2. Læs venligst de orienterende Oplysninger 
ved Brevkassens Start OZ 58, Nr. 2, Pg. 40, 1ste 
Spalte.

ad 3. Som ovenfor samt Nr. 3, Pg. 62 forneden.
Jeg ønsker absolut ikke at gaa ind i en Polemik 

angaaende Brevkassens Form, hvis den ikke passer 
Hr. E., er det naturligvis beklageligt, men i øvrigt

kan jeg fuldtud tilslutte mig Hr. E.s Onske om en 
god Tone i Bladet, saa kan vi maaske hver have 
sin Mening om, hvad der forstaas derved.

At Spørgsmaalene rangerer lige fra de mest ele
mentære til meget fremskredne, er der vel ingen, 
der bedre kan dømme om end Undertegnede, men deri 
er jo intet mærkeligt, naar jeg, uden at nævne 
Navne, kan oplyse, at der blandt Spørgerne optræ
der saavel nyindmeldte Medlemmer som Medlem
mer, der selv har optraadt som Forfattere til tek
niske Artikler i OZ.

Hr. E. kan være ganske rolig for, at Spørgsmaal, 
der maa formenes at være indsendt i Spøg. ikke 
bliver besvaret, og hvad det omtalte Nr. 45 angaar, 
kan jeg oplyse, at jeg længe overvejede, hvorvidt 
jeg skulde tage det med eller ej, men da det saavel 
af Medlemsnummeret, Skriften og Ortografien ty
deligt fremgik, at Spørgsmaalet var indsendt af en 
udpræget Begynder, og denne jo ogsaa havde Krav 
paa Svar (hvorom vi altsaa er fuldtud enige) fik 
han (og eventuelle andre) det altsaa ogsaa.

Hvad Formen angaar, saa forsøgte jeg at forme 
mit gode Raad saa skaansomt som muligt, at denne 
saa ikke har passet Hr. E., maa jeg jo tage med 
Fatning. Naar man skriver for ca. 2400 Læsere, 
vil det vel være umuligt ikke at støde en eller 
anden. At specielt Spørgeren ikke har følt sig 
stødt, turde vel fremgaa af, at han ikke har reage
ret, men antagelig taget mit velmente Raad ad 
notam, i den Aand det var givet.

Med Hensyn til Begynderstof mener jeg, Hr. E. 
skyder langt over Maalet. Uden at prale tror jeg 
godt, jeg tør sige, at næppe nogen anden Forfat
ter har leveret saa meget Stof for Begyndere til 
OZ i de senere Aar som netop jeg, hvilket Hr. E. 
ogsaa vilde vide, hvis han havde læst mine Artik
ler. At ogsaa andre er af samme Mening, tør jeg 
maaske slutte af alle de mange venlige Hilsener, 
jeg modtager sammen med Spørgsmaalene, og af 
hvilke jeg i den særlige Anledning rent undtagel
sesvis skal tillade mig at citere nogle Stykker:

„Jeg har med Fornøjelse fulgt Deres Brevkasse 
i OZ.“

„Jeg vil gerne benytte Lejligheden til at sige 
2KP Tak for de gode Beskrivelser i OZ, jeg har 
bygget et Gitterdykmeter som det beskrevne og det 
virker fb. Der er uden Tvivl et stort Behov for den 
Slags praktiske Artikler, som er holdt i et Plan, 
saa alle kan forstaa dem.“

„Med Tak for Brevkassen samt diverse Artik
ler -------------“

„Jeg vil gerne benytte Lejligheden til at takke 
for nyt Initiativ---------------- “

„— — og jeg haaber, at alle vi andre mindre 
kloge maa faa meget Glæde af Brevkassen frem
over."

Til Slut vil jeg blot sige, at ogsaa Hr. E. er vel
kommen til at sende Spørgsmaal til Brevkassen, 
og ogsaa disse vil jeg gøre mit bedste for at besvare 
saa godt, som det er mig muligt.

Med venlig Hilsen K. Staack-Petersen,
OZ2KP.
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Spørgsmaal til August Nummeret bedes af
sendt til mig senest 25. Juli, og gerne før.

73  de  OZ2KP.
På grund af pladsmangel er spørgsmål nr. 58 ud

skudt til aug.-nr. HR.



TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Tr&ffic-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

Mobile tilladelser i udlandet
Der har i flere tilfælde været rettet henvendelse til Tr. Department vedr. muligheden 

for opnåelse af mobilt licens under ferieophold i Tyskland.
Hidtil har forudsætningen herfor været „gensidigheds-aftaler“ de respektive landes 

autoriteter imellem, og os bekendt er der ikke truffet en sådan aftale mellem P & T og 
nogen udenlandsk autoritet.

Men efter, hvad vi har fået oplyst, skal der trods dette være mulighed for opnåelse 
af licens i Tyskland og Jugoslavien. Dette er dog en ubekræftet oplysning.

Vi kan dog til de „OZ“ -amatører, der omgås med planer om autorejse til det sydlige 
udland oplyse, at såfremt man er interesseret i mobilt licens undervejs, må man i god tid 
inden rejsens påbegyndelse sende sin ansøgning til nedenstående myndigheder:

Vest-tyskland:
Der Bundesminister fur das Post- und Fernmeldewesen,

Koblenzstrasse 81, Bonn.
Ansøgningen skal indeholde oplysning om licens-klasse, licens nr. (om muligt) — 

kaldesignal — bil-nr. — samt almindelige personlige oplysninger.

Jugoslavien:
Sekretarijat za saobracaj i veze, Beograd.

Ansøgningen adresseres til ovennævnte statslige institution, men fremsendes gennem 
den jugoslaviske amatørforening:

Savez Radioamatera Jugoslavije,
Postanski fah 324, Beograd.

Oplysninger som ovenfor suppleret med alle oplysninger vedr. den mobile stn.

Rangoon anmoder om assistance.
Fra XZ2TH i Rangoon, Burma, har vi modtaget 

nedenstående brev:
Rangoon, 14th june 58.

Kære OM.
Vil du venligst prøve at arrangere en qso med 

en hvilken som helst OX-stn. og ligegyldigt hvilket 
tidspunkt, eftersom jeg kun mangler zone 40 for 
at opnå WAZ. Jeg har lyttet meget, men har endnu 
ikke haft held til at opnå kontakt med OX. — Men 
gennem „sked“ må dette være muligt.

Jeg har haft qso med Finland e. t. c. omkring kl. 
19,30 G. M. T., men ingen OX. — Vil du hjælpe mig?

XZ2TH 
Tun Hlaoo.

— Vær så god, OX — jobbet er jeres. 2NU.

Indbydelse til landskamp i rævejagt 1958.
Det er med stor glæde, at Tr. Dept. hermed for

midler viderebringeisen af den første officielle ind
bydelse til landskamp i rævejagt mellem de nordi
ske rævejægere.

Det er S. S. A., der står for indbydelsen, medens 
selve arrangementet er overdraget til Gøteborgs 
senderamatører G. S. A., hvorfra EDR har modtaget 
følgende indbydelse:

På opfordring af SSA har Gøteborgs Såndera- 
amatorer hermed fornøjelsen at indbyde til lands
kamp i rævejagt i Gøteborgs-området den 30.—31. 
august 1958.

Konkurrencen, som er åben for alle nordiske 
rævej ægere, omfatter en dagetape til fods med 
start omkring kl. 8,00 søndagen den 31. august.

Denne indbydelse sendes samtidigt til OH- og 
LA-land.

De svenske deltagere i konkurrencen konkurrerer 
samtidigt om det svenske mesterskab. Dette om
fatter en nat-etape lørdag aften, samt en dag-etape 
søndag, som samtidigt er landskamp. Deltagere fra 
OZ-land kan deltage i nat-etapen uden for kon
kurrence.

Frekvensområde: 3550—3600 kc/s.
Et begrænset antal modtagere 1-v-l står til dis

position. Eventuel begæring om lån skal angives i 
anmeldelsen.

Kort i skala 1:50,000 uddeles ved start.
En forlægning med 75—100 opredte senge står til 

rådighed først og fremmest for konkurrencedelta
gerne. Seng med madras findes for de, der vil sove 
i egen sovepose. Teltplads kan arrangeres. Prisen 
for opredt seng 5 sv. kr., for seng med madras 3 sv. 
kr og teltplads 1 sv. kr.
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Forplejningen består af middag og natmad den 
30. samt frokost og middag den 31. Prisen bliver for
Lørdag Søndag
Middag 6 sv. kr. Frokost 4 sv. kr.
Natmad 3 „ kr. Middag 7 „ kr.

Pris for samtlige måltider bliver 18 sv. kr.
Startafgiften bliver 5 sv. kr. indsendes sammen 

med anmeldelse senest den 18. august til postgiro 
479296. Rolf Andersson, SM6CRA, Gøteborg, eller i 
form af check til GSA, SM-komiteen, Boks 609. 
Gøteborg 6.

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om delta
gernes navne. evt. kaldesignaler, alder samt hvor
ledes forlægningen ønskes ordnet, og hvilke mål
tider, man ønsker at indtage.

Program for konkurrencen tilsendes samtlige an
meldte deltagere omkring den 23. august.

Post til SM-komiteen adresseres: GSA, SM-komi- 
teen, Box 609, Gøteborg 6.

Hjertelig velkommen, 
SM-komiteen 1958.

sign. L. Bjureblad, 
ordf. for GSA.

sign. R. Berndtsson,
sekretær for GSA.

Tr. Departement repræsenterer EDR i forbere
delserne til dette arrangement, og vil i den ud
strækning, det er nødvendigt, bistå med tilrette
læggelsen af rejsen til landskampen — af praktiske 
grunde væsentligst for de deltagere, der kommer 
fra landsdelene vest for Storebælt.

Samtlige jægere, der ønsker at deltage i lands
kampen, bedes umiddelbart efter bestemmelsen 
herom sende Tr. Departement et kort med oplysning 
om på hvilken måde rejsen dertil agtes foretaget.

Samtlige deltagere fra EDR sender deres ende
lige anmeldelse med de foran anførte oplysninger, 
anmeldelsesgebyr o. s. v. til EDRs Tr. Departement, 
således at det er fremme senest den 16. august.

Tr. Departement foretager derefter en samlet 
anmeldelse og en fælles forsendelse af startpenge.

Det er vor opfattelse, at der her lægges op til et 
arangement, der kan være med til at bidrage til 
opbygningen af et interskandinavisk samarbejde 
og en styrkelse af den nordiske amatørånd — et 
betydningsfuldt led i sikringen af amatør-radio 
mod kommende anslag.

Deltag derfor, hvis du kan, og lad os 
få en stor OZ-delegation til Gøteborg.

OZ2NU.

OZ-CCA-testens resultat.
Ja, så blev den 7. OZ-CCA-contest afviklet og med 

stort set det samme forløb som de fleste tidligere.
Det vil sige: med alt for lille OZ-deltagelse. Det 

er og har praktisk talt altid været en kardinalfejl 
ved disse tester, og den direkte årsag til at også 
deltagelsen udefra er relativ lille.

Alligevel er det mest bemærkelsesværdige ved 
denne test, at deltagelsen udefra var større end i 
mange år, ja vist nok den største bortset fra delta
gelsen i den første test.

Men knyttet hertil kommer så, at udeblivelsen 
af udenlandske logs er urimeligt stort. Dette især 
for forbindelserne på 20 meter båndet, der i år var 
vel benyttet i modsætning til tidligere. Denne 
kendsgerning betyder samtidig, at de OZ-amatører, 
der har kørt på dette bånd, beklageligt mister en 
del points, selvom de selvfølgelig i overensstem
melse med almindelig praksis er blevet godskrevet 
for forbindelserne, når flere stationer har haft for

bindelse med den pågældende udenlandske station 
OZ4FF blev testens uomtvistelige danske sejr

herre med et ganske formidabelt resultat, som i 
overensstemmelse med det foran omtalte kunne 
have været endnu større. Men til lykke med det. 
Karsten, det var fint. Grundet på pladsmangel må 
vi afstå fra yderligere kommentarer og gå lige over 
til resultatlisten.

Danmark. England.
1. OZ4FF 8715 p. Dipi. 1. G2RF 962 p. Dipi.
2 OZ7AX 3132 p. — 2. G2HPF 560 p.
3. OZ2NU 2665 p. — 3. G2WQ 504 p.
4. OZ2KD 2384 p. — 19 udeblevne G-logs.
5. OZ3SN 2336 p. —
6. OZ7KP 1378 p. Polen.
7. OZ5JE 968 p. 1. SP6RT 90 p. Dipi.
8. OZ7LX 888 p. 2. SP9EU 45 p.
9. OZ8QW 840 p. 3. SP8GB 27 p.

10. OZ7BW 760 p. 8 udeblevne SP-logs.
11. OZ8TJ 690 p.
12. OZ8HC 423 p. Tyskland.
13. OZ6FN 395 p. 1. DL7CF 770 p. Dipi.
14. OX3DL 312 p. 2. DL1RX 462 p.
15. OZ7BG 304 p. 3. DL1YA 420 p.
16. OZ7BZ 200 p. 26 udeblevne DL-logs.
17. OZ7UW 170 p.
18. OY7ML 56 p. Ungarn.
19. OZ7GC 21 p. 1. HA7LY 56 p. Dipi.
20. OZ7SN 15 p. 2 udeblevne HA-logs.
21. OZ1PR 12 p.
Check-logs fra OZ1AW U. S. A.
og OZ3GW. 12 udeblevne 1. W8IBX 12 p. Dipi.
logs. 2. K4SXR 3 p.

Sverige.
1. SM6BMB
2. SM5AHJ

i 1020 p. Dipi. 
972 p.

3. W3EQA 3 p.
4. KN5MHF 3 p. 

86 udeblevne W-logs.

580 p. 
528 p. 
408 p. 
294 p.
288 p.
273 p. 
198 p.
126 p.
90 p.
90 p.
60 p.

 _______________   18 p.
13 udeblevne SM-logs.

3. SM7EH
4. SM4AZD 
5.SM7AFA
6. SM4BPJ
7. SM6BDS
8. SM6BOU
9. SM7AFK

10. SM5CCE
11. SM7CAB 
11. SM4CXG
13. SM5BKO
14. SM4ADV

Norge.
1. LA4KC
2. LA6UB
3. LA3FG/E
4. LA5QC

780 p. Dipi. 
620 p.
282 p.

3 p.

Brasilien.
1. PY40D 21 p. Dipi. 

3 udeblevne PY-logs. 
Desuden tildeles diplom til 
Lytter-amatør OKI — 631/ 
RP/for en ganske storartet 
log der har været en god 
støtte i checkningen af de 
qso’s, hvor den ene mod
parts log ikke har forelig- 
get.
Udover de nævnte ude
blevne logs, mangler der 
følgende:

4 udeblevne LA-logs.

Czechoslovakiet.
1. OK1AEH 636 p. Dipi.
2. OK1KKJ
3. OK1MG
4. OK1HI 
5-OK1KHG 
6. OK1NW
6. OK1TC

294 p.
162 p.
27 p.
12 p. 
3p. 
3p.

7 udeblevne OK-logs.

Holland.
1. PA0LV
2. PA0TA
3. PA0VO
4. PA0LY

1344 p. Dipi. 
900 p.
627 p.

3 p.

YO 4
ON 1
CN8 1
DM 4
UA 10
4X4 1
OE 1
EA 1
I 3
F 2
ZS 1
HB 3
YU 4
KL 1
VE 2
OH 7
300 deltagere fra 27
ige Prefixområder.

Børge Petersen.
4 udeblevne PA-logs. Tr. Manager.
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Som det fremgår af månedens liste over „Årets 
største DX-mand“ er kampen i toppen af denne kon
kurrence blevet endnu mere spændende end hidtil. 
Vel bevarer OX3DL stadigt føringen, men nr. 2 og 3.s 
indbyrdes hårde kamp har ført dem tæt op til „ole“, 
der efter alt at dømme må til at anstrenge sig for at 
bevare teten. Det går ikke længere med de mange 
W-forbindelser. Kvotaen her er snart opbrugt for 
dig, Ole. Du må søge andre områder, og i alle til
fælde også forsøge at tage 80 og 40 m med i kampen 
— ellers bliver du snart detroniseret. Det er jo ikke 
antallet af forbindelser, det skorter på for dit vedkom
mende, men de er blot ved at dække sig under et ens- 
artethedens skær. OZ7SN er løbet lidt fra 4FF og er 
kun ganske få points efter OX3DL, og beretter selv, 
at han pr. 17. juni havde haft forbindelser til ialt 221 
points. QSL-bunkerne i den næste måned bliver in
teressant at dykke ned i.

Vi kan endnu ikke opgive den endelige præmie
liste, men vi regner med, at der mindst vil komme 
en kærkommen erindring til konkurrencens fem fø
rende stationer.

Men for de fleste tror jeg, at det ikke er præmierne, 
der drager, men mere den spænding, der ligger i 
selve kampen parret med tilfredsheden over de op
nåede resultater.

Og mon ikke alle vil skrive under på, at testen 
opfylder sin mission med hensyn til estimering til 
fornyet aktivitet. Jeg tror det.

Og så følger månedens liste:

„ÅRETS STØRSTE DX-MAND"
Nr. Call 80 40 20 15 10 Sum

1. OX3DL 0 3 73 36 17 128
2. OZ7SN 5 14 40 48 16 123
3. OZ4FF 8 17 56 26 9 116
4. OZ2KD 0 13 68 10 0 91
5. OZ7BW 0 12 40 22 0 74
6. OZ7BG 2 7 34 13 12 68
7. OY7ML 4 12 33 15 1 65
8. OZ3GW 0 0 33 17 8 58
9. OY1R 4 5 21 16 6 52

10. OZ1W 3 4 17 15 10 49
11. OZ3SN 6 4 20 16 0 46
12. OZ2N 2 6 5 28 0 41
13. OZ5Z 0 2 26 9 2 39
14. OZ6HS 6 10 8 10 0 34
15. OZ7EX 0 4 19 10 0 33
16. OZ1JW 0 0 28 1 0 29
17. OZ2NU 4 24 0 0 0 28
18. OZ5KD 1 0 26 0 0 27
19. OZ7BQ 0 0 26 0 0 26
20. OZ3XP 0 0 3 3 16 22
21. OZ5SQ 0 0 12 7 0 19
22. OZ8HC 13 4 0 0 0 17
22. OZ70F 4 0 9 2 2 17
24. OZ4IP 0 0 1 1 14 16
25. OZ1I 0 0 4 2 8 14
25. OZ4FA 0 0 8 1 5 14
25. OZ6EG 1 0 0 0 13 14
25. OZ9HC 0 0 14 0 0 14
29. OZ5PD 2 1 6 0 0 9
30. OZ9KO 10 1 

Listen afsluttet d. 29. juni
0

1958.
0 2

SIDSTE FRA TR. DEPARTMENT.

Nye certificater.
Gr. på pladsmangel må vi udskyde omtalen af en 

række nye diplomer, hvoriblandt skal nævnes:
„WALA“ — „Norgescertificatet" og 
„WAOE“ — Worked all OE.

I næste nr. af „OZ“ skal vi bringe denne omtale.

DX-jægerne har udvist en alsidig aktivitet i løbet 
af måneden, hvor 28 mc/s-båndet, dog har været 
uden synderlig værdi.

7 mc/s CW:
OZ2NU:  ZA1KC (Mon).
OZ7BW:  PY6HL-samt forskelligeEU’s, der iblandt 

UC — UP og YO.

14 mc/s CW:
OZ1JW:  CE3DZ — CR6BX — CN8LC — CT2BO — 

CX4CZ — CX8AO — EA8CB — EA9BM — ET2TO — 
FF8BX — FL8AC — EP8AU — GC3AAE—KH6AKX — 
KH6CAB — KL7BJV — LU2-4-6-8-9, — MP4BCK — 
OA4BW/8 — OY1R — OX3DL — OX3UD — KG1DL
— OQ5BM — OQ5IG — PZ1AR — PY1-2-3 og 4, — 
SU1IM — TF3AB — UN1KAB — UI8AG — UJ8KAA : 
VE3-7 og 8. VK6WT — VP7NB — VQ3HD — VQ4WZ
— VS1HU — VS6EC — Wl-0. — YV5HL — ZB1LQ — 
ZB2I — ZE6JJ — ZP5AY — ZS1FD — ZS6EQ
— X4JT — 5A2TY.

OZ2KD:  Wl-9, — VE1 og 8, — LU2-6 og 7, — PY1-3 
og 4, — CN8CJ — HE9LAC — KG1DL — OX3UD — 
UL7HB — ZX1FD — ZS8AQH.

OZ3GW; CR6BX — MP4BCK — PZ1AR — VE6HG
— VE8PX — VE8SI — KL7BJV — WØBLK/KG6 samt 
W’s og PY’s.

OZ4FF:  FA9VN — UG6BF — FQ8AP — FF8AJ — 
KR6AO — MP4BCK — PY7ADR — VQ4HF — 9G1CR
— JT1AA — JZ0HA. (Har nu wrk. 199 lande med ca. 
90 bekræftede).

OZ7SN:  KR6RY — EL3B — VK3KB — VE8MA — 
VS6EC — UF6KAC — ZB2A — 4X4KM — CR6BX — 
CT2AI — SM6AQT/LA/P (Spitzbergen). ZS2CV — 
ZS6AD — OQ5DF — UI8KAA — FB8ZZ — VE8TO + 
W’s og EU’s.

OZ7BW:  Wl-0, — VK2ZR — VE1-3 og 7, — VQ4EZ 
PJ2CK — SVØWR — CN8 + EU.

14 mc/s Fone:
OZ5KD:  VK5LM — EA6AR — PY5DP — SVØWB 

(Rhodos). UC2AA — SU1AT — VK2AIA — VK3AOM
— KL7WAI — MP4BCI — LU1NE — LU6DN — 
LU9DGO — PY7XF — alle W’s. (Nu 85 bekræftede 
lande).

OZ5SQ:  HK4AQ — HZ1SN — TF2WCY — CT2AI — 
V02MA — KZ5RQ — VE8MP — VE3BQL/SU og 
lige nu, da jeg skriver dette: 9KR2 (der staar 9KR2) 
Kuwait.

OZ7FG:  HV1CN (Vatikanet) YK1AK — SU1IC — 
samt IS1 og FL.

DR 1077:  BV1US — CR9AH — EA8BA — ET2UF — 
GC8DO — KL7FAF — OD5AD — SVØWP — 
VE3AHU/SU — VKØAS — VK3GR — ZL4BX — 
ZS4IO — ZS6XL — UL7LA — HZ1SN — YV5AO — 
LX1AA — VU2RK — ON4JN/CT1 — OQ6HP — 
VP6TR.
21 mc/s CW:

OZ2KD:W2-3-4-9 og 0, — CE1DC — CR6CS — 
CN8LG — ZE1IC — ZS4LA — PY2EW.

OZ7BW:  WL-0, (undt. 7) LU2CAW — PY3AOF — 
CE1AD — ZB1 samt flere EU’s.

OZ7SN:  PZ1AO — ZL2AL — LZ5KA — VK2ZE — 
KH6COG — F08AK — KL7CDI — VE7KX — WL7CP
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— W7LAV — KL7APD — KM6BK — CN2AY — OY1R
— EL1K — OZ4FM.
21 mc/s Fone:

OZ5SQ:  VQ2AC — VE8RS (Zone 2) — ZP5CF — 
VP1BS — OQ5HP — W4F0W/V01 — LU9DAH — 
PY7MP — 9G1AB samt VE2 og 3 og Wl-2-3-4-5-8-9. 

OZ7SN:  SVØWN — VP1BS.
VP1BS er iøvrigt dansker og hedder Bent Svan. 

Desuden kan det fortælles, at OQ5HP er tidl. DL2WH 
og ON4YH.
Adresser:

VKØAS. A. H. Sandilands „Ivy Cottage", Oxton 
Lauder. Berwickshire. Scotland. QSL kommer via 
Central 2 mdr.

VE3AHU/SU. Gaza Strip. Mr. A. E. Blick. Neeley 
Road. Blossom Park. Ottawa. Canada.

BV1US. MARS Station. MAAG-Tiawan. P. S. D. 
APO 63. San Francisco. Calf. USA.

QSL 100 ®/'o 14 dage efter pr. luftpost.
OZ2NU.

E.D.R.s  skandinaviske VHF-dag
E. D. R. indbyder hermed specielt alle nordiske 

VHF-amatører til deltagelse i sin årlige skandinavi
ske VHF-dag.

Reglerne er som tidligere år:
1. Alle licenserede amatører i Norge, Sverige, Fin

land og Danmark kan deltage som direkte del
tagere i testen. Det er dog tilladt at tage qso 
med stationer udenfor disse lande.

2. Der tillades 1 qso med hver station i hver perio
de.

3. Frekvenser: 144—146 MC/s.
4. Tider: Lørdag d. 16. og søndag d. 17. aug. 1958.

Lørdag d. 16. kl. 20,00—24,00 GMT
Søndag d. 17. kl. 09,00—12,00 GMT
Søndag d. 17. kl. 13,00—16,00 GMT

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

6. Kode: Der udveksles sædvanlige kodegrupper 
som f. eks. 59013. Vejrhøj, hvilket betyder, at 
man hører modparten RS 59, at det er afsende
rens qso nr. 13 og at positionen er Vejrhøj.

7. Logs: Som logblade skal benyttes E. D. R.s of
ficielle logblade, eller for fremmede stationer, 
tilsvarende udenlandske. Hver deltager udreg
ner selv sine points til hjælp og støtte for afkon- 
trolleringen.
De færdigbearbejdede logs indsendes senest d.
20. sept. til E. D. R.s Tr. Dept. Box 335, Aalborg. 
— Postvæsenets datostempel er afgørende for 
rettidig indsendelse.

8. Præmier: Udover B & O-pokalen, der i 1950 ud
sattes af firmaet Bang & Olufsen, Struer, der 
skal vindes tre gange i træk eller fire gange 
ialt for at blive ejendom, vil der blive præmier 
og diplomer til de bedst placerede.

Hidtidige vindere af pokalen:
Vinder 1950: OZ8EDR, Kolding.
Vinder 1951: OZ2IZ, Struer.
Vinder 1952: OZ2FR, Bække.
Vinder 1953: OZ2IZ, Struer.
Vinder 1954: OZ2IZ, Struer.
Vinder 1955: OZ5AB, Vejrhøj.

Vinder 1956: OZ9AC, E. Bavnehøj.
Vinder 1957: OZ2ES, Frederikshavn.

Den station, der får flest bekræftede forbindelser 
indenfor hvert deltagende land udenfor Skandina
vien, vil modtage E. D. R.s VHF-diplom.

f. Tr. Department.
Børge Petersen, OZ2NU.

For at animere interessen for arbejdet på 432 Mc s- 
området udskrives en speciel test for stationer på 
dette bånd.

Bedømmelsen vil ske efter samme regler som i 
§ 5 ovenfor. Testen vindes af den station, der opnår 
flest godkendte points. Tiderne for denne test vil 
være:

Lørdag d. 16. aug. kl. 19,00 til 20,00 GMT
Søndag d. 17. aug. kl. 00,00 til 01,00 GMT
Søndag d. 17. aug. kl. 08,00 til 09,00 GMT
Søndag d. 17. aug. kl. 16,00 til 17,00 GMT

Særskilte logs indsendes over deltagelse i denne 
test. Det understreges at resultaterne i denne test, 
ingen indflydelse har på 2-mtr-testens resultater.

E. D. R.s VHF-diplom tildeles vinderen samt de 
nærmest placerede — alt efter deltagelsen i testen.

Vilkår for logs som under § 7 for 2-mtr. testen.
f. Tr. Department.

Børge Petersen, OZ2NU.
DL3YBA skriver:

Kære OM OZ2NU.
Ret indtrængende vil jeg bede Dem, såfremt det 

er muligt, at meddele i Deres tidsskrift, at jeg meget 
gerne vil i forbindelse med en station for en test
række på 2 mtr., og som også er QRV på 70 cm., og 
vil være behjælpelig med forsøg på dette bånd. Jeg 
benytter på 2 mtr. og på 70 cm. en 48 el. gruppe-an
tenne. Output på 2 mtr. er 245 w på 70 cm c2,40 watts.

OZ2ES er allerede hørt d. 14. juni 1958 omkr. 23,15 
MEZ med RS 53 QSB. Desværre kunne OZ2ES ikke 
høre mig.

De hjerteligste hilsner til alle OMs i OZ. Jeres
Fritz

DL3YBA.

Stor aktivitet på 2 meter
Det er næppe nogen Overdrivelse at sige. at Akti

viteten paa 2 Meter var større end nogensinde, i hvert 
Fald hvis vi betragter Landet under eet. For i Køben
havn er der ikke saa meget at være begejstret for — 
lad os skynde os at tilføje: endnu.

Der er nemlig ved at komme Gang i Sagerne i den
ne Del af Landet ogsaa. Vi saa det under de to Tester 
i Juni.

Hvad den første angaar, nemlig den svenske Test 
den 7. og 8. Juni, maa jeg beklage, at jeg ikke kan 
„anmelde" den, idet jeg var forhindret i at deltage 
eller blot følge med i, hvad der foregik. Saa vi maa 
holde os til 2-Meter Klubbens Test den 14. og 15. Juni.

Til Gengæld frembyder denne Test saa sandelig 
Stof nok i sig selv. Forholdene var fine og Aktivite
ten stor; ikke mindre end 65 Stationer var i Gang. 
hvilket er Rekorden for en nordisk VHF-Test.

Det er derfor intet Under, at Points-Antallene naa- 
ede astronomiske Højder. Endnu er alle Logs ikke 
indgaaet, saa paa indeværende Tidspunkt lader det
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sig ikke gøre at forudsige, hvem der bliver Vinder. 
Men vi kan give et Holdepunkt for dem, som regner 
med at være blandt de første: OZ2ES, der som be
kendt tidligere har været Sejrherre i VHF-Tester, 
opnaaede 3½ Million Points.

Forholdene var som sagt fine, men paa den anden 
Side kan de dog ikke betegnes som sensationelt gode. 
De fjernere jyske Stationer hørtes pænt paa Sjælland
— til Eksempel 5HF fra Ørnhøj og 2AF fra Hirtshals
— men absolut ikke med store Signalstyrker. Der
imod var SM6BTT i Gøteborg drønende kraftig i Kø
benhavn, og det maa han formodentlig have været 
over hele Danmark. De var S9+, og selv efter at 
SM6BTT havde opgivet at opnaa QSO med de talrige 
OZ-Stationer, der kaldte ham forgæves, og drejede 
Beamen mod Oslo, drønede han ind her paa Sjæl
land. Men han har jo ogsaa 500 Wat Input og en ikke 
helt lille Antenne.

Der blev worked flere tyske Stationer, deriblandt 
af 2ES og 5AB.

Det vilde have været glædeligt, om jeg ogsaa kunde 
have berettet noget tilsvarende om 70 cm. der spille
de en ikke ubetydelig Rolle i denne Test. Det kan jeg 
desværre ikke. Men det var meget meget nær ved: 
70-cm Signaler fra 2ES blev under Testen hørt hos 
DL3YBA, ligesom SM7BAE opfangede 70-cm Signa
ler fra DL3YBA. Derimod turde det være godtgjort, 
at det skyldtes Tilfældigheder, at der ikke blev etab
leret 70-cm Kontakt mellem DL og OZ eller SM.

— Nogle af de Amatører, der har indsendt Logs, 
har udtalt sig om 70-cm Aktiviteten under Tester. 
OZ3NH mener, at 70 cm bør holdes for sig ved Be
dømmelsen af Resultaterne. SM6BTT skrev, at en 
særskilt Periode for 70 cm stimulerer Interessen for 
70 cm ikke saa lidt, derfor foreslaar han, at der og
saa indføres en særskilt Periode for CW, f. Eks. 1 
Time i Slutningen af hver Periode, og inden for den
ne Time maa der efter SM6BTT’s Mening kun aner
kendes QSO, der er ført paa CW. (Hvad med MCW?)

Kunde man saa ikke overveje at indføre særlige 
Points-Regler for QRP? Eller for Stationer, der dri
ves af „private" Kraftanlæg, altsaa uden Forbindelse 
med Lysnettet? Det vilde være retfærdigt, men næp
pe praktisk overkommeligt. Maaske det vilde være 
bedre at afholde særlige QRP-Tester.

Idenne Forbindelse maa vi fremhæve OZ8PM i 
Skalborg Syd for Aalborg, der under Testen opnaae
de 40 QSO, hvoraf den længste var over 240 Km., og 
det med en 6J6 som Tripler. fb, OM!

En enkelt Kommentar: Tidspunktet for en QSO er 
uden Betydning for Beregning af Points. Man kan 
gøre gældende, at det kan være nyttigt at anføre Ti
derne i sin Log, eventuelt ogsaa at det kan have In
teresse at udveksle dem med Modparterne — men 
det er i hvert Fald Spild af Tid at anstrenge sig for 
at bekræfte et Klokkeslet, der er opgivet under en 
Test-QSO.

Saavidt Testen den 14. og 15. Juni. Den blev en saa 
stor Sukces, at det nu er berettiget at imødese EDR’s 
store aarlige VHF-Test den 16. og 17. august med 
endog de allerstørste Forventninger.

Her vilde det have været rart, om jeg kunde have 
offentliggjort en længere Fortegneles over Stationer, 
der rykker i Marken den 16. og 17. August, altsaa en 
Tilføjelse til den paabegyndte Liste i OZ for Juni. 
Men jeg har kun faaet een yderligere Meddelelse,

nemlig fra OZ2AX, der agter sig til Buske Mølle, 
hvorfra han opnaaede fb Resulttater under Testen 
den 14. og 15. Juni.

Der skete ogsaa spændende Ting uden for Testerne. 
Maanedens Sensation indtraf den 8. Juni om Morge
nen, da SM6BTT høre HB9RG via Meteor Scatter. 
Det er vistnok første Gang i Europa. Desværre blev 
der ikke opnaaet QSO. Signalerne fra HB9RG hør
tes med Styrke mellem 7 og 3 i kun 30 Sekunder.

OZ7IGY var ude af Drift fra 14. til 20. Juni, som 
Følge af et defekt Ensretterrør og nogle andre Fejl.

2-Meter Klubbens Møde den 25. Juni.
OZ9HW medbragte sin sensationelt udseende 6- 

Element Ring-Yagi og fortalte os om, hvordan han 
fik Ideen til den. Han havde som Udgangspunkt be
nyttet den paa lavere Frekvenser undertiden benyt
tede Quad-Antenne, hvor hvert Element bestaar af 
2 Vindinger Traad, opviklet i kvadratisk Form og 
med de to frie Ender stikkende ud forneden, saa at 
de danner en afstemmelig Stub. Først havde 9HW 
fjernet den ene Vinding i hvert Element, idet han 
havde set, at den egentlig ikke var nødvendig. Saa 
gik Stubben sig en Tur ud fra en tilsvarende Betragt
ning, og derfra var der ikke lang Vej til at ændre 
Firkanten til en Cirkel og anbringe et Antal Elemen
ter af denne Slags paa en fælles Bom af Aluminiums
rør. Hvert Element bestaar i Princippet af 2 Halv- 
bølgeelementer anbragt for tæt paa hinanden. Eller 
man kan sige, at 9HW’s 6-Element Beam i Virkelig
heden er en 6 over 6 med kun ca. 45 em. indbyrdes 
effektiv Afstand, og dette er Forklaringen paa, at 
den giver mere Gain end en almindelig 6-Element 
Beam, samt at dette ekstra Gain kun er ca. 1.8 db i 
Stedet for de ca. 3 db, der kan opnaas ved at stable 
2 Yagi-Antenner i 0.7 eller 1.0 Bølgelængde fra hin
anden.

Maalene er: Reflektor 2327 mm. Dipol: 2076 mm.
1. Direktor: 2071 mm. 2. Direktor: 2061 mm. 3. Direk
tor: 2041 mm. 4. Direktor: 2021 mm. Dipolen er fødet 
med T-Match, hvis Tilbageføring er af 3 mm 
Traad. Hver Halvdel af T-Matchningen er 340 mm 
lang og strækker sig parallelt med Dipolen i en Af
stand af 12.7 mm fra denne. Dipolen og alle Elemen
terne er af 12.7 mm Aluminiumsrør. Hvert Element 
kan deles paa Midten og forsynes med en Indsats af 
tyndere Rør, saaledes at Diameteren kan varieres 
(Trimning).

Som bekendt skal den indbyrdes Afstand mellem 
de to Planer i en stablet Yagi-Beam forøges, naar 
man forøger Antallet af Elementer. Derfor fremby- 
der Ring-Yagien kun Fordele, saa længe man nøjes 
med ganske faa Direktorer, og OZ9HW’s Udførelse 
med 6 Elementer repræsenterer formentlig det høje
ste Antal, man kan benytte med Fordel.

OZ9HW’s Beskrivelse efterfulgtes af livlig Debat, 
hvorunder OZ7G, OZ7DR og OZ7BB deltog. Der var 
almindelig Enighed om, at 9HW havde udvist et 
smukt Initiativ.

I Juli Maaned holder 2-Meter Klubben Sommer
ferie — dog forhaabentlig kun hvad det maanedlige 
Møde angaar. Vi samles igen Onsdag den 27. August 
hos Sonofon, og hvis ikke nogen til den Tid har noget 
særligt paa Hjerte, kan vi vist roligt gaa ud fra, at 
det bliver EDR’s aarlige VHF Field Day, der bliver 
Genstand for en Drøftelse den Aften.

Til Slut vil jeg gerne sige, at Travlheden i For
bindelse med Sommerferie er Aarsagen til, at nær-
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værende Korrespondance maa afsendes noget tid
ligere end ellers. Saa hvis der indtræffer fænomenale 
DX-Begivenheder paa Maanedens to sidste Dage (det 
plejer der jo at gøre), naar de desværre ikke at blive 
omtalt denne Gang.

Mogens Kunst, OZ5MK.

SSA VHF-test 7.-8. juni 1958.
Ligesom sidste års test blev også denne en dyst 

mellem OZ og SM, fordi ingen logs kom fra LA eller 
OH. Derved demonstrerede vore danske venner deres 
ubestridte overlegenhed, og deres gode omdømme 
bør anspore os svenskere til en bedre indsats i det 
kommende år.

Jørgen Hjorth Sørensen, OZ9BS, gentog sin sejr 
fra ifjor og får SSA diplom for den fineste præsta
tion.

Årets test, som ikke begunstigedes af særligt gode 
betingelser, samlede et rekordantal detagere. 432 Mc- 
båndet anvendtes i større udstrækning end sidste år. 
OZ7BR kørte ESB på 144 Mc. Konkurrencelogs har 
gennemgående været rigtigt og fuldstændigt ført.

Vel mødt næste år.
SM5MN.

VHF Manager SSA.

For DR- amatøren

1. OZ9BS
2. OZ3NH
3. SM7BAE
4. OZ9EA
5. SM7BZX
6. OZ2BB
7. OZ2EM
8. OZ4KO
9. SM7ZN

10. OZ9AC
11. OZ5FZ
12. OZ6PB
13. SM7AED
14. OZ2RA
15. OZ7HJ
16. OZ6CK
17. OZ7TZ
18. SM7PQ
19. SM6BTT
20. OZ5VP
21. OZ7HZ
22. OZ4PP
23. OZ2KH
24. SM5XP
25. OZ7PK
26. SM5UU

290 points 27.
236
220
198
197
177
169
148
148
141
129
125
124
115
114
114
107
101
100
97
95
86
82
80
72
71

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

SM7YO
OZ1DL
SM5MN
SM5SI
OZ8PM
OZ6RI
SM5IT
OZ9HN
SM7BBN
OZ9SS
SM5FJ
OZ4FP
SM4BIU
SM5BPI
SM4PG
SM5AEZ
SM5CHH
SM7ASN
OZ7BR
SM5BXM
SM7AUG
OZ3WN
OZ8TX
SM6AUI
OZ6RL

70 points 
66 — 
65 —
64 —
64 —
64 —
62 — 
58 —
49 —
48 —
48 —
47 —
46 —
45 —
41 —
30 —
27 —
25 —
25 —
25 —
22   — 
13 —

8      —

4 —
3 —

Udenfor konkurrence: OZ5CE 91 points, OZ7G 16. 
Checklogs: OZ7LX.

AMATØRANNONCER

Efter beslutning af hovedbestyrelsen er be

talingen for amatør-annoncer fra 1. juli 1958 

fastsat til 2 kr. pr. annonce + 10 øre pr. ord. — 

Annoncerne sendes som hidtil direkte til kas

sereren senest 3 dage før månedens begyndelse

Foranlediget af OZ7BGs artikel i OZ nr. 5 1958. 
skal her forsøges at give DR-amatøren et par ord 
med på vejen, og en opmuntring til at arbejde mere 
med den side af sagen, som hedder lytterrapporter.

Man bliver jo som regel DR-amatør, inden man får 
sin licens, nemlig i den tid der går mellem, at man 
bliver bidt af KB bacillen, og til man får sin licens, 
også kaldet incubationstiden. Hi.

Ved siden af de rent tekniske studier, som jo skal 
til, for at man skal gøre sig håb om at få licens 
engang, er der jo også noget, der hedder stations
betjening, og med de overfyldte bånd, der er i dag, 
får det felt stadig større og større betydning, og her 
får DR-arbejdet sin praktiske betydning, for som 
7BG også skriver, det er ingen tilfældighed at den 
dygtige Hams, ofte har været en god DR-amatør.

DR-amatøren lærer ved at sidde ved sin modtager, 
at tålmodighed er amatørens adelsmærke, hvis han 
ikke kan telegrafi, bør han lytte til de forskellige 
stationer, der er altid nogen, der sender QRS, og 
som er gode at øve sig på, men efterhånden bliver 
han dygtigere til CW, og så kommer uvilkårlig lysten 
til at sende en rapport, til den man hører, man får 
da sit DR nummer og dermed ret til at benytte QSL 
centralen, men for at gøre sig håb om at få noget ud 
af sin rapport, må man sørge for at gøre sin rapport 
så god som mulig, d. v. s. ikke at pynte den med et 
par S grader mere end den er, men lav den så ud
førlig og personlig som muligt og smide det i sin 
lokale postkasse.

Hvis du sender en rapport, som virkeligt fortæller 
modtageren noget af værdi for ham, vil du sikkert 
kunne glæde dig over at modtage en glædelig over
raskelse i form af et QS2, thi har man først en gang 
set den stabel af lytterrapporter en alm. aktiv Hams 
modtager fra UA-YO-OK-UB-LZ o. s. v., så forstår 
man udmærket, at den slags bliver betragtet som 
noget i stil med en af Ægyptens syv plager, de nok 
så bekendte græshopper, af de der modtager dem, 
så vil man gøre sig håb om at blive bemærket i en 
sådan bunke, må man gøre noget ekstra, så rapporten 
bliver af værdi for modtageren, thi ellers ryger den 
i papirkurven sammen med alle de andre.

Jævnfør ovenstående om CW øvningen, vil det 
være mest naturligt for en DR-amatør at holde sig 
til C44, det vil også være der, man har størst chance 
for at få svar, men min erfaring er dog desværre, at 
man må aldrig regne med mere end ca. 50 % svar 
på sin rapporter.

Et kapitel for sig er modtageren, en O-V-T vil i en 
tålmodig og dygtig amatørs hænder ofte give mere 
glæde til sin ejer, end en „Super Skyrider" med mas 
ser af rør, i en utålmodig og ikke omhyggelig DR- 
hånd, men her gør man klogt i at læse OZlPRs ar
tikel i OZ nr. 6 1957.

Noget for sig er også UHF, hvor der ofte vil være 
større chancer for DR-amatøren at gøre sig bemær
ket end på de normale bånd, det vil være ønskelig 
om flere DR ville være med i 2 meter contesteme 
og på field days og sende deres log til testudvalget, 
mange OZ vil sikkert også være glade for en rapport 
på deres UHF udsendelser, medens det i almindelig
hed ikke vil kunne betale sig at sende til dem på de 
normale HF bånd.

Mange landes QSL bureauer nægter at ekspedere 
lytterrapporter, f. eks. A. R. R. L., U. S. A., og jeg 
vil her vove at påstå, at en rapport faktisk altid bør 
gå direkte, for det 1., det vil give større chancer for 
svar, 2., den vil komme hurtigere frem, 3.. den kan 
gøres mere personlig og udførlig, idet der jo kun må
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stå nogle få bemærkninger på kort via bureau, man 
kan f. eks. skrive op sammenligningsrapporter, hvis 
man har hørt andre stationer fra samme del af ver
den, eller hvis man har hørt samme station på for
skellige tider o. s. v., her er mange muligheder, som 
man også vil finde ud af efterhånden, som man kom
mer ind i arbejdet. En anden mulighed er også, hvis 
man f. eks. kommer til at lytte på en, som er ved at 
prøve en ny antenne, så kan man sende en udførlig 
rapport over dette.

Tro nu ikke at du slet ikke vil få brug for QSL- 
centralen, jo til retur modtagelse af svarene, vil det 
være udmærket, man beder så blot vedkommende 
om at svare via bureau, for du er vel nu ikke blevet 
så krævende, at du også vil have svar direkte, i så 
fald må du købe 1 eller 2 internationale svarkuponer 
på posthuset, eller endnu bedre, du køber ubrugte 
frimærker, gældende for det land, hvori modtageren 
bor, og sætter dem på en konvolut som du selv har 
adresseret, vor ven har da blot at putte sit af os 
meget eftertragtede kort i din konvolut, og putte den
ne i sin egen postkasse, hvorpå du vil kunne glæde 
dig til at modtage hans kort. Enhver frimærkehand
ler har ubrugte udenlandske frimærker, i hvert fald 
fra de større lande, og i de andre tilfælde må man 
så bruge I. R. C.

Vi vil nu prøve at vise nogle eksempler på, hvor
dan man ikke skal, og hvordan man skal lave sine 
rapporter for at få lidt ud af sit arbejde.

Vi starter modtageren en søndag morgen, på 21 
MC/S hører vi JT TAA i QSO med den ene europæer 
efter den anden, og da han jo må siges at være sjæl
den, kommer DX-jægeren op i os, og vi sender ham 
en rapport, men der vil jo nok ikke være mange 
chancer for at den bliver belønnet, for det første ved 
han jo, at han kommer fint ind her i Europa, han 
får S7-8 fra C-OK-DL o. s. v., ja, måske har han lige

haft OZ7BG eller en anden af vore egne DX-kano- 
ner, det lønner sig aldrig at sende til en som har QSO 
med ens eget land, og slet ikke i dette tilfælde, men 
hvis du derimod hører JT TAA en sen aften på 7 
MC/S, og han har QSO med VA9 eller VAØ, og han 
ikke kan komme igennem til Europa for QRM, ja, 
så vil det måske være umagen værd at sende ham 
en rapport.

Vi har nu indført JT TAA i vores log, for selvfølge
lig må man omhyggeligt føre sin log, og samtidig i 
denne holde kontrol med ind og udadgående kort, 
morgenen efter står vi op og lytter på 14 MC/S, hvor 
vi hører VR6TC, har QSO med OH2YV, som han for
tæller, at han kører med QRP 35 og en stump antenne 
hængt op i Palmerne, og at han ofte ikke kan få 
contact med Europa, da Wrne blokerer båndet for 
ham med deres kilowatstationer, her vil det også 
være værd at prøve en rapport.

En eftermiddag sent hører vi så AC5PN i QSO med 
HB9EU, som han beretter for, at han kører med QRP 
rig, 6L6 i PA og en 4½ rørs supermodtager, med sin 
QRP og lille modtager må han vel have alle betingel
ser for at forstå en stakkels DR-amatør, så vi sender 
ham en rapport også.

Det var nogle få eksempler, og jeg håber, at det vil 
give DR-amatørerne lyst til at arbejde lidt med en 
ofte upåagtet side af forberedelsen til licensen og 
sit arbejde som sender amatør, han vil opdage, at 
det her er en helt ny verden, der åbner sig for ham, 
efterhånden vil han lære båndet at kende, så han 
ved, hvornår han skal lytte for at høre VK-ZL eller 
Sydamerika, og han vil kende alle trafikformerne, 
både de gode og dårlige, så han ved, hvordan han 
skal opføre sig, den dag han selv kommer på båndet, 
for at blive en dygtig amatør og få venner i alle egne 
af verden. 73 og god jagt.

OZ.DR.702, Martin Haasen (OY7ML)

RADIOAMATØREN KUNNE KLARE DET.
En ivrig radioamatør fra Odder,  Jylland, radiotek

niker Per D a n t  o f  t ,  åbnede i  går for sin sta
t ion og satte sig t i l  at  lyt te stemmerne i  æteren.  Han  
hørte kolleger fra den anden side jordkloden, fra  
Sydamerika  — pludselig også en fra Panama, som  
talte med en amatør i  Schweiz.  Så spidsede Dantoft  
med ét  øren.

De to mænd talte om Danmark. Panamamanden bad 
indtrængende om hurtigst muligt at få schweizeren 
til at finde en kollega i Danmark, der kunne hjælpe. 
Per Dantoft brød ind i deres samtale og sagde, han 
var parat i Danmark.

Det drejede sig om at få en besked frem til en mrs. 
Healy fra Panama, der for tiden opholder sig i 
København med sin mand.

Mr. Healy er under opholdet i  Danmark blevet  
meget alvorlig syg og indlagt på et  københavnsk  
hospital ,  og besked herom er nået deres hjem i  
Panama. Nu er deres søn og svigerdatter f løjet  fra  
Panama mod København for at  nå frem ti l  faderens  
sygeleje i  t ide  — men det var ikke lykkedes at  un
derrette mrs.  Healy om, at  de unge er på vej ,  og  
hvornår de vil  være her.

Fra Panama havde man forgæves søgt at finde frem 
frem til mrs. Healy pr. telefon — kunne den danske 
radioamatør ikke hjælpe? Det kunne han. Per Dan
toft fandt hurtigt frem til mrs. Healy, fik afleveret 
beskeden — og kunne en halv time senere kalde 
radioamatøren i Panama og fortælle, ikke alene at 
mrs. Healy nu var underrettet, men også give op
lysning om mr. Healys tilstand til hans venner og 
bekendte hjemme i Panama. (BT 12. juni 1958)

STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT 1958.
Lørdag den 2. august, kl. 21,00—00,30.
Søndag den 3. august, kl. 09,00—12,30.
Kort: 1-100.000 nr. 27, Brande.
Hver jagt: 2 ræve med indbyrdes afstand 

højst 10—15 km.
Mødested (ikke obligatorisk): Arnborg Kro 

i svinget på hovedvej 18 mellem Brande og 
Herning kl. 20,00.

Afslutning med præmieuddeling samme sted 
om søndagen kl. 13,00.

Program og startkort (10 kr. for begge jag
ter) udleveres på mødestedet eller tilsendes 
ved henvendelse til afdelingens kasserer F. O.
S. Holm, Grundtvigsvej 29, Herning.

Præmier til både jægere og observatører.

Kortet omfatter bl. a.: Landets største hede
plantage, landets største hede (Borrislejren), 
samtlige jyske brunkulslejer, mange nyanlag
te landeveje (ikke afsatte), 6 jernbanelinier, 
et kæmpenet af højspændingsledninger og 
midt igennem kortet Skjern å i dens fulde 
længde med alle dens biåer.

Spørg en af de 75 deltagere (25 hold) fra sid
ste år, hvad det vil sige at deltage i „store 
midtjyske" (kun halvdelen af holdene fandt 
natræven) — og i år bliver det dobbelt så 
svært.

På gensyn Herning afd.
P. S. Vandrepokalerne står p. t. i Kolding. 
Skal de blive der? — Evt. vindes til ejendom?
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Forudsigelser for juli Vy 73 - best dx - 9SN

Rute Afstand Pejling Dansk normaltid
kalde
signal km grader 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS

1

8700
:

83 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0 MHz

Bruxelles
ON 800 230 7,0 7,0 7,0 7.0 7.0 

[14,Oj
7 0 

[14,0]
7.0

[14.0]
7.0

[14,0]
7,0

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

-

Buenos
Aires

LU
12000 235 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 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 -

Natrobi
VQ4 6900 155 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 28,0 28,0 21,0 21,0 21,0 21,0 -

New York 
W2 6300 293 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
14.0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0 14,0 -

Reykjavik
TF 2100 310 14,0 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

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

14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 -

Rom
I 1600 180 7,0

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

[21,0]
14,0

[21,0]
14.0

[21,0]
14.0
[21,0]

14,0
[21,0]

14,0 14,0 14,0 14,0 -

Tokio
JA/KA 8600 46 14,0 14,0 14,0 14 0

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

14,0
121.0]

14.0
[21,0]

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

Thorshavn
OY 1300 310 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 14,0

[21,0]
14,0 
[21,Oj

14,0
[21,0]

14,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -

Godthåb
OX 3500 310 14 0 14 0 14,0 14,0 14,0 14 0

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

14 0 
[21,0]

14,0 14.0 14,0 14,0 14,0 -

Rlo de 
Janeiro 

PY-1
10400 228 21,0 21 0 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21.0 21,0 21,0 -

Wien
OE 900 166 7.0 7,0 7,0 7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7.0

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

Melbourne
VK3 16000 70 14 0 14,0 14,0 14,0 21,0 14,0 14,0 14.0 7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
14,0 14,0 -

Svalbard 
la lb x)

2000 18 7.0
[28,0]

7,0
[21,0]

7.0
[21,0]

7,0
[21,0]

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

7 0 
[28,0]

7,0
[28,0]

-

Færinge
havn 

OX x)
2300 270 14,0 14.0 14,0 7,0 14,0 14,0 14,0

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

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

x) Gælder KU N for OY land

watts input har han haft W. A. C. flere gange. Han 
vil blive savnet både i ind- og udlandet og husket 
langt fremover for sin nobelhed og hjælpsomhed!

Æret være hans minde.

For Nyborg afdeling
OZ5U „Peter".

  S I L E N T  K E Y
Det er med sorg, vi her i Nyborg afd. må meddele, 

at old timer OZ7FK „Karl", pludselig og uventet er 
afgået ved døden den 1. juli og begravet den 5. juli. 
OZ7FK var med næsten fra begyndelsen og var en 
fin operatør både til CW og Fone, og med sine 50
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INFLATION?
Kan man nu begribe, hvem der har fået den ide 

med at tage 2 kroner pr. annonce plus 10 øre pr. ord.
Det betyder jo, at den arme mand, der brænder en 

834 af, og søger en ny i en annonce på 8 ord incl. 
adresse, har fået en ekstra udgift på to hundrede og 
halvtreds procent.

Men den, der averterer på tyve linier og måske 
henter mange penge hjem, kan klare den med ti 
procent ekstra.

Vi er et par stykker, der finder det forkert, og 
efterlyser en ny ordtakst.

73 fra 61.

HALLO RINGEN!
Vi glæder os alle over de nye licensbestemmelser, 

som gav os ret til at køre fone på lige fod med de 
„gamle" amatører. Og tilladelsen bliver sandt for 
dyden også vederfaret retfærdighed.

Men ob — et hjertesuk — disse kæmpe — ring 
QSO,s, som i reglen er resultatet af enhver QSO på 80 
meter i dag. Hånden på hjertet. Er du ikke lumsk 
ked af at være med i en sådan. Tænk dig bare, du 
har lige fået contact med en god ven, og I er just 
i gang med at sludre hyggeligt om et eller andet tek
nisk problem måske. Inden I får talt tyve ord sam
men, har et par andre stationer som høge slået ned 
på jer, og inden mange minutter er der ti andre. De 
strør om sig med rapporter R5 S9 + , „Det går vældigt 
fint fra alle stationer, men desværre ikke ret meget 
ok for QRM“!

Du kender det! Du har tit ærgret dig! Men hvad er 
der at gøre ved det? Ja, hvis du er resolut, beder du 
dem skrubbe af og er så temmelig sikker på at blive 
upopulær. Måske vil du så lang tid fremover blive 
generet af mystiske bærebølger o. s. v.

Men er du bange for at blive upopulær, skal du 
bare lade fem være lige, sidde roligt og vente den 
halve time til det igen er din tur, og så ellers høfligt 
sige pænt god dag til de sidstankomne og 73 til dem, 
som er hoppet af og R5 og S9+ til dem alle, også dem, 
du ikke kan få ok, og når du har fået alt det liret af, 
ja, så er det den næste, der har mikrofonen, og han 
sender dig et ok, skønt han ikke kunne høre dig for 
en, der var ved at tune ind og også ville være med.

Tør man håbe, at det kun er et overgangsfænomen, 
noget, som bliver mindre udpræget, efterhånden som 
tiden går, og vi bliver mere fonevante?

Ellers ender det vel med, at undertegnede og nogle 
flere bliver upopulære, fordi vi ikke gerne ser vore 
contacts forvandlet til en pærevælling af QRM og 
mildest talt misvisende rapporter.

Har du i grunden tænkt ordentlig over sagen, inden 
du sender en S9-rapport? Er du egentlig klar over, 
at et S9-signal — bortset fra lokale forbindelser — 
er en sjælden foreteelse for en amatørstation? Er du 
klar over, at R4 — S5 er en god rapport at få? Nota
bene, hvis den er ærlig.

Nej, det var du vel ikke klar over, men nu har du 
forhåbentlig lige kikket på rapporteringsskalaerne, 
som bl. a. findes i „Vejen til Sendetilladelsen", og du 
har set, at R4 betyder: Læses næsten uden besvær, 
mens S5 betyder: Ret god styrke, og så bliver du 
nok heller ikke mere fornærmet, hvis du ikke får 
S9+ og lige så mange db du ønsker.

Nå, mon jeg nu er upopulær? Tiden vil sikkert 
vise det, og skulle nogen få trang til at give mig en

over næsen (ikke korporligt om jeg må be’), er han 
velkommen til det.

Endelig er der noget andet, jeg føler en voldsom 
trang til at besvære mig over. Nemlig de nye be
stemmelser om duplex-forbindelser.

Hvorfor i himlens navn skal man holde sin mikro
fon „tæt“, således at kollegaen i „den anden ende“ 
ikke udsendes over ens egen station?

Hvem generer vi med det? Hvad begrunder man 
mon denne bestemmelse med?

Begge frekvenser er dog under alle omstændig
heder optaget. Men det ligger vel nok til syvende og 
sidst deri, at Benjaminerne — C-amatørerne — ende
lig ikke må kunne høres på andre bånd end 2 meter, 
ligesom en evt. B-amatør, som „duplexer" en A-ama- 
tørstation, jo ikke må udsendes over denne, som jo 
må antages at køre med større effekt.

Alligevel er bestemmelsen horribel og et irritati
onsmoment, for der er faktisk mange, som kører 
duplex, f. eks. krydsbånd 2 meter — 80 meter, og 
hvis man vil bruge hovedtelefoner, er man næsten 
tvunget til at bruge hurtig-skift, og så er der da ingen 
mening i duplex-forbindelser.

Det er ligesom P & T giver med den ene hånd (fo- 
netilladelsen) og tager med den anden (lille morse- 
prøve og duplex-historien), men hvorfor?

73 de OZ4ZO.

FRA AFDELINGERNE 

Arrangementskalenderen
Københavnsafdelingen:

Lørdag d. 16. august: Natrævejagt.
Søndag d. 31. august: Dagrævejagt.
Lørdag d. 13. september: Natrævejagt.
Søndag d. 28. september: Dagrævejagt.
Lørdag d. 11. oktober: Natrævejagt.
Søndag d. 26. oktober: Skægrævejagten.

Se iøvrigt afdelingens meddelelser, ang. jagterne, 
hver måned.

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 Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, Sø. 4587. Næstformand: OZ8I, R. Bruun Jør
gensen, Silkeborggade 2, Øb. 4917 x. Kasserer: OZ8Y, 
Ove Jensen, Egevang 8, Brh., Be. 7480. Sekretær: 
OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, Go. 1902v.

Programmet:
Afdelingen har ingen møder før mandag d. 18. aug. 

QSL-kort kan evt. indleveres og afhentes hos for
manden OZ5RO, indtil vi begynder møderne igen.

Mandag d. 18. august: Spørgeaften ved OZ5OR. Det 
er særligt nybegyndere, der her kan få svar på en 
del af de problemer, man givetvis altid kommer til
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at stå overfor. Hvis du ikke bryder dig om at spørge 
direkte, kan du aflevere en seddel med dit spørgsmål.

Mandag d. 1. september har vi auktion. Tilmelding 
sker til formanden, OZ5RO, tlf. Sø. 4587.

Rævejagter:
Søndag d. 16. august har vi natrævejagt. Vi starter 

som sædvanlig fra parkeringspladsen over for Herlev 
Kro kl. 20,30 prc. Kortet er atlasblad A. 3828 Ballerup.

Søndag d. 8. juni havde vi en dagrævejagt, hvor 
der deltog 15 hold, hvoraf der var tolv hold som fandt 
ræven. Vinderen blev OZ9SN efterfulgt af OZ8MX 
og OZ8CP.

Lørdag d. 21. juni havde vi natjagt med 15 hold. 
Vinder blev OZ9CW med OZ2AX og OZ8MX tæt 
efter. Det var et frygteligt regnvejr hele aftenen, så 
ræven, der havde planlagt at sidde oppe i et træ, 
måtte ud af hulen efter første udsendelse, for så at 
placere sig i vognen i stedet for. Efter jagten samle
des alle jægere og hjælpere (ca. 45 personer ialt) ude 
hos OZ5YL og OZ9SN, hvor vi havde et par hygge
lige timer, hvor kaffekanden blev tømt adskillige 
gange. Stakkels Kirsten, som måtte op søndag mor
gen for at gøre rent efter 45 par tilmudrede støvler 
og lige så mange våde frakker. Der må være en, som 
er gået hjem på strømpesokker, for Svend har et par 
støvler for meget, samt en kuglepen. Effekterne lig
ger til afhentning. Trods det dårlige vejr var det 
meget sjovt alligevel, men vi håber da, at vejret bli
ver bedre næste gang, lørdag d. 16. august.

Vy 73 og go’ ferie, OZ4AO.

AMAGER
Formand: OZ7NS, Herkules Alle 2, Kastrup. Afde

lingens mødeaftener: hver torsdag kl. 19,30, Strand
lodsvej 17.
Programmet:

7. aug.: Klubaften.
14. aug.: Diskussion om antenner (bl. a. Fjernsyn).

21. aug.: Klubaften.
30. aug.: Høstfest for medlemmer med damer.
Madpakke samt kniv og gaffel medbringes. Den 

medbragte madpakke spises kl. 18,30.
Tilmelding 8 dage før på tlf. 50 26 67 — Am 3812 V.

4. sept.: Klubaften.
11. sept.: Hr. værkfører Rudolp Rasmussen vil de

monstrere nogle meget fine måleinstrumenter.
18. sept.: Klubaften.

Siden sidst:
Efter lang tids svær sygdom er vor formand, 7NS, 

nu atter rask og deltager i afdelingsarbejdet med for
nyet iver, og bestyrelsen håber, at medlemmerne ef
ter endt ferie møder talrigt op. Selv om programmer
ne måske ikke er så spændende, så er der jo altid et 
eller andet problem, der kan skabe lidt diskussion. 
En del af os har jo mere end radio som hobby, såsom 
frimærker, foto, lystfiskeri, så der skulle jo nok være 
muligheder for at få aftenen til at gå på en hyggelig 
måde. Så, derfor Ob, mød talrigt op efter ferien.

Vy 73 de OZ2XU.

AARHUS
Lokale Bakkehuset, Kastanievej 33. Formand: 

OZ7IN, E. Nielsen, Enebærvej 4, Risskov, tlf. 77061.

Siden sidst:
har vi den 4. juni haft en rask lille auktion med livlig 
købelyst. Den 18. juni havde vi besøg af tekniker 
Haahr fra fjernsynsstationen på Søsterhøj, der på en 
interessant og ovenud fornøjelig måde fortalte om 
noget af grejet på stationen. Den 21. juni var vi sam
let til den traditionelle pakke- og St. Hansfest. Den 
blev i år holdt i selskabslokalerne over klublokalet. 
Et kaffebord indledte festen. Herunder blev pakker

ne med et meget broget indhold (fra radioblade 1934 
til amerikansk olie) solgt. Senere afvikledes et ameri
kansk lotteri over et elektrisk ur og en loddekolbe. 
Masser af pølser og brød og en festavis var sidste 
faste punkter på programmet. Det var lyst, før vi 
blev trætte og sluttetde af.

Overskuddet fra festen blev virkelig pænt, og vi 
må håbe, at dette har givet så meget i klubkassen, at 
vi kan bibeholde det lave kontingent.

Så tager vi den lidt med ro et stykke tid og an
moder kun rævejægerne om at møde hos ræven på 
de i sidste OZ opgivne dage. 73 de 8XP.
ESBJERG

Mødested: Lokalet i „Det gamle Soldaterhjem" på 
Hjertingvejen. Formand: N. C. Biohm, OZ7BE, Ny
havnsgade 37, Esbjerg, tlf. 3105. Næstformand: S. B. 
Hansen, 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 aften den 4. juni kl. 19,15 tog vi en tur med 

færgen over til Fanø, hvor vi besøgte FANØ NAVI
GATIONSSKOLE. På Kajen blev vi modtaget af 
lærer Fischer, og omme på skolen ventede endvidere 
5E, som nu underviser i radioklasserne på skolen, og 
efter at forsamlingen var blevet delt i 2 hold, beså 
vi efter tur de forskellige klasser, hvor vi fik vor 
høring afprøvet, så vor nøgleskrift på strimler, fik 
demonstreret den for søfarten så uundværlige RA
DAR, samt hørte en radiopejler i funktion. Endvidere 
fik vi flere af ELEKTROMEKANO’s radiosendere og 
modtagere samt en AUTOalarm vist. Vi så også både 
almindelige- og gyrokompasser, ekkolod, Deccaap- 
parater, og alle beundrede de fine skibsmodeller, som 
var udstillet forskellige steder på skolen. Da alle 
havde set og hørt, hvad de ville, samledes vi til et 
kaffe- og sludrebord på hotel NORDBY, indtil vi 
kl. 22,30 tog med færgen hjem efter en yderst interes
sant og lærerig tur, og alle de mange deltagere var 
enige om aftenens vellykkethed. Vi havde denne af
ten bl. a. besøg af 2LK, 2KH, 3XX. Mange tak for 
turen til Fischer og 5E.

Onsdag den 18. juni var der åbent første gang i 
afdelingens nye lokale på Hjertingvejen, og aftenen 
var godt besøgt. Der diskuteredes især om lokalets 
videre indretning m. m., og der var tilsyneladende 
tilfredshed med lokalets beliggenhed og udseende.
Det nye program:

Det nye lokale er åbent for medlemmerne følgende 
onsdage: 16. juli, 30. juli og 13. august. (Mød op og giv 
jert besyv med OM’s). vy 73 ex OZ1LA.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S. 

Chr. Hansen, Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer: 
OZ4JJ, J. H. Jørgensen, Grønnegade 24.

Sommeren er over os, og aktiviteten er dalende, 
men vi har nu ikke helt ligget på den lade side siden 
sidst.

Den 5. juni — på grundlovsdagen — havde vi atter 
en fin auktion. Der var godt køb til absolut små pri
ser. Vi glædede os over godt besøg fra naboafdelin
gerne.

Og så havde vi vor årlige udflugt lørdag den 21. 
juni. En rutebil fuld af uforfærdede amatører m. v. 
trodsede vejrguderne og drog med højt humør til 
„Sukkertoppen", hvor vi fik et førsteklasses kaffe
bord — og der skulle vi altså have tilbi'agt hele efter
middagen med diverse spøg og skæmt i den herlige 
natur. Det blev nu ikke til noget, for det øsregnede
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reverenter talt hele dagen. Heldigvis led humøret 
ingen skår, da vi vendte hjem til vort hyggelige klub
hus, hvor vi straks tog fat på de medbragte klemmer.

Aftenens program bød iøvrigt på en del overra
skelser. Der var ikke mange, der vidste, at det var 
4JJ’s 70 års fødselsdag (søndag). Men vi benyttede 
lejligheden til at fejre ham som den støtte for vor for
ening. han har været i en usædvanlig lang årrække.

4JJ blev udnævnt til klubbens æresmedlem og fik 
i den anledning overrakt et kaligraferet æresmed
lemsbrev. En kreds af medlemmer skænkede Jørgen 
en gave som understregning af den tak, vi alle skyl
der ham.

Den største overraskelse var det vel ellers nok, at 
hovedforeningens formand, 6 PA gjorde os den glæde 
at tage hele dagen og aftenen med. Også hovedfore
ningen bragte sin hyldest til vores Jørgen Jyde, og 
det både i ord og gerning — 4JJ fik EDR’s æresnål.

Og endelig havde vi den sjældne ære at se Køben- 
havn-afdelingens formand (den nybagte) iblandt os. 
Det var pænt gjort af dig. Vi håber besøget faldt så 
neldigt ud, at vi en anden gang ser et kobbel køben
havnere i vor beskedne bolig.

Derudover er det mest rævejagterne, der optager 
sindene (jeg ser bort fra fodboldentusiasterne, der 
har slået bivuak foran vort pragtfulde 21 tommer 
Arena TV, medens VM står på). Men altså rævejag
terne fortsættetr efter planen hver mandag. Nat- 
rævejagterne bekendtgøres ved opslag i klubhuset.

På 2 m er OZ2RA meget energisk.
Og så holder vi ferie — men kig op en torsdag. Vi 

holder som sædvanligt åben vor faste ugedag.
vy 73 OZ9SH.

LOLLAND-FALSTER
Sidste møde blev afholdt på „Baltic“ i Nykøbing F. 

Aftenen forløb med kammeratlig samvær. Der var 
ikke mødt mange deltagere, og man besluttede at 
holde ferie i juli og august. Næste møde vli blive af
holdt første lørdag i september i Maribo, nærmere 
om sted i „OZ“ august.

Ang. rævejagter blev man enig om at stille sagen 
i bero, da man var kommet vel sent i gang, bl. a. med 
bygning af modtagere og planlægning, således at der 
ville blive for få jægere.

Som afslutning på året blev der afholdt ålegilde i 
Errindlev søndag d. 29. juni hos 6XP. (licens er på 
vej). Til lykke. Der var mødt ca. 20 oms og xyl’s, der 
spiste ål i „metermål", endvidere rejer og dertil 
diverse P 35 og 2000. 4D bød velkommen, 2MI hilste 
fra formanden, 7NA, der på grund af tjeneste ikke 
kunne deltage.

601, der lige var hjemkommen fra firmaskovtur, 
beundrede grøn de øvriges input, hi.

Ved hjælp af de værste befordringsmidler drog 
oms, xyls og harmonierne til brundragerne og nogle 
tog en vandgang. Hyldager eurovisionstårn blev også 
beset. Inden vi vendte næsen hjem, nød vi en kop 
kaffe.

Endvidere vil jeg hermed takke alle medlemmerne 
for den interesse, der har været vist ved flittigt frem
møde på vore hyggelige klubaftener vinteren igen
nem og håbe, den gode ånd må fortsætte.

God ferie, vy 73 OZ7NA.

NÆSTVED
Her mødes vi stadigvæk kun første tirsdag i hver 

måned, og her er kun en enkelt meddelelse til med
lemmerne. Husk tilmelding til skovturen 16. aug. 
Tilmelding senest 1. aug. til OZ5LI, OZ7HZ eller 
OZ1EF.

Fortsat god ferie. Vy 73 OZ1EF.

ODENSE
Formand: OZ3XA-tlf. 12 23 77. Lokale: Kongensga

de 18,1., tlf. 11 21 06. Mødeaften: Hver torsdag kl. 20,00. 
Rævejagt for alle.

Hver onsdag aften bringes vor rævesender ud i 
terrænet, og du bedes møde på kortet med din mod
tager for at deltage i vor nystartede træningsjagt. 
Befordringsmiddel: cykel eller motorkøretøj.

Kort: 1-20000 — M3616, Odense.
Sendetider: 19,50, 20,10, 20,30, 20,40, 20,50, 21,00, 

21,10 og 21,20.
Fem første af to minutter og tre sidste af fem 

minutter. Vel mødt ved ræven! P. B. V.
Sekretæren — 8RP.

SLAGELSE
Afdelingen holder indtil videre møde den første 

og tredie onsdag i måneden. Mødested som sædvan
ligt på den gamle realskole, Skolegade 8.

„Eleverne" er, når dette læses, forhåbentlig i fuld 
gang med at bygge på den påtænkte afdelingssender.

Vinterens morsekursus er nu forlængst overstået, 
ligeså „efterpudsningen", og på nuværende tids
punkt har både 3CR og 3HV fået ændret deres C- 
licens til kategori B.

Desværre har der blandt begynderne været stort 
frafald under vinterens kursus. Så der bliver ingen 
nye licenser i denne omgang.

Er det da så svært? De stegte duer kommer nu 
engang ikke af sig selv flyvende ind i munden. Bare 
en smule energi og en let vridning af hjernevindin
gerne. I blev hjulpet i alle ender og kanter og kunne 
bare spørge. To aftener hver uge kunne I lukke op 
modtageren og blive fodret med 1 times interessant 
morsekursus.

Nå, der er heldigvis nogle, der bliver hængende og 
går 100 % ind for sagen, og lad os så glæde os over 
dem.

Og I „halvlunkne", smid så bare jeres bange anel
ser overbord, gå i gang med „Vejen til Sendetilladel
sen". Vær ikke bange for at spørge, og I skal se, 
hvor nemt det er.

Der skulle gerne kunne opvises bedre resultater 
næste gang, så pse ob,s slut op og mød hver gang.

73 de OZ4ZO.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i juni måned anmodet om optagelse 

i EDR:
7130 - OY1J, J. Gerlalid, Klaksvik.
7131 - Niels Knudsen, Esbjerg-lejren, Hjertingvejen,

Esbjerg.
7132 - OZ9WF, Gert Frederiksen, Jernbanegade 3,

Middelfart.
7133 - Jørgen Kilde, Blågårds Plads 8, 4.. Kbh. N.
7134 - Henning Sv. Johnsen, Gadstrup forskole pr.

Gadstrup Sj.
7135 - Niels Eilskov Jensen, Herningholm, Herning.
7136 - Hasse Jensen, Bredgade 6, Kibæk.
7137 - John Clausen, Nyvej 12, Korsør.
7138 - OZ6LX, Ernst Halskov, Stjerneborg Alle 10,

Søborg.
7139 - Vang Miller Andersen, Laasbybanke 9,

Kolding.
7140 - OZ3TJ, Th. Johnsen, „Aasholm", Sdr.

Bindslev pr. Bindslev.
7141 - Per Plambøck, Athenavej 8, Stege.
7142 - Kaj Clausen, Fjordvej 43, Strandhuse,

Kolding.
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7143 - Erik Breiting, Højer.
7144 - frk. Karen Jørgensen, Ørstedsgade 38.

Sønderborg.
7145 - Erling Jensen, Katedralvej 53, Stege.

Tidligere medlemmer:
671 - OZ1Q, Børge Hilfred, Chr. X’ Alle 71, Kgs. 

Lyngby, u afd.
4564 - OZ5I, T. M. Sørensen, Vanggaardsgade 18. 

Hirtshals.
4983 - OZ7BI, K. E. Bidstrup, Langelinie 8 b, 

Holstebro.
5145 - OZ9RD, Tim Telk, Carstensgade 88, Tønder.

Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som med
lemmer af foreningen.

QTH.RUBRIKKEN
997 - OZ7V, Aug. W. Holm, Bymandsgade 24,

Dragør, lokal.
1168 - OZ7FN, Fr. Hansen-Nielsen, HBS, Nyminde- 

gablejren, Nr. Nebel ex Aalborg.
1778 - OZ7MI, N. Chr. Michaelsen, Beld Skole pr. 

Tvingstrup ex Fr.havn.
2342 - OZ7NB, N. C. Bahnson, Islandsgade 4, Esbjerg 

ex Skive.
2412 - OZ8TS, Erik Hansen, Søndergade 24, Skive 

ex Marinen.
3821 - OZ4AN, H. Schjøtt, Jagtvej 34, 1. th., Odense, 

lokal.
4068 - OZ3LR, Karlo Lyngby, Kastanievej 12, 2. th. 

Holbæk ex Kbh.
4299 - OZ6NB, N. Bom, Grenhusene 51, Hvidovre, 

Valby, lokal.
4829 - OZ2JP, J. P. Hovalt, Hans Bojes Alle 2, 2. tv., 

Kristrup, Randers ex Hadsund.
5410 - John J. Petersen, P. Bangsvej 163, 1. th., Kbh.

F., lokal.
5433 - OZ4GF, E. G. Folsing, Mulebyvej, Aaby, 

Rønne, lokal.
5607 - OZ8ZB, Erik Nielsen, TV-station Sønderjyl

land, Rangstrup pr. Agerskov ex Kbh.
5609 - OZ6US, H. Rosenkilde, Søndergade 7, Brøn

derslev ex Kbh.
5669 - OZ7LX, Egon Halskov, Stjerneborg Alle 10, 

Søborg ex Soldat.
5793 - OZ8JA, J. Andersen, Taarnbypark Alle 27,

2. tv., Kastrup, lokal.
5859 - OZ4RT, J. Arnvig, Steenbachsvej 2, Odense, 

lokal.
5934 - Erik Lund, Brugsforeningen, Snedsted ex 

Aarhus.
5970 - OZ4GC, G. Juul Cramer, Nørrealle 20, 

Silkeborg, lokal.
6047 - OZ2RH, S. R. Helbak, Pantheonsgade 20, st., 

Odense ex til søs.
6118 - OZ4SL, S. Larsen, Marstalsgade 28, 2.. Kbh. Ø., 

lokal.
6130 - H. Madsen, Rystinge Alle 7, Kastrup, lokal.
6351 - OZ3BL, B. Larsen, Vissenbjerg, Bred ex 

Hørsholm.
6455 - OZ3BG, B. Fogh, Sonnesgade 17 st.. Aarhus 

ex Randers.
6469 - OZ4BG, telegrafist E. Holst, m/t Karen Mærsk. 

c/o A. P. Møller, Kg. Nytorv 8, Kbh. K. ex 
Rønne.

6493 - Erh. Nielsen, Boelsbjerg pr. V. Tørslev ex 
Pandrup.

6638 - OZ5PU, KE. 398661, Krickhahn, 5. del. 2. kmp., 
Baadsmandsstrædes Kaserne, Kbh. K. ex 
Soldat.

6707 - P. Worsøe, Lilletoften 71, 2. tv., Skovlunde, 
lokal.

6747 - K. Dyregaard, Stevnsvej, Strøby Egede, Køge, 
lokal.

6760 - Anders Hansen, Slotsvej 46, Charlottenlund 
ex Soldat.

6786 - OZ3IW, W. D. Jørgensen, Næsgade 24, Assens 
ex Odense.

6810 - Mogens Nielsen, Kærmark 77, Kbh., Valby, 
lokal.

6912 - Vagn Christensen, Haandværkerskolen, 
Sønderborg ex Outrup.

6929 - J. O. Hancke, Skodsborgvej 222, Nærum ex 
Skrydstrup.

7031 - Kurt Christiansen, Taagerup pr. Skellebjerg 
ex Soldat.

7038 - MH. 330822, B. Nielsen, M.afdelingen, signal
værkstedet, flyvestation Værløse ex Soldat.

7111 - Jens Kulle, Strandvej 117, Hvidovre, Kbh., 
Valby ex Fejø.
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Kbhvn. S. Amager 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge 
Petersen, Dybrogaard, GI. Hasseris, Aalborg, 3 53 50. 
Sekretær: OZ5RO. O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, 
Kbhvn.NV, tlf. SØ 4587. Testudvalg: OZ2NU. Landskreds
leder: OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111. OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggaards- 
allé" 63, Hvidovre, (01) 78 06 67. OZ3Y, H. Rossen, Svend,- 
strup, Korsør, Frølunde 102. OZ7EU, Paul Størner, Huld
bergs Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01. OZ3XA, A. P. Hjort, 
Karen Brahesvej 11 B, Odense, tlf. 12 23 77. OZ3FM, Emil 
Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2.2096. 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, 2 kr. pr. annonce + 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.
*

Eftertrvk af OZ’s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
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Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt

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

Nye tilladelser:
A OX3WD, Willy Nielsen, Julianehåb. (genudstedelse).
C OY1L, 7126, Robert å Lakjuni, å Gordum, Klaksvig.
C OY1X, 7125, Elias Hansen, Selheyg, Klaksvig.
C OZ1FP, Finn Thorkild Petersen, Hjertingvej 36, Esbjerg.
C OZ1PI, 6910, Peder Christian Jørgensen, Gravene 45, Viborg.
C OZ2NK, 6833, Kjeld Ulrik Nielsen, Hasselvej 9, Glostrup.
C OZ2PC, 6819, Carlo Godfred Petersen, Otto Mallingsgade 7,

III tv., København Ø.
C OZ3AO, Aage Kristian Skov Kristensen, Fjordvej 40, Skive.
C OZ3QS, 6822, Johannes Peder Rasmussen Kusk, Oehlenschlæ-

gersgade 49, 4. tv., København V.
C OZ3WB, 7024, Børge Winum, Serridslev Vesterskov pr. Tving- 

strup.
C OZ4AR, 7089, Arne Noe Boddum, Ulfborg Realskole, Ulfborg.
C OZ4MH, 4932, Marinus Hansen, Vedsted pr. Over Jerstal.
C OZ4OH, Ove Hørmann Hansen, Lodsvej 18, Valby.
C OZ5BV, 6818, Hans Mortensen Schmidt, Tibberupalle 20,

Hareskov.
C OZ5EK, 6915, Erik Kresten Munch Kallmayer, Bøgevej 13,

Viborg.
C OZ5IC, 6855, Ib Gert Christensen, Tranevænget 34, Glostrup.
C OZ5RM, 7012, Richard Meilstrup, Ottingvej 63, Herlev.
C OZ6EF, 6837, Erik Thorvald Frederiksen, Danmarksvej 40,

Viborg.
C OZ6LX, Ernst Halskov, Stjerneborg Alle 10, Søborg.
C OZ6NI, Hans Jørgen Victor Nielsen, Storegade 116, Esbjerg.
B OZ7BI, 4983, Knud Erik Bidstrup, Ålykke 27, Holstebro,

(genudstedelse).
C OZ7CK, 6889, Lennart Elo Holbrock, Holtegade 12, III th.,

København N.
C OZ7SO, Knud Velo Hinrichsen, Prinsesse Charlottes Gade 32,

st. tv., København N.
C OZ8AX, 6871, Poul Erik Axelsen, Vammen, Viborg.
C OZ8BC, 5707, Carl Åge Brinkkjær, Vammen, Viborg.
C OZ8JX, 5410, John Jens Petersen, Formosavej 9, København S.
C OZ8KK, 6872, Kurt Lauritzen, Parkvej 21, Virum.
C OZ8LC, Laurits Aakmann Christensen, Redsted Mors.
B OZ8SOR, E. D. R. Sorø afdeling, Sorø Ungdomsskole, Afdelin

gens lokaler, Banevej 30, Frederiksberg, Sorø. 
Ansvarshavende: N. Nørregaard Olsen, Kirkevej 14, Sorø.

B OZ9KW, Poul Mossin Koefoed, Maria Kirkeplads 2, 4. tv.,
København V. (genudstedelse).

C OZ9WL, 6273, Tage Helge Albrektsen, Liflandsgade 2, III. th.,
København S.

Inddragelse:
B OZ8C, O. Gamæs, Hansstedvej 21, Valby.

Ændring fra kategori C til B:
B OZ3FO, 6101, F. Olsen, Kærbyvej 101, Vanløse.
B OZ6EV, 6111, E. V. Andersen, Søborg Torv 11, II., Søborg.

Rettelse til ændringer vedrørende amatør-radio-sendetilladelser
pr. 1. juni 1958:

Side 5: OZ4LT rettes til OZ4LF (5538).
Rettelse til fortegnelse pr. 1. april 1958:

(4819) — OZ1HL rettes til OZ1LH.


