
oz
EDR’s nye kasserer

På generalforsam
lingen i Odense søn
dag den 28. september 
blev det meddelt, at 
OZ3FM, Emil Frede
riksen fra Horsens, 
var valgt til 3FLs af
løser; en meget svær 
arv at løfte og bestri
de, men vi tror, at 
3FM er den rette 
mand til dette job.
Ved sin side har han 
sin Xyl, OZ8YL Rik
ke, altså igen en Xyl, 
der kan forstå sin 
mands hobby, selv om 
den går ud over selve 
dette at bygge ama
tørradio til også at varetage foreningskamme
raternes interesser.

Vi så jo også ved afstemningen i august, 
at 3FM fik det største antal stemmer over
hovedet i år, så hans kreds har derigennem 
vist vejen til en ny kasserer. Endelig har 
skæbnen villet det sådan, at også i QTH listen 
følger 3FM lige efter den afgåede kasserer, 
3FL. Det er fastslået, at OZ3FM nu er kasse
rer for Eksperimenterende Danske Radioama
tører fra og med 1. oktober 1958.

3FM har i mange år været hovedbestyrel
sesmedlem og har igennem de svære år lige

efter krigen været os 
en god støtte med råd 
og vejledning, og in
gen amatør er nogen
sinde gået forgæves 
til ham, hvis noget 
skulle ordnes. Hor
sens afdelingen har 
også i mange år nydt 
godt af 3FMs gode 
vilje til at få det mest 
mulige ud af små pen
ge. Se bare på afdelin
gens klubhus. Der har 
han igen haft en me
get stor finger med i 
spillet. Jo, vi kan kun 
være glade for, at 
Emil ville overtage et 

af de vanskeligste hverv inden for vor for
ening.

HUSK DERFOR NU, AT ALLE 3FL FOR
RETNINGER SKAL GÅ TIL 3FM, NØRRE
TORV 15, HORSENS. POSTGIRO ER DEN 
SAMME SOM HIDTIL: 22116. — ALLE 
TVIVLSSPØRGSMÅL STILLES TIL SEKRE
TÆREN, OZ5RO, OG IKKE 3FL I ÅLBORG. 
VOR GAMLE KASSERER, OZ3FL, SKAL 
NU HAVE RO TIL AT BRUGE SIN TID 
MED DX-FORBINDELSER HELE NATTEN.

OZ5RO, sekretær.

EDRs ny kasserer, OZ3FM, 
E. Frederiksen, Horsens.
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Ring-Antenne paa 2 meter
Af OZ1LC Leon Cohen.

På en amatør-station kan en sjælden gang 
indtræffe den situation, at man efter måneders 
møje og besvær pludselig ser alt fungere efter 
ønske og følgelig befinder sig i en besynderlig 
tom og ret uudholdelig tilstand.

Et sådant sjældent tilfælde indtraf her på 
stationen i sommeren 1957.

Da en nys udklækket amatør derfor ytrede 
lyst til at overtage grejet, fik han overdraget 
den køreklare fuglerede incl. antennen, en 
5 EL beam.

Af forhåndenværende stumper og div. rør 
blev noget „nødgrej“ rigget til: en sender med 
2 stk. ECC81 + en UL41 (Hi!), som dobler 
PA med et output på ca. 1 w. samt en yderst 
primitiv converter, bestående af Osc.-blander. 
En simpel 5EL beam blev fremstillet efter de 
gode, afprøvede mål, matchet og hængt op på

loftet — og man var klar til at gå i luften. 
Men ak! Det viste sig snart, at antennen ikke 
arbejdede tilfredsstillende på loftet — trods 
„flad" feeder — og en almindelig foldet dipol 
blev derfor hængt derop med samme ikke 
tilfredsstillende resultat. Jeg befandt mig alt
så i en, for mange amatører, velkendt situa
tion og besluttede derfor at gøre nogle forsøg 
for om muligt at finde frem til en antenne- 
type, der kunne arbejde under uheldige (in
dendørs) ophængningsforhold. Under gen- 
nembladning af div. antenne-litteratur fange
des opmærksomheden af en artikel i OZ okt. 
1955 af OZ5KN, „Den cirkulære antenne“, en 
oversættelse fra et amerikansk television
blad. Dens simpelhed indbød til et forsøg, så 
et stykke stift tråd på et par meter blev for
met til en ring, samlet med en kronemuffe og 
hængt op på loftet. Resultaterne var forbav
sende. For at være helt sikker blev et eksem
plar af „trylleringen”, som OZ2KP døbte den, 
sendt ud til OZ4SB i Lyngby, hvis vilkår var 
som følger:

Indendørs antenne på et, elektrisk set, helt 
umuligt loft og uden mulighed for at indrette 
drej esy stem.

Et utal af antenner, fra rundstråler til eet 
— og flere — el. beam var afprøvet med vari
erende, men meget dårlige resultater. Her vir
kede ringen end mere overbevisende. Fra kun 
at kunne kontakte de aller kraftigste lokale 
stationer fik han nu efterhånden forbindelse 
med alle lokale plus forskellige jyske og fyn
ske stationer.

Sagen var klar: Her var en antenne med 
særlige egenskaber, der var værd at granske 
nøjere, og en serie forsøg blev lavet for at 
fastslå dens forhold og virkemåde.

Sådan noget rygtes jo hurtigt på vort kære 
2 m bånd, og i den nærmeste tid derefter havde 
jeg en del at gøre med at forfærdige ring
antenner til kammerater samt med at publi
cere målene til interesserede. Her er så nogle 
fakta om ring-antennen:

Den cirkulære antenne er en variant af 
„Quad”-antennen, en type, der hver gang, den 
er blevet taget frem til fornyet afprøvning, 
har overrasket de pågældende.

Den består af et stykke tråd bøjet sammen 
til en ring, hængt l o d r e t  op og fødet for
neden.

Udstrålingen er flad, vandret polariseret 
(når ophængnigen er som oven for anført).
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dens udstrålings-diagram er et ottetal, altså 
meget bred front og ryg, samt et lille, men 
skarpt minimum, den er altså ikke nogen 
rundstråler.

På grund af dens flade udstråling er den 
langt mindre følsom for skråt eller lodret ind
faldende støj-signaler.

Det kan med sikkerhed siges, at under 
uheldige ophængnings-forhold, specielt inden
dørs, hvor andre og større antenner kommer 
til kort, scorer denne simple dipol, der i kraft 
af sin cirkulære form har langt mindre kob
ling til omgivelserne.

Ringens s t ø r r e l s e :  Den bøjes af et 
stykke tynd tråd (2—5 mm), hvis længde 
skal være Vi X + 4 % og kan regnes ud efter 
følgende formel:  Længde  i  m   =  (300/F)  + 4 %.

I m p e d a n s e n !  fødepunktet er ca. 120 Ω 
og passer derfor helt godt til 150 Ω Tw.-lead, 
og med 70 Ω do. er mismatchingen ikke større, 
end at standbølgeforholdet stadig væk er un
der 2, med en ikke alt for lang feeder helt til
fredsstillende. Den kan tilpasses til 300 Ω Tw.- 
lead ved at anbringe et stykke staniol (f. eks. 
fra en cigaret-pakning) ca. en kvartbølge fra 
antennen og skubbe det frem og tilbage til 
bedste standbølgeforhold, hvilket kan måles 
på feederen f. eks. med en lille bøjle med en 
lommelampe-pære, som det ses på fig. 1. Når 
pærens lys er ensartet langs et par m af fee
deren, er det o. k.

Man kan hæve impedansen til ca. det tre
dobbelte ved at lave en dobbelt ring, hvilket 
kan være af værdi, hvis man vil sætte en 
reflektor og/eller en direktor på; en dobbelt 
ring med en reflektor, som på fig. 2, giver 
med en spacing mellem elementerne på ca. 
0,17 /. god tilpasning til 300 Ω.  Dens gain er 
omtrent som en 5 EL. Yagi og dens front-to- 
back forhold kan blive væsentlig bedre. Føl
gende bør iagttages: En dobbelt ring skal bøjes 
af 2 . X  4- 2 %, men hvis man anvender flere 
end 2 EL, skal den gøres noget længere for at 
have resonans på båndet.

R e f l e k t o r e n  kan f. eks. være 1/1 λ + 
8 %, men er ikke særlig kritisk, da man kan 
justere med spacingen til dipolen. Den ind
stilles på følgende måde:

Man vender bagsiden af antennen mod en 
signalkilde, f. eks. et støjfelt, og justerer om
hyggeligt afstanden mellem elementerne til 
minimum signal; man vil erfare, at dette 
punkt er meget skarpt.

Vil man nu gå videre, kan man sætte en 
direktor på, den kan f. eks. bøjes af Vi X  V- 
5 %, man vender antennen med front mod 
signalkilden og justerer spacingen af direk

toren til maximum signal. Gunstigste afstand 
vil formentlig vise sig at være ca. 0,1 X,  og 
herved kan endnu en lille styrkeforøgelse 
ventes.

Skulle standbølgeforholdet nu blive dårligt, 
er antenne-impedansen formodentlig blevet 
for lav til feederen (300 Ω),  man griber da 
til staniol-metoden.

Forsøg med flere end 3 elementer har ikke 
givet tilfredsstillende resultater, hvad man 
kunne forvente. Grejet kan forøges, men til-

(Fortsættes nederst næste side)
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Test-arbejde
Af Erik Storner, OZ7BG.

Dx-jægeren og testvinderen 7BG har, inspireret af en lignende artikel i 
sidste QST hvorfra vi også bringer den lille illustration, begået den følgende  
artikel. Det er vort håb, at den kan vække nogle flere så denne
uundværlige og betydningsfulde side af vor hobby kan få en opblomstring. 
for mange har lullet sig til ro og nøjes med en sludder i ny og næ med gen
boen tværs over gaden.

Tester er en gren af kortbølgearbejdet, som 
appellerer til mange amatører af mange for
skellige grunde. Af de utallige tester, der af
holdes hvert år, er det bredeste skel vel nok at 
finde mellem cw- og fone-tester. Da de ca. 80 
% af de lige ved 200 tester jeg har deltaget i, 
er foregået med cw, skal jeg fortrinsvis kom
me ind på de specielle forhold desangående, 
og håbe, at eventuelle fone-læsere også kan 
finde noget af interesse.

Artiklen er til dels tænkt som en fortsættelse 
af DX artiklen i OZ maj 1958, således at hvad 
der stod i den artikel om QSO’erne og deres 
afvikling ret nøjagtigt kan overføres til specia
le tester. Artiklens fremkomsttidspunkt er 
til dels inspireret af en fortrinlig artikel af

Larry LeKashman, W9IOP i september QST, 
og jeg kunne tænke mig at forsøge at lave en 
blanding af hans og mine egne erfaringer, uden 
sammenligning iøvrigt, for Larry er langt dyg
tigere end jeg.

Folks grunde til at deltage i tester er mang
foldige, man kan have begrænset tid til sin rå
dighed og ønske at få en stor dosis radio på een 
gang, eller måske er man ude efter nye lande, 
stater eller andet. Måske vil man prøve at lave 
DXCC eller WAS i en week-end. Der er også 
mange, som benytter tester som træning i sta
tionsbetjening og endelig er der den lille grup
pe, som jeg selv tilhører, som hovedsagelig ser 
på konkurrencemomentet og er ude efter at 
vinde testen.

pasningsvanskelighederne vokser stærkt, an
tennen opfører sig uregulært, og rent meka
nisk bliver det en vanskelig sag at lave en 
stabil konstruktion.

Årsagen er ligetil: Ringantennen yder en 
forstærkning derved, at den i nogen grad op
fører sig som 2 stakkede antenner med en af
stand af ca. % X.  Men da gunstigste staknings- 
afstand skal forøges med stigende antenne
længde og gain, og f. eks. for en 5 EL. Yagi er 
ca. 0,7 X,  er det soleklart, at der her er sat en 
grænse for en videre udbygning af ringanten
nen i eet plan.

Derimod er der intet til hinder for at stakke 
2 eller flere 2—3 el. ringantenner over og/

eller ved siden af hinanden, og der kan for
mentlig ad denne vej opnås de helt store re
sultater, ligeså gode, eller bedre, end de stør
ste Yagi-systemer. Hvis man altså ellers kan 
løse den mekaniske side af sagen, der stiller 
sig noget vanskeligere end med Yagi-antenner.

På fig. 4 ses et simpelt forslag til at eksperi
mentere med ring-størrelsen.

Til slut skal anføres, at mindst en halv snes 
københavnske stationer nu, med godt resul
tat, kører med ring-antenner, ligesom fjern
synsteknikerne er ved at få øjnene op for 
denne antennetypes muligheder. F. eks. har 
OZ3RI og OZ7AN sat et antal ring-antenner 
op skåret til div. fjernsyns kanaler, efter hvad 
de har oplyst over for mig med stort held.

Litteratur-Henvisning:

„OZ" nr. 10. 1955 — „Den cirkulære antenne", af 
OZ5KN.

„OZ" nr. 11, 1948 — Quad-beams — OZ7G.
QST nr. 1, 1955 — A Cubical Quad for 20 m, 

W5DQV.
THE A. R. R. L. Antenna Book, 1956, side 204-206, 

The Quad Antenna.
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Der er blevet talt og skrevet meget om ope
ratører og testresultater, og mange har fået 
den opfattelse, at testvindere er de bedste ope
ratører. Det tror jeg slet ikke er rigtigt. De er 
nok de bedste i det speciale, der hedder tester 
eller måske kun i een bestemt test, men i 
mange andre faser er der amatører, som be
nytter betjeningsteknik, som den skrappeste 
testvinder ikke kan hamle op med.

Af de amatører, som man ser blandt de vin
dende calls i listerne, er der visse, som ses 
gang på gang i toppen, men der er i hver test 
een eller flere nye navne, og jeg tror ikke, 
man vil modsige mig, når jeg påstår, at disse 
nye anvender taktiker, som er kopierede efter 
de gamles, således, at man kan med stor sand
synlighed hævde, at det ikke er taktik og be
tjening, der ændres, men det er måden de an
vendes på, der skaber en vinder.

Hvad er det da for ting, der gør, at de samme 
folk kan holde sig blandt vinderne år efter år? 
Lad os først se på grejet.

Det er hævet over enhver tvivl, at man ikke 
kan regne med en god score, hvis man ikke 
befinder sig godt på sin station, eller hvis man 
ikke er helt sikker på, at sender, modtager, an
tenne og alt hvad man ellers bruger under en 
test er i orden. Jeg bruger derfor gerne de 
sidste par dage før en stor test til en gennem
gribende hovedrengøring på stationen, hvor 
alt, der ikke skal bruges under testen, men som 
i tidens løb hober sig op under bordet og gul
vet udenom, enten kasseres eller lægges på 
plads. Senderen og modtageren prøves igen
nem på alle bånd, og eventuelle småfejl, som 
måske i sig selv ikke betyder noget for drif
ten, rettes, for at de ikke skal give mig den 
usikre fornemmelse af, at hele historien bræn
der sammen på eet eller andet tidspunkt under 
kamphandlingerne. Hold så vidt muligt reser
vedele i beredskab, og risiker ikke, som jeg 
måtte under en ARRL DX test for nogle år 
siden, at skulle til at fare København rundt 
efter et 866, indtil endelig 4H forbarmede sig 
over mig. At man så alligevel af og til bliver 
banket sønder og sammen af en station, der 
holdes sammen med ståltråd, scotch-tape og 
tyggegummi, er der ikke noget at gøre ved. 
Betingelserne for psykisk velbefindende kan 
jo ikke tages over en bank. En band-switch 
sender er at foretrække for en, som man for
styrrer ved at skifte spoler — allerbedst selv
følgelig separate sendere for hvert bånd, men 
det ligger vist udover mulighederne her i OZ- 
land. Break-in er en uvurderlig fordel under 
tester, og jeg vil påstå, at hvis man får en stor 
score uden break-in, ville den være blevet end
nu større med.

Indtil nu har jeg ikke sagt andet, end enhver 
faktisk kan tænke sig til, men der er jo mere 
end det. Grejet kan tabe en test, men ikke vin
de den. Det er operatøren, der vinder testen.

Og hvad er det så, der er så specielt ved disse 
operatører? Alle gode operatører bruger en god 
del intuition i deres stationsbetjening, og det, 
tror jeg ikke, er noget, man kan lære. Enten 
har man det, eller har man det ikke. Lad mig 
vise det ved et par exempler. Man kalder CQ 
NRAU — hvis det nu er NRAU-testen, man er 
i — og tre, fire måske fem stationer besvarer 
CQ’et. Den ene kender man straks som en af 
de store kanoner; den anden er din gode ven, 
og så er der altså et par stykker til. Kanonen, 
ved man, venter ikke længe. Hvis man ikke 
svarer ham, går han straks videre til den næ
ste. Den gode ven vil måske nok vente lidt for 
at give een det extra point. Jeg har hørt det 
praktiseret mange gange, at den kaldende 
station først afvikler kanonen, så vennen for 
endelig, uden videre, at sige til en af de øvrige 
kaldende stationer at komme — og han kom
mer! Den gode operatør har en intuitiv for
nemmelse af, at fyren med det måske svage, 
usikre signal vil blive på frekvensen og vente 
på at komme til. Og er det ikke intuition, er 
det i hvert fald en evne til at opfatte og for
tolke en situation i løbet af øjeblikke — 
uvurderligt, når man skal lave store scores 
i tester.

En anden situation, man ofte kommer ud for, 
når det går hårdt til, er den, hvor en af de 
skrappe kalder en station, og når han skifter, 
er denne station helt nede i et lag af QRM. 
Pludselig er QRM’en borte, og der har vi den 
kaldte station, der giver sit testnummer og BK. 
Den kaldende har allerede dette nede i sin log 
ud fra ganske sikker fornemmelse af, at det 
blev sendt til ham, og i en meget stor procent
delaf tilfældene har han ret. Måske er det bare 
en veludviklet tidssans, kald det hvad I vil, 
men det lyder fantastisk i praxis, og det giver 
bonus, når resultaterne skal bedømmes.

Hvad ellers bør en test-mand have? En grun
dig viden om udbredelsesforhold og skip-di- 
stancer for de forskellige bånd er en nødven
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dighed. Ved at vælge det rette bånd i rette tid 
kan man holde sit QSO time gennemsnit oppe, 
men det er jo ikke bare det det kommer an på. 
I de fleste tester, drejer det sig foruden antal
let af QSO’er også om at opnå en multiplier af 
en eller anden art, og her må man vide, hvilke 
dele af det område, testen omfatter, de forskel
lige bånd er åbne for under testens forløb. Jeg 
plejer gerne før hver test at lægge et foreløbigt 
bånd/tid-skema, som dog ikke under alle om
stændigheder kan følges slavisk. Af erfaring 
ved jeg nogenlunde, hvormange QSO pr. time, 
jeg kan forvente mig af hvert bånd på hver tid 
af døgnet, og hvis dette gennemsnit falder væ
sentligt, skifter jeg bånd. I de store internatio
nale DX-tester, må dette ofte varieres, hvis f. 
ex. 3,5 Mc. er godt for DX i den første week
end, bliver jeg her og samler en multiplier 
sammen, selv om 14 Mc. måske er en sydende 
hexekedel af aktivitet. Sandsynligheden for 
at 14 Mc. også vil være godt den næste week
end er større end for, at 3,5 vil være det. I en 
test som den skandinaviske NRAU-test, hvor 
kun 3,5 og 7 Mc. benyttes, plejer man gerne 
at starte på 7 i eftermiddagsperioderne, men 
sidste år var 7 meget dårligt om eftermidda
gen, og det blev nødvendigt at QSY til 3,5 i 
en vældig fart for ikke at komme for langt 
bagefter — SM5BCE opdagede det hurtigere, 
end jeg gjorde, og det blev til en læsterlig 
gang klø til mig.

Under omtalen af grejet var jeg lidt inde på 
det psykiske velbefindendes betydning, som 
jeg tror, har en meget stor indflydelse på et 
testresultat. Fysisk træthed bør undgås, men 
kan overkommes — jeg prøver gerne på at 
være så veludhvilet som overhovedet muligt 
i dagene før en langvarig test, mange varer jo 
48 timer i eet træk, sådan, at hvis forholdene 
er til det, kan jeg køre på højt gear hele testen 
igennem. Jeg tror, man skal undgå kunstig vå
genhed i form af ferietabletter o. 1., og har al
drig turdet forsøge det selv. jeg tror, det 
giver bagslag i slutningen af testen. Men andre 
— personlige eller erhvervsmæssige — proble
mer, som tynger een, kan i alle tilfælde ind
virke på resultatet. Selvfølgelig er det ikke 
nødvendigt at leve i en problemfri verden, for 
at vinde en test, hvem gør det? men man har 
større chancer, hvis man har haft en god uge 
på sit arbejde, kone og børn ønsker held og 
lykke — og vel at mærke mener det, hvis sta
tionen kører, som den skal, så man kan have 
følelsen af at have mange timers uforstyrret 
fornøjelse foran sig. Arranger det sådan, at 
forstyrrelser elimineres. Hvis man er bange 
for at forårsage BCI eller TVI, snak så med 
naboerne om sagen, så ikke enhver telefon

opringning bliver en meget vred mand. der 
spørger, hvad f . . . .  o. s. v.

Der er andre småting, som egentlig er så 
indlysende, at man dårligt kan kalde dem tips, 
men de skal nu med alligevel. F. ex. bør man 
altid have rigeligt med spidsede blyanter ved 
hånden, ja grin bare, men jeg har selv kørt en 
test igennem med en gul farveblyant som ene
ste skrivende materiel i huset, og den log var 
ikke nogen fornøjelse ved renskrivningen! 
Desuden gør jeg altid loggen så komplet som 
muligt før testen ved at indføje alt, der kan 
skrives på forhånd, så der faktisk ikke er andet 
end det yderst nødvendige tilbage at skrive.

Gennem årene opbygger man en ret stor 
kreds bekendtskaber, som man måske kun 
møder en gang om året i en test, men man 
kommer til at kende deres kaldesignaler, og i 
svær QRM kan man skelne dem, selv om kun 
et eller et par bogstaver af deres calls kommer 
igennem. Hvis jeg hører AQW i en test, kan 
jeg være temmelig sikker på, at det er Jan, 
SM5AQW, og han ved også, at hvis han hører 
7BG, er det mig. Ligeledes kommer man til at 
kende mange stationer på deres tone eller ka
rakteristiske nøgleskrift. Ingen, der een gang 
har hørt KV4AA’s meget særprægede signal, 
vil være i tvivl, når de hører ham, længe før 
han har nævnt sit call, og dette kendskab kan 
være mange vigtige points værd, specielt på 
LF-båndene, hvor signalerne ofte er svage og 
QRM,en til gengæld kraftige.

En ting, der også er nødvendig mange gange 
for at kunne køre igennem og vinde, er evnen 
til ikke at blive slået ud, fordi en anden station 
på et vist tidspunkt af testen ligger bedre pla
ceret. Da jeg var yngre som test-deltager, kun
ne jeg komme helt ned i kælderen, når jeg 
efter at have kørt nogle timer, og alt tilsyne
ladende gik programmæssigt, kontaktede 1W 
eller 7BO eller een af de andre store, og fik 
at vide, at han allerede var langt foran mig. 
For at forebygge dette, kører jeg nu som død 
og djævel i begyndelsen af testen for at for
søge at få et forspring og moralsk rygstød. Men 
selv om man er ude efter at vinde, er der jo 
andre, der også er det, og man må være så god 
en sportsmand, at man kan tabe en test, ellers 
får man aldrig nogen særlig fornøjelse ud af 
den del af kortbølgeradio.

Jeg ved ikke, om jeg gennem disse spredte 
bemærkninger har kunnet rekrutere nye test
entusiaster, men jeg håber da, at enkelte har 
fået lyst til at prøve at være med, så forhåbent
lig høres vi i den kommende vintersæsons 
tester. På genhør og held og lykke.
Det tekniske Stof er denne gang beskaaret, dels fordi en 
del tegninger fremkom for sent, og dels fordi der skulle 
være plads til GF-referat.

218



VFO paa 2 Meler
Nogle VFO-opstillinger konstrueret af

OZ7BB og beskrevet af OZ5MK.

Fig. 1 viser den VFO, OZ7BB har kørt med 
i over et Aar. Oscillatoren arbejder paa 12 
Mc. Den er af Colpitts-Typen, idet Tank- 
Kapaciteten udgøres af de 2 serieforbundne 
Blokke, der er paa 600 pF hver. Anode- og 
Skærmgitterspænding er stabiliseret. Den fa
ste Blok forneden til venstre er en Tempera
turblok, og Drejekondensatoren til venstre er 
Baandsætteren. Med den øverste af de to se
rieforbundne Drejekondensatorer kan Baan- 
det spredes ud over Skalaen efter Behag, og 
den nederste er Afstemningskondensator. Sig
nalet udtages fra Anoden over en Modstand 
paa kun 470 Ohm (for at holde Tilbagevirk
ningen saa lille som muligt) til et Buffertrin 
i Klasse A, der igen styrer et Doblertrin til 
24 Mc.

Alle Rørene er af samme Type, nemlig 
EF80. Der er to Aarsager til dette Valg. For 
det første er EF80 velegnet til Formaalet, for 
det andet — og navnlig — ønskede 7BB saa 
vidt muligt at bruge samme Rørtype i de for
skellige Trin i Senderen. Betydningen heraf

behøver jo ingen nærmere Forklaring, og det 
kan nævnes, at ogsaa Dobleren (i selve Sen
deren) fra 24 til 48Mc er en EF80.

Fig. 80 viser en ECC85, hvis ene Halvdel 
er en Colpitts-Oscillator, der er identisk med 
den i Fig. 1 beskrevne. Rørets anden Triode 
arbejder som gitterjordet Forstærker, idet 
det jordforbundne Styregitter i Forbindelse 
med de lave Impedanser i Katode- og Anode
kredsen giver en fortrinlig Isolation — bedre 
end den, der opnaas med Opstillingen i Fig. 1. 
Fra Anoden i det gitterjordede Rør føres Sig
nalet til en Klasse A Forstærker og derfra til 
et Doblertrin, og disse to Trin er identiske 
med de to paa Fig. 1 viste.

Angaaende 48-Mc Kredsen (Kredsene) i 
Senderen: Det kan være svært at faa denne 
Kreds bred nok, saa at der kommer nogen
lunde ensartet Styring frem til PA-Røret over 
hele Baandet. Brug tyk Traad til Spolen og 
sørg for, at Spolens Diameter saa vidt mu
ligt bliver lig med dens Længde.
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F i g .  3

Fig. 3 viser 7BB’s Modtager-VFO. Oscilla
toren er ½ ECC85, der arbejder som Colpitts 
paa ca. 130 Mc. Fra Styregitteret føres Sig
nalet over en Kapacitet paa kun 1 pF ind paa 
den anden Triodes Styregitter. Sidstnævnte 
Triode arbejder som Katodefølger. Via en 
Kondensator paa 10 nF — en stor Kapacitet 
er nødvendig her paa Grund af den lave Im
pedans — føres Signalet til Katoden paa næ
ste Rørsystem, der ligeledes er ½ ECC85. Den 
højre Halvdel af Røret arbejder som Blan
dingsrør, idet Anodekredsen er afstemt til 
Mellemfrekvensen, 15 Mc, og Injektionen fo
retages ved Hjælp af en lille Kapacitet fra 
venstre Triodehalvdel til Blandingsrørets 
Gitter.

Anodekredsen paa det gitter jordede Trin 
er en VHF-Drossel. Oprindelig sad der paa 
dette Sted en Modstand, men det kneb med 
at faa Styring nok, og derfor blev den ud
skiftet med Droslen. Nu er der ingen Vanske
ligheder.

Fig. 4 viser en PP-Oscillator med 2 Stk. 
EF80. Svingningskredsen ligger mellem Sty
regitrene og Skærmgitrene og er afstemt til 
f. Eks. 26 Mc. I Anodekredsen femdobles der 
til 130 Mc, og 130-Mc Signalet føres direkte 
til Blandingsrøret som Injektionsspænding.

Denne Opstilling eksisterer dog endnu kun 
paa Papiret, men den forekommer lovende. 
Den eneste Vanskelighed bliver vel det For
hold, at Styringen vil variere med Afstem
ningen, men muligvis kan man klare dette 
med at dæmpe Anodekredsen med en Mod
stand. I hvert Fald har Opstillingen den For
del, at der kun forekommer 2 Svingnings
kredse, hvorved det skulde kunne lade sig 
gøre at indstille den uden Brug af Gitterdyk- 
meter og Maalesender, naar først Gitterkred
sen er lagt omtrentlig paa Plads gennem Kon
trolaflytning paa en Modtager, der bestryger 
26 Mc. Mogens Kunst.

TEKNISK KORRESPONDANCESKOLE 
(TK-SKOLEN)
begynder sin nye sæson (den fjortende), og i sko
lens smukke undervisningsplan finder man følgende 
ord til indledning:

„Fremtidens samfund vil rumme uanede mulig
heder for den teknisk uddannede."

Det er ord, som vi alle sammen kan bifalde, og 
skolen ser det som sin opgave at bringe kundskaber 
til alle de, der grundet afstand eller arbejdstid ikke 
kan deltage i en normal undervisning.

Radioteknisk institut, som skolen hed ved sin 
start, blev stiftet i 1945, og skolen har siden da væ
ret i stadig vækst, og nye tekniske områder er lagt 
ind under undervisningen. Undervisningen foregår 
i lektioner, og hver lektion består af et antal sider 
trykt på format A4. Til lektionerne er knyttet en 
række opgaver, som eleven efter evne løser, og be

svarelserne indsendes til skolen for at blive rettet 
og kommenteret.

Korrespondanceundervisning er ikke svær at 
følge, og en fordel er det jo, at eleven selv er herre 
over, når han udfører sit arbejde, og om han vil 
tage lidt eller meget stof ad gangen. En virkelig 
nyhed er et grundkursus i radioteknik med de så
kaldte „KITS“ (66 lektioner). Her modtager man 
byggesæt til praktisk arbejde sideløbende med den 
teoretiske undervisning. Disse KITS går fra måle
instrumenter til en moderne super.

Flere af skolens lærerkræfter er kendte radio
amatører og i kraft af deres civilingeniøruddannelse 
fortrinlige lærerkræfter, så skolen skal nok få glæde 
af sin store indsats for at uddanne radioteknikere, 
men også for dem, der kun ønsker at lære radio
teknik som hobby, vil denne undervisningsform 
byde på store fordele. OZ6PA.
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Rettelse til Fig. 64. Da de to stakkede 
Antenner som omtalt i Spørgsmaalet skal 
fødes i Fase, skal feeder-stykket, der for
binder dem, naar feederen, som vist er til
ført paa Midten, være krydset,

Nr. 71. Jeg vil gerne sende en Rettelse til 
mit Spørgsmaal (Nr. 67), hvor jeg skriver, 
at „Rørsuset“ kommer, naar jeg sætter EF40 
i, selv om det er koldt. Det er forkert, det 
maa ikke have været rigtig koldt, da jeg 
satte det i, for nu har jeg prøvet igen, og 
nu kommer Suset efterhaanden, som Røret 
varmer op.

Svar: Ja, saa maa jeg jo prøve endnu et 
Par Forslag. Prøv at indskyde et mA-Meter 
i Anodetilførselen til EF40, vent til Suset er 
i fuld Udfoldelse, og prøv saa at kortslutte 
Gitterafledningen til Røret. Hvis Anode
strømmen nu falder, er der enten Overgang 
i Overføringskondensatoren fra det foregaa- 
ende Trin, eller ogsaa er der Luft i Røret, 
begge Dele kan foraarsage Sus og Forvræng
ning. Muligheden for Parasitsvingninger tror 
jeg, man kan se bort fra, selvom man jo 
aldrig skal forsværge. Hvis dette heller ikke 
hjælper, tror jeg desværre, jeg maa afstaa 
fra at kurere Patienten uden nærmere Be
kendtskab, men jeg vil gerne paakalde mine 
Læseres Hjælp, hvis nogen har et Forslag om, 
hvad der ellers kan være i Vejen. (Og saa 
er der dem, der paastaar, at Radioreparation 
kun er et Haandværk, der altid kan klares 
som Rutine, uden Hjernearbejde. Ak ja.)

Nr. 72. Jeg vilde gerne have oplyst, hvad 
en „wobler" er, jeg mener at have forstaaet, 
at det skulde være et Apparat til Trimning 
af Modtagere.

Svar: En wobler eller wobbulator, begge 
Udtryk er engelsk Slang, der efterhaanden 
har faaet Anvendelse overalt, er en frekvens
moduleret Signalgenerator, altsaa en Oscilla
tor hvis Frekvens ikke ligger fast, men 
„vakler" omkring en bestemt Frekvens, med 
et Udsving, der som Regel er indstillelig til 
en bestemt ønsket Størrelse, afhængig af 
hvortil Apparatet skal bruges. Som Regel 
lader man denne Vaklen styre af Kipgene
ratoren i den Oscillator, der benyttes til 
Trimning af Modtagerens MF-Forstærker, 
idet man herved direkte kan se, hvorledes 
MF-Forstærkerens Selektivitetskurve ser ud,

og øjeblikkelig iagttage hvorledes den æn
drer sig under Trimningen.

Nr. 73-1. Jeg paatænker at bygge beam- 
Antennen, beskrevet i OZ Marts 58, der er 
angivet en feeder af Antennelitze 17 m lang 
med 5 cm mellem Traadene; jeg kan af for
skellige Grunde kun opnaa en feeder paa 
8,5 m, altsaa Halvdelen, hvordan vil den 
passe? Hvis jeg i Stedet for Antennetraad 
bruger 2X0,75 Plasticledning, som skæres op, 
hvor stor skal Afstanden mellem Traadene 
saa være?

Svar. Idet jeg henviser til Svaret til Nr. 29 
i Maj Nr. Pg. 108 skal jeg tilføje, at den deri 
omtalte Afstemning af hele Systemet under 
eet er beregnet foretaget med en Parallel- 
Kreds, der linkkobles til Senderens PA- 
Kreds. Benytter man andre feeder-Længder 
end de anførte, vil Antennebelastningen ved 
Afstemningsleddet ikke være ren Ohmsk, og 
med den opgivne Længde vil den have en 
kapacitiv Reaktans, men denne kan ved 
Hjælp af en noget større Selvinduktion i Spo
len og en tilsvarende mindre Kapacitet i Kon
densatoren udbalanceres i Parallel-Kredsen 
saaledes, at Belastningen paa PA-Kredsen 
alligevel bliver ren Ohmsk. Sammenfattende 
kan man sige, at Benyttelsen af et Antenne- 
Afstemningsled, i hvilket baade Selvinduk
tionen og Kapaciteten er variable, muliggør 
Anvendelsen af en vilkaarlig feeder-Længde, 
men at det er lettest at finde den rigtige Ind
stilling, naar feeder-Længden er saa nær rig
tig som muligt, idet jeg dog tilføjer, at man 
som tidligere omtalt, for at begrænse Tabene, 
ikke staar sig ved at lave den længere end 
nødvendigt.

Afstanden mellem Traadene er ikke kri
tisk; man bør dog af Hensyn til det høje 
Standbølgeforhold lave feederen saaledes, at 
den faar en karakteristisk Impedans paa 5— 
600 Ohm, hvilket med den omtalte Traad kan 
opnaas ved at benytte en Afstand mellem 
Traadene paa 5—8 cm.

Nr. 73-2. Jeg har erhvervet mig en UKW. 
E.e. af dem, der er bygget om til Krystal- 
styring. Ved hjælp af et medfølgende Dia
gram har jeg ændret den til Originalen, imid
lertid er der i Diagrammet et Par Spørgsmaal, 
jeg gerne vil have klarlagt: a) Der er vist en 
Spændingsstabilisator ved Oscillatoren, hvil
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ken Type er det? b) Paa Diagrammet er MF 
opgivet til 2MHz, mens OZ September 57 op
giver den til 3 MHz.

Svar ad a. Som Stabiliseringsrør skal an
vendes en Type med en Brændespænding om
kring 80—90 Volt og Tændespænding ikke 
over ca. 130 Volt. Typebetegnelsen paa den 
originale er Te 2.

ad b. Mellemfrekvensen er omkring 3 MHz, 
lidt forskellig i de forskellige Udgaver, men 
saa vidt jeg ved, findes der ingen saa lav som 
2 MHz.

Nr. 73-3. For et Stykke Tid siden byggede 
jeg det af dig beskrevne Gitterdykmeter. Ved 
alm. Maalinger fungerer det fb, men naar jeg 
anbringer en Ledning i „Ant“-Bøsningen, 
flytter Frekvensen sig; er det, som det skal 
være? Der er i Stedet for Agernrøret anvendt 
et triodekoblet P 2000, men ellers er Dia
grammet og Monteringsanvisningen nøje 
fulgt. >

Svar. Ja, da den omtalte Traad i Antenne
bøsningen jo betyder en ekstra Kapacitet 
mellem Anode og Stel, er det ganske natur
ligt, at Frekvensen bliver noget lavere end 
uden Traaden. Et Gitterdykmeter maa jo ikke 
betragtes som et nøjagtigt Frekvensmeter, 
undtagen maaske naar det absolut ikke er be
lastet. Dette er ogsaa Grunden til, at man 
altid skal anvende saa løs Kobling som mu
ligt til Maaleobjektet. Er man interesseret i 
absolut nøjagtig Bestemmelse af den forelig
gende Frekvens, vil det være nødvendigt at 
kontrollere denne ved Hjælp af en nøjagtig 
kalibreret Modtager.

Nr. 74-1. Hvad forstaar man ved induktiv- 
og kapacitiv Impedans, f. Eks. ved Reaktans- 
rør?

Svar. Derved forstaar man, at den paagæl
dende Ting (in casu Reaktansrøret) optræder 
som henholdsvis en Selvinduktion eller en 
Kapacitet, der skal tillægges de i Forvejen i 
Kredsen optrædende L og C, idet den sammen 
med disse bestemmer dennes Resonnansfre- 
kvens.

Nr. 74-2. Hvordan opnaar man, at Reak- 
tansrørets Anodekreds faar en kapacitiv eller 
induktiv Impedans?

Svar. Se Fig. 74. Reaktansrørets Gitter er 
forbundet til den afstemte Kreds L1-C8 via 
en Spærrekondensator C5 og en Modstand 
R2, der er stor i Forhold til Kapacitansen af 
C2, der i Almindelighed udgøres af Rørets 
Indgangskapacitet. Som Følge heraf vil den 
Strøm, som en HF-Spænding over L1-C8 vil 
sende gennem R2-C2, være næsten i Fase 
med spændingen over L1-C8. Spændingen 
over C2 vil jo imidlertid være faseforskudt 
90° bagud for Strømmen, og da HF-Strøm
men i Reaktansrørets Anodekreds er i Fase 
med Spændingen paa Gitteret, vil denne alt
saa ogsaa være 90° bagud for Strømmen gen
nem C2 eller Spændingen over L1-C8. Da 
denne forsinkede Anodestrøm aftages gen
nem L1-C8, har den samme Virkning, som 
hvis man forbandt en ekstra Selvinduktion 
parallelt til LI; den optræder altsaa som en 
induktiv Impedans, der forhøj er Kredsens 
Resonnansfrekvens. Denne Forøgelse er desto 
større, jo større Amplituden af den forsin
kede Strøm er. Amplitudens Størrelse be
stemmes af Størrelsen af LF-Spændingen, 
der tilføres Gitteret via en HF-Drossel, der 
spærrer for HF-Spændingen. LF-Spændin- 
gen varierer den øjeblikkelige Værdi af Rø
rets Stejlhed og dermed HF-Strømmens Am
plitude. Reaktansrøret skal helst være en 
Pentode med stor Stejlhed, og den afstemte 
Kreds L1-C8 kan enten som vist være Anode
kredsen i et Mellemtrin, hvorved man faar 
Fasemodulation, eller Styrekredsen i Oscilla
toren, hvorved man faar direkte FM. End
videre kan Reaktansrøret styres med en 
Jævnspænding i Stedet for LF-Spændingen, 
hvilket f. Eks. benyttes til Indtrækker i FM- 
Modtagere, hvor den nødvendige Jævnspæn
ding aftages fra Modtagerens Discriminator. 
Hvis man ombytter R2 og C2, virker Reak
tansrøret i Stedet for som en Kapacitet over 
L1-C8, men da denne Opstilling i Regelen er 
vanskeligere at faa til at arbejde tilfredsstil
lende end den viste, plejer man at foretrække 
denne. Jeg haaber. at ovenstaaende Forkla
ring omend kortfattet er fyldestgørende, læs 
den om fornødent et Par Gange igennem.

Nr. 75. I EDR’s Haandbog Side 397 er der 
et Diagram af et Rørvoltmeter. Da Diagram
met har visse Mangler, vil jeg gerne vide 
følgende:

1. Værdierne af Modstandene i Spændings- 
deleren hørende til Balancedioden.
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2. Om disse (Modstandene) er monteret 
rigtigt paa Omskifteren (O IV).

3. Størrelsesordenen af den variable Mod
stand i Anoden paa Balancedioden.

Svar. Se venligst Svaret til Nr. 21 til 23 
incl. i OZ April d. A. Pg. 84 med de tilhø
rende Figurer, der, saavidt jeg kan se, skulle 
dække Spørgsmaalet, ellers skriv venligst 
igen.

Til dem, der paa forskellig Maade har bekla
get sig til mig over det Miniatureformat, flere 
af Diagrammerne i September OZ var gen
givet i, skal jeg meddele, at jeg ingen Indfly
delse har derpaa, men at jeg har ladet Kla
gerne gaa videre til TR.

Spørgsmaal til Oktober Nummeret bedes 
som sædvanlig afsendt til mig senest den 
25. September. Da min Bopæl ikke længere 
er pr. Valby, skal jeg, ogsaa af Hensyn til 
ny tilkomne Læsere oplyse, at Adressen nu 
er: Teknisk Brevkasse, K. Staack-Petersen, 
Risbjerggaards Allé 63, Hvidovre.

73 de OZ2KP.

MORSETRÆNER
Fra QST april 1958. 

Udført af W8KX. Oversat OZ5MS.

S E K

Denne lille, kvikke opstilling kan bruges som 
morsetræner. Komponenterne kan findes i ro
dekassen, med undtagelse af transistoren. 
Trafo’en er en ganske almindelig 6,3 volts glø- 
detrafo. Kondensatoren C2 giver kraftigere 
tone, medens Ca undertrykker klikkene. Den 
hørlige frekvens kan varieres ved at sætte stør
re eller mindre kapaciteter ind istedet for C1.

Hvad og hvor er 
foredragsudvalget ?

Foranlediget af G. F. skal jeg komme med lidt 
oplysninger om foredragsudvalget under E. D. R.

Udvalget har ikke gjort nogen reklame for sagen 
i de senere aar. Grunden er den, at vi næsten ingen 
talere har. I vort kartotek står ganske vist mange 
gode hams. De har hjulpet os i en masse tilfælde, 
og EDR skylder dem sin allerbedste tak.

Men de fleste af disse „gamle“ hams er rykket 
ind i stillinger, hvor man ikke altid kan gå fra ar
bejdet, lige når fløjten lyder. De kan ikke afse tid 
til at udarbejde foredrag og til at rejse ud til afde
lingerne med dem.

Flere af disse gamle „kanoner“ er i øvrigt kapret 
til arbejdet med den nye håndbog.

Imidlertid må der jo komme en ny slægt frem. 
Vi har enkelte unge navne i vort kartotek, men der 
må være endnu flere unge, der har noget på hjerte, 
og som kan fortælle os andre om såvel gammel
kendte ting som om det sidste nye inden for vor 
hobby.

Det er ganske vist svært at begynde på at holde 
foredrag, men I skal bare vove jer frem. Der er 
endnu ingen, der har bidt hovedet af en nybegynder 
ude i afdelingerne.

Derfor: Hvis der er nogle medlemmer, der har 
noget at fortælle os, så send mig et par ord om det. 
Og hvis der er afdelingsledere, der kender unge, 
som kan og vil tale til os, må de meget gerne 
„sladre" til mig, så vi kan få lidt mere gang i 
foredragene.

Hvis en afdeling vil have et foredrag udefra, kan 
den skrive til mig og opgive ønsker om, hvilke 
emner man kan tænke sig at høre om, og hvilke 
datoer det kan foregå på. — Helst to-tre datoer af 
hensyn til taleren. Dette må gøres 1 til 2 måneder 
før foredraget.

Så sætter jeg mig i forbindelse med de mulige 
talere og giver meddelelse til foredragsholderen om, 
at sagen er i orden i form af en forholdsordre, hvor
på står om tid, sted og emne foruden foredragshol
deren. Han udfylder så rubrikkerne om ankomsttid 
o. s. v. og sender den øverste halvdel af forholds
ordren til afdelingen. Den nederste halvdel udfyldes 
af taleren med rejseudgifter, tilhørerantal m. m. og 
sendes efter foredraget til notering her, før den går 
til hovedkassereren. Rejseudgifter betales af EDR, 
ligesom talere, der tager længere ture — f. eks. fra 
København over Storebælt og videre — modtager 
kr. 25,00 i diæter.

Talerens forplejning og indkvartering skal afde
lingen selv sørge for, og det sker ofte under private 
former.

Der har i de sidste år ikke været brugt mange 
talere. Jeg håber, at det er et tegn på, at afdelin
gerne har brugt deres egne — både gamle og for
håbentlig også unge — kræfter til foredragene og 
demonstrationerne ved afdelingsmøderne. Noget af 
dette må kunne bruges i andre afdelinger. Det 
skulle glæde mig, om der i den nærmest kommende 
tid indløb mange forslag til nye talere, så vi kunne 
få lidt flere møder med tekniske emner og med 
friske pust fra vore dygtige unge ude omkring i 
landet.

Foredragsudvalgets adresse er stadigvæk:
OZ6EP Einar Pedersen,

Aalekistevej 211, Vanlose.
Damsø 2871 u.
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EDR’s generalforsamling i Odense 
den 28. september 1958.

Formanden åbnede GF med at byde de tilstedevæ
rende velkommen og oplyste, at der i dag var en 
gæst fra Sverige SM5ZD. Per Kinmann, som havde 
været til møde med HB lørdag aften, for at tale 
region l’s sag med EDR’s styrelse. 6PA gav ordet til 
SM5ZD, der udtalte, at han var glad for at hilse på 
EDR’s medlemmer og for at have lært HB nærmere 
at kende. SM5ZD bragte en hilsen fra region 1 orga
nisationen og dens eksekutivkomite, der håbede, at 
EDR ville deltage i det internationale amatørsam
arbejde. Derefter bragtes en hilsen fra SSA’s med
lemmer og dets formand SM5ZO, der jo er dansk 
og har gjort et stort arbejde for de svenske amatører.

6PA takkede for hilsnerne og bad SM5ZD tage 
hilsner med hjem til Sverige.

Formanden udbad sig emner til en dirigent. Der 
blev foreslået flere: bl. a. 4RU , 9SH og 5GB. 4RU 
trak sig tilbage. Efter afstemning blev OZ5GB valgt. 
5GB takkede for valget og håbede, at det blev en 
saglig debat, og at alle talte kort og ikke blev nede 
i salen men kom op på talerstolen for at fremsige 
deres meninger. Efter at dirigenten havde konsta
teret, at GF var lovlig indvarslet, gav han ordet til 
formanden.
Formandens beretning.

6PA indledte med at sige: Vi må desværre und
være 2NU i dag. Han ligger syg derhjemme. Jeg 
skal herved bringe jer en hilsen, og jeg synes, at vi 
her fra GF skal sende ham en hilsen med håb om 
snarlig bedring. 6PA bad sekretæren om at ordne 
dette.

Siden vi så hinanden sidst, er der gået et godt år 
for EDR. Medlemsstabiliteten har været opretholdt, 
hvilket er meget svært i den tid, vi lever i. Der er så 
meget, der holder opmærksomheden fangen: Der 
kommer fjernsyn; der er snart radio alle vegne: i 
biler i fly o. s. v. Det er ikke mere det eventyr, det 
var førhen; men jeg håber, at vi må flokkes om vore 
faner; ja, vi har ganske vist ingen, men vi håber 
alligevel, det lykkes. I 1956 var vi 1999 medlemmer, 
i 1957 2035 og i 1958 er vi 2144. Det er dog en fremgang 
på 5 pot. Ang. regnskabet, som jeg måske ikke skal 
kommentere, er aktivmassen oversteget passivmas
sen med 4500 i det forløbne år. Vi har ingen gæld, 
så det ser jo godt ud. Med hensyn til klager bl. a. 
over TVI er der ikke hos P & T indgået nogen, men 
på min telefon er der en del; og så taler vi lidt med 
de pågældende medlemmer. Bestyrelsesarbejdet er 
gået, som det plejer med en 3—4 møder. Det er jo 
ikke hver dag, den er samlet; det er jo et stort appa
rat at få den samlet. Så har der været 3 forretnings
udvalgsmøder, og endelig har der været et møde 
med håndbogens gamle forfattere. Men det, der har 
gjort året lidt uroligt, er jo licenssagen, og den 
skulle være lykkelig afsluttet nu, og lad os håbe, at 
der nu vil være ro i mange år fremover. Sagen er jo 
sådan, at P & T ikke gerne vil have forandringer 
hveranden dag.

Der har i år været holdt en del foredrag ude om
kring; men der er ikke så hårdt brug for det mere. 
Vi har ikke brugt de penge, der er bevilget, så i det 
år, der kommer, kan der sendes flere foredragshol
dere ud. De gamle er jo trætte, og der er ikke mange 
nye at sende ud.

Der er dannet ny afdeling i Holbæk, og Nyborg har 
vist nyt initiativ og kan fremvise fremgang.

Der er lige udkommet en ny QTH liste. Den har 
været lidt længe undervejs; men nu er den der. og 
vi har god brug for denne lille, smukke bog. VTS har 
vi endnu 5-600 eksemplarer tilbage af. så der kan 
rekvireres endnu et stykke tid. Så har vi IGY-sende- 
ren, der nu også er i gang på 70 cm, og det var jo 
Danmark, der kom først med dette initiativ. Om 
resultaterne skal jeg ikke udtale mig, men den har 
sin nytte; den har været hørt i en afstand af 400 km; 
ikke på aurora, men på almindelig vis. Nu er der 
snart IGYer i alle lande, så det er jo noget, der er 
slået an.

QSL centralen, 2NU har her et meget stort arbejde. 
Indtil i dag er der kommet og ekspederet 100.000 kort, 
og de skal stemples. Tænk, sikke et arbejde. Det er 
en stor service for EDRs medlemmer.

Ang. den offentlige omtale i pressen er det jo 
mange, der har været i bladene. Sidst i „Hus og 
Hjem“, der udkommer i 100.000 eksemplarer. Det 
siger dog noget.

Sommerlejren i Sorø blev en ualmindelig god lejr. 
Godt tilrettelagt og en billig leje af bygninger. Men 
der har ikke været så mange, som man kunne ønske 
sig; det er synd, og jeg vil henstille til medlemmerne 
om at komme til sommerlejren næste år. Det er dej
ligt, at mødes på denne måde.

OZ, vort dejlige blad, er i år udkommet med 338 
sider imod 308. Her har vi også fået mere for pengene. 
Ang. stoffet er der delte meninger, men det må med
lemmerne diskutere her.

Så er der det internationale arbejde. Vi har haft 
besøg af Per Kinmann. EDR har jo stillet sig på en 
særlig måde. Vi måtte ofre 1700 kr.; men det var ikke 
andet end papir, vi fik for de penge. Der skulle sen
des delegater til en konference i San Fransisco, og 
da det viste sig, at kun de officielle P&T’er havde 
stemmeret, så falder jo noget af det gode bort. Vi 
hørte i går, at det drejer sig om at handle og købslå 
i porten, og derfor oprettedes region 1, som modvægt 
over for de amerikanske repræsentanter. De er nem
lig lige glade med os, for de amerikanske repræsen
tanter har nemlig også ders P&T’er med i forhand
lingerne, og så skulle der samles penge ind til dette 
arbejde. Derfor blev vi meget overraskede, da Per 
Kinmann kom med et forslag fra regionen i går, og 
dette skal vi sikkert sove på; men det angår os alle, 
så lad os håbe, at vi får det bedste ud af det.

Formanden beklagede, at vor kasserer nu går fra 
posten. Han vil gerne være „rigtig“ amatør. Han har 
fået mere arbejde og større ansvar. Vi takkede ham 
lørdag aften ved en lille fest, og vi vil ønske ham alt 
godt i fremtiden.

Håndbogen. Vi skal nu til at udgive en ny hånd
bog. I ved jo, at den gamle har været udsolgt længe, 
og der er mange forespørgsler, så der vil nu blive 
fremstillet 4000 eksemplarer. De 1000 beholder vi selv; 
Gjellerup får 3000, som de sælger. Vi har stor brug 
for sådan en håndbog, og vore dygtige teknikere skri
ver den. Vi er jo meget velanskrevne i udlandet, som 
håndbogsforfattere, og det er en arv, vi har mod
taget fra tidligere EDR-folk, så det må vi leve op 
til. Og det har meget at sige for fremtiden, at EDR 
følger gamle traditioner, så vi glæder os til denne 
bog. Og så vil jeg slutte med endnu en gang at sige: 
„Jo, der er virkelig grøde i luften."
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Dirigenten takkede formanden for den fyldestgø
rende beretning og efterlyste indlæg i forbindelse 
med beretningen. 4M gjorde opmærksom på, at det 
var vedtaget på en generalforsamling, at QTH-listen 
skulle komme een gang om året, og så måtte det 
overholdes. Endvidere havde han ved en gennem
gang af QTH-listen talt 500 amatører, der ikke var 
medlemmer af EDR. Han gjorde opmærksom på, at 
han ved en tidligere GF havde henstillet til HB om 
at se på dette forhold; vi må se og finde ud af, hvor
for derved at modarbejde de amerikanske tenden-

Ang. region 1 synes 4M, det var meget beskæmmen
de, at amerikanerne sad på det hele; han ville foreslå, 
at europæerne, evt. sydamerikanerne, samarbejdede 
for derved, at modarbejde de amerikanske tenden
ser. 4M fandt, at det var et magert resultat af stem
meafgivningen. Kun 700 sedler var indsendt, og i dag 
er kun 70 tilstede; men dette kan naturligvis ud
lægges som tillid til bestyrelsen. Han efterlyste de 
arrangementer, der var talt om tidligere.

5GB udtalte, at han tog det som et godt tegn, at 
der ikke kommer så mange; når der har været mange, 
har det altid vist sig, at der har været noget at gøre 
vrøvl over.

9SH takkede bestyrelsen for året, der var gået, og 
især for OZ og dets indhold. Formanden skal især 
have tak for sin store indsats, og ikke mindst hans 
rolige og besindige optræden har sikkert bevirket, 
at de nye licensbestemmelser er blevet, som de er, 
ved forhandlingerne med P&T. I det store og hele 
var 9SH godt tilfreds med OZ, blot var der den ind
vending, at afsnittet Traffic-Departmentet var for 
omfattende; bl. a. var der omtalen af diplomer, hvor 
det var unødvendigt med alle de gentagelser af an
søgning og udstedelser. Angående håndbogen havde 
han det ønske, at den ville blive affattet i et let læse
ligt sprog.

7IN syntes ikke, der var nogen grund til at kriti
sere OZ. Det ville blive dobbelt så dyrt på den af 
9SH anførte måde. En særlig ros til teknisk brev
kasse. Det er noget af det bedste, der har været i 
mange år, og der kan de nye hente noget.

1W mente, det var helt skudt ved siden af, at vi 
godt kunne undvære noget af Traffic-Departmentet; 
det er et meget stort arbejde, som 2NU gør for os, 
og det kan ikke kritiseres.

4BD udtalte, at det var rart, at EDR’s økonomi var 
blevet bedre. Taleren fandt, at det var udmærket, at 
formanden oplyste, hvor mange medlemmer EDR 
har; men hvorfor mindes man ikke samtidig de med
lemmer, der er gået væk i det forløbne år. Hvorfor 
har EDR ikke en fane? Det er der måske ikke råd til. 
4BD mente, at EDR skulle være medlem af regionen, 
selv om dette ville blive en økonomisk belastning 
for foreningen. Er Amerika stærkere, fordi de sam
arbejder med hæren? Kommer vi til at stå bedre, hvis 
vi har hæren i ryggen? Det kunne jeg godt tænke 
mig at høre nærmere om. 4BD ønskede, at GF havde 
fået lov at hylde den afgående kasserer, evt. ved 
overrækkelse af en afskedsgave. Endvidere udbad 
han sig oplysninger om OZ i et mindre format. Det 
kunne blive billigere, end det nu er, evt. i format 
som det tyske DL QTC.

2KP takkede 7IN for den rosende omtale af tek
nisk brevkasse. Han var af den bestemte opfattelse, 
at GF skulle have kendskab til, hvad HB’s indstil
ling til region 1 er. Som medlem af regionen er der 
jo hverken stemme- eller taleret på konferencen. 
Den eneste måde at gøre sig gældende på, er at op
tage private forhandlinger med de stemmeberetti
gede.

2KP oplyste endvidere, for at deltage i disse kon
ferencer, som strækker sig fra 4—6 mdr., forlanges

OZ6PA, OZ9R og OZ8JM fotograferet  ved  
generalforsamlingen

det, at en, helst flere medlemmer deltager, og dette 
ville blive så urimeligt dyrt, at hverken EDR eller 
andre foreninger har råd til det, og da P & T har 
stemmeret, er det da billigere at få dem til at tale 
EDRs sag.

5GB havde nogle kommentarer til 4M. Vi har skre
vet til de ikke-medlemmer, der står i QTH-listen; 
men kun 75 reagerede og meldte sig ind i EDR igen. 
Det synes jeg, er et meget godt resultat. Til 4BD ang. 
militærsamarbejdet oplyste 5GB, at militæret er me
get interesseret i dette. Det kommer for en gang; 
men der er så meget, hæren skal ordne af vigtigere 
sager.

Om region 1 er min private opfattelse, at EDR bør 
melde sig ind. For blot det giver et minimalt resul
tat, er pengene givet godt ud. EDR kan simpelthen 
ikke være bekendt at unddrage sig medlemsskab af 
region 1, når EDR er anerkendt som amatørorgani
sation.

4RU mente, at den ringe deltagelse ved GF skyldes, 
at vore XYLer ikke må komme med. Hvis det bliver 
arrangeret som en familieskovtur, skulle deltagel
sen nok vokse.

3LI sagde om region 1, at det var mildest talt en 
kedelig modtagelse, han fik i Gotesberg. Grunden 
var, udtalte en englænder, at EDR ikke havde be
talt kontingent i 2 år. Nu var den englænder ikke 
kompetent til at udtale sig om dette, men det var 
ikke rart at høre. 3LI ville nu gerne vide, hvordan 
er vort samarbejde med IARU. Der har stået så lidt 
om dette. Ang. QSL-kort ville 3LI gerne vide, om 
han var nødsaget til at betale for at få dem tilsendt. 
Han fik kun OZ og måtte betale for QSL, selv om 
han betalte EDR kontingent.

6PA kunne ikke give nogen særlig grund til, at der 
kun var 70 medl. i dag, men det skyldes vel, at der 
ikke var noget sprængstof i denne tid. Når der har 
været mange tilstede i de senere GF, har vi haft en 
eller anden særlig sag at tage stilling til. Udflugt 
eller anden fornøjelse før GF var ingen sikkerhed 
for, at husarerne kom, om jeg så må sige, men vi 
prøver igen i Aarhus, så nu må du se at gøre noget, 
sagde 6PA til 7IN.

Om militæret har vi talt i HB, men der er ikke 
enighed, og det er heller ikke sikkert, medlemmerne 
vil synes om det — måske nogle få.

6PA mente ikke, at det var rigtig at være i region 1. 
Vi må betale 1700 kr. for noget, vi ikke ser nogen 
resultater af, men vi kan ikke helt unddrage os det 
internationale samarbejde, og så sent som i går fik 
vi jo at vide, at EDR er savnet i regionen. Nu har vi 
fået tilbudet om at være med, for 1000 kr. om året, 
og så har vi jo fået noget ud af vor modstand. Men
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vi må have noget at vide om arbejdet, regnskab og 
andet. Med hensyn til at sige mindeord for medl. der 
ikke er mere, kan vi ikke få dette oplyst fra P&T, og 
skal nogle mindes, skal alle med, men det er altså 
ikke muligt, derfor har vi opgivet det.

Angående en fane, ja, hvorfor har vi ikke det, men 
det kan vi da godt få, så når nu Håndbogen er fær
dig, vil jeg sige til 9R: Denne fane ny og god giver 
jeg til Henrik. (Bifald).

2KH udtalte, at der må skaffes nye medlemmer. 
2KH var mere end villig til og prøve, og det måtte 
vi alle selvfølgelig gøre.

Vi er glade for, at licenssagen blev bragt til en lyk
kelig afslutning.

2KH udtalte videre om region 1, at det måske 
netop nu er nødvendigt med dette samarbejde. Der er 
måske uheldige ledere, men der må vel være mulig
hed for at skaffe nye ledere. Kan vi stå uden for? 
Det har meget at sige at stå sammen om arbejdet om 
vore bånd.

Om samarbejdet med andre organisationer sagde 
han, at det skal vi være varsomme med. Det fører 
ikke altid til noget godt.

5GB udtalte, at det ikke var EDR, der skulle samar
bejde med militæret. Den enkelte amatør må selv 
tage stilling til dette.

4SG takkede formanden for den gode beretning, 
og mente om region 1 det viser, at det er de forskel
lige landes P&Ter, der bestemmer alt om frekven
ser, i hvert fald de lande der er tilknyttet Nato. Det 
eneste, der hjælper, er skriftlig henvendelse. Det 
er kun papir og papir, der giver resultater.

1W mente, at man skulle tilbyde region 1 1500 kr, og 
så bruge resten til et fornuftigt formål.

7IN sagde, at med hensyn til arrangementer var 
det ikke nogen god ide sidst i Aarhus. Det var et 
magert resultat, men selvfølgelig vil vi gøre det igen, 
hvis det forlanges, og der skal komme borde i lokalet, 
hvor GF skal afholdes.

8JR anbefalede HB at lave en hvervekampagne. 
Der er mange telegrafister inden for militæret.

5GB svarede herpå, at det var prøvet med et nogen
lunde resultat i Høvelte.

3Y sagde med hensyn til region 1: Der er talt så 
meget om det inden for HB. Hvis det bidrag, vi skulle 
betale, var nede på det halve, så kunne der være me
ning i det, men kan der ikke her på GF gives ret
ningslinier for HB, så vi kan arbejde videre på det 
grundlag.

Så er der Traffic Department-siderne, det er 
der ikke for meget, af. I udlandet har de en meget ud
viklet presse om DX arbejdet. Der er brug for dette 
stof. Formen kan måske diskuteres, men ellers er 
det OK.

5GB henstillede, at man gemte region 1 sagen til 
eventuelt.

4M henstillede, at HB genoptog samarbejdet med 
region 1. Så kan EDR i videre kredse diskutere de 
sager, der står os nær.

9R ville mene, at det i høj grad betalte sig at være 
medlem af region 1, og ikke at spare de 75 øre eller 
så, det kostede om året. Bifald.

3FL så gerne, man genoptog samarbejdet med re
gion 1, idet det jo nu var blevet billigere, efter de 
oplysninger SM5ZD kom med i aftes, ville regionen 
meget gerne i nær kontakt med EDR igen, og det 
ville ikke koste mere end 1000 kr. om året. der er på 
budgettet afsat 1700 kr.. så det er en god forretning at 
melde os ind igen.

6PA sluttede forhandlingen med at sige, at forhol
det til IARU ikke har noget med forholdet til region 
1 at gøre. I IARU skal man ikke betale noget for at

være medlem. Vort P&T varetager de interesser, som 
EDR har, og de kalder, når der er noget at drøfte. 
Om region 1 er det svært at blive enig, men vi håber 
i HB at få medlemmernes udtalelser og evt. beslut
ning at arbejde efter, og så håber vi på et godt resul
tat.

Formanden beretning blev godkendt enstemmigt.
Dirigenten gav derefter ordet til kassereren OZ3FL.
3FL udtalte, at der efter gi. skik ikke var noget at 

oplæse, da regnskabet var trykt i OZ, og overgav det 
til videre diskussion.

7IN omtalte overskridelsen af OZs budget og ville 
gerne have oplyst om de klicheer, der blev brugt til 
HB kandidaterne i Københavns afd., var betalt af 
afd., og om der ikke kunne oprettes et klichearkiv. 
Det ville spare en del penge.

61 ville gerne vide, hvorfor man var gået bort fra 
ren ordtakst for amatørannoncerne.

3FL udtalte, at klicheerne er betalt af EDR ud fra 
den betragtning, at det var godt stof. Amatørannon
cerne er steget, for når vi ser på regnskabet, som 
vi fører specielt, er der betalt 2632,05 kr. til trykke
riet, og kun indbetalt i frimærker 812,20 for de direk
te amatørannoncer. Der er grænser for, hvor stort 
servicetilskudet kan være. Der har været 166 annon
cer det sidste år. 2 kr. for hver vil sige, at så kommer 
vi ned på 1500 kr. i underskud. De har hidtil været for 
billige.

4M og 7BE var ikke tilfredse med den ordning af 
annonceprisen, der må kunne skelnes imellem de 
egentlige amatørannoncer og forretningsannoncer, 
evt. helt udelade andre ting, der ikke har med radio 
at gøre. 4M mente, vi skulle bibeholde den gamle ord
ning.

3FL: Jeg har ikke spor imod, at vi går tilbage til 
den gi. ordning. Det var min pligt at gøre opmærk
som på forholdet, HB blev enig om at sætte grund
taksten til de 2 kr.

Dirigenten bad om godkendelse af regnskabet. Det 
blev enstemmigt godkendt.

5GB bad forsamlingen rejse sig, som tak til 3FL, 
for den lange tid han havde været i EDRs tjeneste. 
Stærkt bifald.

Resultatet af HB valget.
5Y fik ordet for at oplæse tallene, det glædede ham, 

at det for første gang var sket, at alle sedler var fol
dede rigtigt.

Kreds 1: 2KP 109 st. — 4AO 91 st. — 5RO 122 st. — 
7EU 107 st. — 9SN 105 st.

Kreds 2: 2PU 13 st. — 2MI 41 st. — 3Y 56 st. — 4LK 
34 st. — 4NO 46 st. — 5GB 63 st.

Kreds 3: 3SN 4 st. — 3XA 19 st. — 7HJ 3 st. — 7W 
27 st.

Kreds 4: 2NU 128 st. — 2KH 124 st. — 3FL 147 st. —
3FM 152 st. — 4RU 78 st. — 7IN 85 st. — 8JM 111 st.

Ialt var indleveret 690 sedler, 1 ugyldig, 2 blanke. 
4 var afleveret så sent som den 19. sept.

Indkomne forslag.
2 forslag var indleveret. De er trykt i august OZ, 

side 185.
5GB forklarede sit forslag ang. lokalportoområdet 

i kreds 1.
2KP ville have, at Brøndbyvester skulle med også
4SG: Husk at Hvidovre er blevet selvstændig post

distrikt.
3FL, vi må have rene linier og have postkontorer

nes navne, ellers er det ikke til at finde ud af for kas
sereren.

Dirigenten ville gerne have forslaget godkendt. Det 
blev det enstemmigt.

Endvidere var der forslag indsendt af 8HE i Herlev.
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5GB udtalte, at det er en ganske udmærket ord
ning, vi hidtil har haft. Der skulle ingen grund være 
til at ændre det. Bifald.

6PA mente ikke, vi havde brug for et sådant for
slag, der ligger noget mere i det. Hvorfor skal det 
at vælge formand tages fra GF. Hvad skal vi så kom
me her for. Det er meget vanskelig for en formand 
at bo uden for København, der er mange møder, der 
skal afholdes, hvor formanden må være tilstede. Det 
bliver meget dyrt på den måde, og der går jo også 
arbejdstid til dette hverv. Medlemmerne skal tænke 
sig lidt om, inden man laver noget som dette her.

4SG mente ikke, man kunne diskutere forslaget, 
når stilleren ikke var til stede, og foreslog at afbryde 
videre diskussion.

7IN sagde, at fordi et medlem, hvor han end bor, 
ikke kan komme til generalforsamlingen på grund 
af sygdom eller andet, så skal hans forslag alligevel 
frem til behandling. Det skulle vel ikke være nød
vendigt, at formanden skal være københavner, selv 
om jeg godt kan se, at det er mest praktisk. Men det 
kunne jo ske en dag, der var en dygtig mand, der 
boede i provinsen, og som var formandsposten vær
dig. En formand bør vælges ved urafstemning.

2KH: Lovsangen om København faldt mig lidt for 
brystet. Det ligger forbistret afsides, og at det skulle 
være en københavner, der bør være formand, er ikke 
nødvendigt. Det skulle nok kunne ordnes.

Der er en fare, idet en formand, hvis han stemmes 
ned, ikke engang er medlem af HB. Der kan være 
noget, der taler for begge forslag til valg af formand. 
Men jeg stemmer på, at GF vælger formanden.

2KP: Ideen i forslaget er rigtig nok. Det må være 
tilfredstillende for formanden at vide, at han er den, 
der sidder med det største stemmetal inden for besty
relsen, i stedet for at sidde med det mindste, og det 
gør han jo på den måde, hvorpå han vælges i øjeblik
ket. Jeg mener, det må styrke formandens position, 
hvis han kan henvise til, at han har fået 6—800 stem
mer ude fra landet, i stedet for 67 på GF.

6PA mindede om, at der kommer også en dag, da 
han ikke kan mere. Så begynder den store krig. Lad 
manden vise i sin tale eller personlighed, at han er 
værdig til at være formand. Men skal man sidde i 
Aarhus, i Horsens eller et andet sted, og skal kon
spirere om, hvem der skal være formand, og forså 
vidt aldrig nogen sinde ser den mand, der skal væl
ges, når han kun kendes af en lokal kreds, så er vi 
ude i noget, der er forkert.

4M så en fare i det nye forslag derved, at Fyn al
drig ville få en chance med de få stemmer, der af
gives. Med hensyn til københavneriet, hvad er det 
så? Jeg har boet i København og bor nu på Sjælland, 
jeg stillede i sin tid forslaget om at lægge GF skifte
vis i Odense, Aarhus og København. Det kan vel ikke 
kaldes københavneri. Nej, lad os bibeholde den gam
le ordning.

5Y: En enkelt ting vil jeg gerne påpege. Man må 
være opmærksom på, at hvis en ændring skal fore
tages, må det være, HB vælger formanden af sin 
midte. Det er den almindelige form, såfremt forman
den skal vælges ved et særligt valg. Har man nogen 
særlig gode medlemmer, stiller man dem op som for
mandsemner, men så afskærer man dem fra at blive 
valgt til HB. Flere af de gode emner kan stilles op 
som formandskandidat. Kun een kan vælges. Så ryger 
de andre lige ud af vagten, og det var ikke meningen.

3Y: Det, vi skal afgøre nu, er, om vi 78 skal vælge, 
eller de 670, der stemte. Men det forslag, der er stillet 
op, duer ikke. Det skal afgøres ved en urafstemning.

2MI afleverede først en hilsen fra sin afd. og fra 
formanden, 7NA. Vi har ingen mulighed for at vælge

en formand her i blandt forsamlingen, men HB kan 
af sin midte vælge en mand, der er kompetent til po
sten. Vi kan ikke vide, hvem der er god til denne 
stilling. Det kan HB alene afgøre, og lad os ikke 
diskutere, om vi er fra Provinsen eller København. 
Det er jo ikke det, det gælder om, kun at få en dyg
tig mand.

7IN: Jeg vil stille som ændringsforslag, at besty
relsen konstituerer sig med formand og kasserer m. 
v. ud af sin egen midte.

5GB: Vi kan ikke vedtage ændringsforslag på GF.
6PA: Der er ikke tale om københavneri. Man skal 

ikke tage så store hensyn til sine personlige sympa
tier eller antipatier, men det rent praktiske spiller en 
rolle. Det, det drejer sig om er, om man skal vælge 
formanden på GF af dem, der er til stede, eller for
manden skal vælges ved en delegeretforsamling. Det 
er så stort et apparat, at det ikke lige er til at gå til. 
Det kommer an på, hvad formanden kan lave, og det 
må han præsentere for EDRs medlemmer gennem sit 
arbejde. Man kan ikke sige her, at der kun er 70 med
lemmer. Der er mange, mange flere. Afd.-formæn- 
dene, der her er til stede, repræsenterer deres med
lemmer. Glem ikke det. Altså der er et meget større 
kontingent af EDRs medlemmer til at afgøre for
mandsvalget, end man tror.

2KH stillede det ændringsforslag, at formanden 
vælges af bestyrelsen, men så skal der vælges et be
styrelsesmedlem mere, samt rettelser i lovene.

8I: Jeg vil tillade mig at stille et spørgsmål til den, 
der stiller dette forslag, eller dem, der står bag ved 
det. Er der nogen grund til at udsætte noget på den 
formand, vi har i øjeblikket. Er der nogen, der har 
haft uheldige eksempler før i tiden på den måde, for
mandsvalget foregår på, som der kan henvises til. 
Jeg kan ikke, i de snart 20 år jeg har været med, min
des noget. Der må da være en baggrund for det stil
lede forslag. Der er ikke nogen grund til at foretage 
nogen ændring. (Bifald).

3FL: Jeg vil gerne foreslå, at vi stadigvæk vælger 
formanden på GF, men at afdelingsformændene har 
pligt til at møde op på GF.

9SH: Det er meget forkert at gå hen at lave lov
ændringer. Et lille antal af medlemmerne kan ikke 
foretage dette. Det må først omtales i bladet. Det er 
et overgreb simpelt hen.

1W: Nu er vi ved og komme fra det egentlige for
slag. Lad os stemme om de to måder at vælge for
mand på, og så til næste år kan der komme nye for
slag frem.

Dirigenten stillede det indkomne forslag til afstem
ning. Det blev forskastet.

Man gik nu over til valg af formand. Foreningens 
formand igennem de sidste 7 år, OZ6PA Poul Ander
sen, København, genvalgtes med akklamation.

6PA takkede for tilliden. Det var nu 8. år, og han 
ville gøre sit bedste for alle EDRs medemmer i ind- 
og udland.

Valg af revisorer:
De to revisorer er OZ5Y og OZ3TM, de blev gen

valgt.
Og en suppleant, der samtidig fungerer som stem

meoptæller — det er nu 4M — genvalgtes.
Sidste punkt var eventuelt. Dirigenten bad delta

gerne fatte sig i korthed, da tiden var fremskreden.
6PA: Af region 1 blev vi i sin tid inviteret til at 

detage i en konference, og til at være med til at be
tale, hvad det koster. For Danmarks vedkommende 
blev det 1700 kr. Disse penge indgår hvert år til et 
eller flere fond, og skal bruges til rejser til de for
skellige ITU-konferencer, hvor amatørerne ingen 
stemmeret har, P&T har stemmeret. Så mener man,
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amatørerne kan lade sig repræsentere igennem deres 
egne organisationer — ikke direkte, men så ved at 
tage de delegerede frem af koridoren og sige: Nu må 
du gøre sådan og sådan. Men EDR må gå til P&T. Det 
fik vi jo at vide i region 1. Det skal vi også. Det er 
dem, der har stemmeret, og P&T er vore gode venner, 
og de vil kæmpe for os, og de vil kæmpe for alle andre 
danske, Redningsvæsenet og Fiskerne. Men de skal 
bruge penge i regionen. Vi skulle mødes i Gotesberg, 
men for de 1700 kr. blev det kun papir og papir. Vi 
har set så meget af den slags. Det vil vi gerne være 
forskånet for. Derfor var vi lidt påholdende, men vi 
må ikke være fedtede. Det indtryk må man ikke få. 
Vi vil gerne ofre noget, men vi vil have noget for pen
gene. Så er spørgsmålet, om det nu ikke har gavnet 
os, at vi har strittet lidt imod? Jo, det har. Vi har 
fået det tilbud i går, at det var gået ned til 1000 kr., 
og vi har fået endnu et tilbud i dag, hvis vi ville på
tage os at tage den næste region 1 konference. Det 
er os en stor ære at få tilbudt en sådan konference. 
Det bliver et stort arbejde, men den skal vi have 
næste gang. Nu er så spørgsmålet, om vi kan sætte os 
uden for det internationale samarbejde. I HB er der 
meget store divergenser om spørgsmålet. Jeg person
lig er ikke imod, men jeg vil ikke være med til, at 
det skal koste en formue. Vil I her i denne forsamling 
give HB, som står så splittet om det emne, et direk
tiv: Ja eller nej. Lad os høre jeres mening.

4SG: Vi må afgjort være medlem af region 1, men 
på den anden side, må vi have krav på at have beret
ninger derfra om, hvad vore penge bliver brugt til.

5 GB mente, vi ikke kan være i tvivl. Det er så ringe 
et beløb, ca. 80 øre pr. medlem. Jeg foreslår, at vi bli
ver i region 1.

6I: Jeg mener også, det må være en fordel at være 
tilsluttet det internationale arbejde, men der må være 
et regnskab. Der burde være indberetninger til P&T 
om, at de bånd, vi kører på, de virkelig bliver brugt, 
og endda meget flittigt, så vi ikke risikerer, at de 
bliver skåret ned. Vi må være meget aktive og virke
lig bruge vore bånd.

1W opfordrede medlemmerne til at give deres sank
tion til at genoptage samarbejdet med region 1, og 
afholde betalingen inden for de nu fastsatte rammer. 
For vi må jo tænke på, at det er fremover, der skal 
betales, og det skulle vi gerne have råd til.

5GB oplyste, at vi selvfølgelig skal betale det sam
me som de andre pr. medlem, og region 1 forlanger 
ikke mere det, vi skylder for de sidste to år.

2KP udtalte, at fordi der var modstand mod at be
tale til region 1 inden for HB, var det jo, fordi vi ikke 
havde hørt noget som helst til hverken det ene eller 
andet. Når vi kun skal betale, så vil vi ikke lege med 
mere. Nu har vi fået en skriftlig undskyldning for 
den behandling, vi har været udsat for, og selvfølge
lig skal vi kun betale for de licenserede medlemmer 
inden for EDR og ikke for alle, som vi har skullet før.

2KH: Hvordan kan vi få indflydelse på styrelsen, og 
hvordan vælges den?

2RA ville gerne have noget mere begynderstof til 
de unge medlemmer. Hvor er DR rubrikken? Vi kan 
jo skrive til brevkassen, men de må have diagram
mer at arbejde efter.

3FM mente, det var et godt løfte, vi fik i aftes fra 
SM5ZD. Vi må være med der. Vi kan ikke være be
kendt at være uden for. Så betal de 1000 kr. og lad os 
kunne se folk i øjnene igen. Vi vil ikke være outsid- 
dere.

Dirigenten satte region 1 spørgsmålet under afstem
ning. Vi skal ind igen. Det blev enstemmigt vedtaget.

7BE ville gerne have nogle løsblade i OZ med alle 
nye amatører og forandringer, begyndende med 1 tal
lene. Så får vi tilsidst en QTH-liste.

7IN efterlyste landskredslederens beretning for 
året. der er gået.

5AC advarede kraftigt imod at bringe QTH-listen 
som løsblade. Det har vi prøvet, men det var ikke 
godt. I sin nuværende form er den bedst.

1HO: Med hensyn til QTH-listen, kunne der da 
ikke komme blade i OZ i samme størrelse som listen. 
Så var der en mulighed for at få alt med.

8JM takkede først for den tillid, der var vist ham 
ved at vælge ham ind i HB. Ang. arbejdet i afd. fore
ligger ikke meget nyt ude fra, men det skyldes afd. 
selv. Vi hører ikke noget fra formændene, men ring 
eller skriv til mig, så skal jeg komme ud i afdelinger
ne, men helst i week-enden.

5RO hilste fra 7WH, der desværre ikke kunne være 
tilstede, da han havde andet og mere vigtigt at ud
rette i dag.

9SH ville gerne vide, hvad landskredslederen lave
de. Send en lille skrivelse ud til alle afd. om, hvad 
8JM kan gøre for os. 9SH rettede en tak fra Horsens 
afd. for det store arbejde med lodsedlerne til deres 
hus, alt går godt nu.

4WR sendte en hilsen fra de amatører fra Nyborg 
afd., der ikke kunne komme i dag, og efterlyste sam
tidig oplysninger om forhandlingerne med P&T for 
de amatører, der sejlede med skibene.

6PA: Der er meget papir i denne sag. Det sidste 
der forlød var, at man havde taget det op til fornyet 
overvejelse, men det kommer vel engang. Vi må 
vente.

4BS omtalte et antenne-led, der efter hans mening 
ikke duede. Når det står i OZ skulle det gerne være 
noget, der kan bruges.

7EU: Der findes ikke nogen teknisk ting, der ikke 
kan svigte. Så den artikel skulle være udmærket. 
Ang. håndbogen, så bliver, teksten lettere fattelig i 
den nye bog.

OZ størrelse den er god nu. Som det tyske blad bli
ver det for sammentrængt.

3LI var ikke tilfreds med teknisk redaktørs kon
struktionsartikler i OZ. I sammenligning med dem 
2KP laver, er det nemmere for en begynder at kom
me ind i 2KPs artikler, 7EUs er udmærkede, men 
ikke for en begynder.

6I efterlyste oplysninger om den nye kasserers post- 
box og adresse.

8JM oplyste, at hans opgave som landsafdelings
leder, som ren organisatorisk og vejlede medlemmer
ne. Samtidig sagde 8JM, at han var DR-leder. Inden 
ret længe bliver der udsendt et skema til afd.-for
mændene. Besvar det og send det hurtigt tilbage.

3AX mindede om Danmarksmesterskabet i ræve
jagt, og anmodede de forskellige afdelingsformænd 
om at sende deres rævejægere til Odense 5. oktober.

6PA sluttede GF med at sige, at nu gik vi ud i ar
bejdet igen. Han sagde tak til 3TM og 5Y, for det store 
arbejde med stemmesedlerne, de hvert år har. Tak 
til 4M, i har vor ubetingede tillid. Det er dejligt at se 
de gamle medlemmer arbejde for os.

Vi håber alt godt for vor nye håndbog og vort 
blad OZ, og så skal der vælges en ny kasserer. Der 
har vi foreslået 3FM i Horsens, ja, vi har faktisk valgt 
ham, og vi har tillid til vor nye kasserer. Tak for den
ne gang.

3FM var glad for den tillid, der var vist ham, ved at 
vælge ham som kasserer. 3FM bad medlemmerne vise 
lidt overbærenhed i den første tid.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og bad GF 
at udbringe et leve for EDR.

Vy de 73 OZ5RO,

sekretær for EDR.
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TRAFFIC-DEPARTM ENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU 
P. O. Box 335, Aalborg 

Hertil  sendes al  korrespondance vedrørende Traff ic Department  
Assistent-manager: Contest: OZ2KD

— — Bånd-aktivitet: OZ3GW
— — Diplomtjenesten: OZ6HS
— — Int. samarbejde: OZ8T
— — V.H.F.-arbejdet: Vacant

Må jeg gennem disse linier sige tak til hoved
bestyrelse og generalforsamling for de hilsener, jeg 
har modtaget herfra i anledning af min sygdom.

De hertil knyttede ønsker om snarest at mødes 
igen i foreningsarbejdet er gensidige. Tak.

Børge Petersen,  OZ2NU.
PACC-contesten 1958
blev for Danmarks vedkommende vundet af OZ2NU 
med 408 points efterfulgt af OZ7SN med 336 points.

OZ3FL var bedste OZ
i begge afdelinger af VK/ZL-contesten 1957, idet de 
udsendte resultatlister meddeler følgende:

CW: OZ3FL 1020 p.
OZ1W 525 p.
OZ4FF 400 p.

Fone: OZ3FL 755 p.

OZ3FL har også modtaget
noget andet, nemlig et brev fra en god, gammel ven 
af os alle, tidl. OZ4G-OZ4GG-OX3ME-OX3UE — 
Børge Hågensen, der nu har kaldesignalet: VE7AFW.

Efter at have fortalt, hvor billigt han fandt kon
tingentet, i alt fald når det kunne betales i dollars, 
skriver han:

Jeg glæder mig til det første „OZ“, som skulle 
komme engang i november. Angående 14 mc QSO 
er jeg bundet til 14,030, idet jeg kører med et 
noget sjældent arrangement. Min x-tal TX er 
installeret i en lille bygning på toppen af et 1500 
m højt bjerg ca. 10 km fra byen. — TX nøgles fra 
min QTH i byen via 220 mc-link. Det virker fb, 
men forhindrer mig i at anvende VFO. Indtil nu 
har jeg ikke været særlig aktiv, men har dog 
haft et par OZ-QSO’s. RX er en affældig NC100, 
som snart faar en converter foran sig for at få 
lidt mere „pep“ på 14 mc.

Sidst i brevet håber Børge på flere OZ-kontak- 
ter, hvis jeg iøvrigt kan få ørenlyd for California- 
kilowatterne, som er lidt for nær herovre.

Mange hilsener og tak.
Børge Haagensen,

1461 Bertram Street. Kelowna B. C., Canada.

VR3A
har siden august måned ligget med brækket ben i 
Sydney.
Et rygte siger,
at VE3MR vil gøre Andorra aktuel igen ved at være 
aktiv derfra netop omkring denne tid. SSB vil være 
foretrukket.
4UWZA
er en United Nations sin. i Schweitz i lighed med 
ZC6UNJ i Jerusalem. Men hvorfor disse tal- 
prefixer?

Det er snart ikke til at kende forskel på legale 
amatørstationer og illegale commercielle stns.

BSGB meddeler:
Den „International Radio Hobbies Exhibition“ vil 

blive arrangeret påny fra d. 26. til 29. nov. 1958 i 
The Royal Horticultural Old Hall, Vincent Square, 
London S. W. 1.

GB3RS vil være i gang fra udstillingen, hvis stør
ste oplevelse sikkert vil være „Farvefjernsyn", der 
i den foreliggende form for første gang vises for 
publikum.

WASCARC-award.
Dette nye cert. fås for forbindelse med medlem

mer af Scott County (Kansas) Amatør Radio Club. 
Har du hørt WØMI-WØZUX og KØDZF — saa prøv.

Worked all Counties i West Virginia
er en virkelig opgave at tage sig på, og ingen har 
gennemført kravene endnu, skønt diplomet blev 
annonceret så tidligt som den 1. juli 1946. Enhver, 
som har bekræftelse på forbindelse med alle 55 
grevskaber, skal sende ansøgningen til Mountainer 
Amateur Radio Ass. Box 909, Fairmont W. Va.

Rettelse til QTH-listen.
Adressen for OZ4K ændres fra Molbechsvej til 

M. Bechsvej (som det stod i den gamle QTH-liste). 
Amtsbogstav ændres fra K til A. Undskyld, 4K.

Og så tvinger
sygdom mig til også i dette nr. at springe beretnin
gen fra de svenske rævejagtsmesterskaber over, 
men den skal nok komme.

OHA 100
m. cert. nr. 2 er som første europæiske station til
delt OZ2NU.

Angående anmeldelse af adresseændring.
I anledning af henvendelser til mig vedr. ukorrekte 

adresser i den nye QTH-liste, må jeg anføre, at QTH- 
listen er udført på grundlag af den senest udkomne 
liste fra Generaldirektoratet for P&T.

Når der, hvad man ikke forvænter, alligevel kan 
forekomme fejl i denne nye liste, skyldes det da i 
almindelighed heller ikke unøjagtighed fra P&Ts 
side, men oftest, at den pågældende amatør ved 
adresseændring glemmer at give P&T meddelelse 
herom.

Fra P&T har vi i den anledning modtaget:
„Da man er bekendt med, at en del licenserede 

radioamatører i tilfælde af flytning undlader at 
underrette generaldirektoratet om den nye adres
se, ville man sætte pris på, at der i „OZ“ ved lej
lighed indrykkes en notits med opfordring til de 
licenserede amatører om at sørge for, at general
direktoratet til stadighed holdes underrettet om 
amatør-sendestationernes adresser."

E. B.
Børge Nielsen / P. V. Larsen

oass.
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Denne opfordring er hermed bragt, idet det slutte
ligt skal anføres, at anmeldelse af flytning er en pligt 
for hver enkelt radioamatør i h. t. de licensbestem
melser, han eller hun er pligtig at overholde.

GI. Hasseris, d. 7. oktober 1958.
Børge Petersen.

OZ2NU.
Rettelser og tilføjelse til QTH-listens 
prefix og zoneliste.

MP4...........Kuwait slettes og erstattes med:
9K2........... Kuwait 21. .As
9S4  Saar slettes

Nyt land:
ZL  Chatham Island 32..0

73 OZ7BG.

Fra næste nummer af OZ suppleres DX-jægeren 
med en månedlig oversigt over vilkaarene paa de 
forskellige bånd, forestående dx-begivenheder, 
sjældne call’s etc.

Det er for så vidt noget af det stof, som hidtil 
har haft sin plads under „Tr. Depart. beretter . . . “
— eller som har været flettet ind i stoffet her under 
DX-jægeren, men som nu skal samles under eet. 
Altså varetaget som en speciel opgave, og dermed 
også, således at det giver os forhåbning om, at alt 
af vigtighed kommer med.

Det har således intet som helst at gøre med DX- 
jægernes egne resultater, men måske mere med de 
resultater, der ikke blev opnåede.

Alt dette stof, rummende hvad man hører af 
interesse på båndene, eller hvad man læser i frem
mede amatørblade, indsendes til Tr. Dept. senest 
den 25. i hver måned og skal være mærket paa ku
verten: „Båndaktivitet“.

OZ3GW vil derefter tage dette stof under bear
bejdning.

Nu er vi på vej ind i DX-mands-testens sidste 
kvartal, sikkert ikke det mindst spændende. Os 
forekommer det, at spændingen i denne konkur
rence er blevet holdt ret godt ved live i de for
løbne 7—8 mdr. og nu i dette kvartal, hvor bl. a. 
„CQ-testen“ skal afholdes, vil der sikkert blive sat 
ind med en kraftig finish, der vil få betydning for 
vor egen test’s forløb.

Foreløbigt ser det ud til, at 7SN har taget sig et 
ret solidt forspring, der tilsyneladende holdes ved 
lige gennem en udbytterig aktivitet, men hvem ved
— om en måned ser billedet måske helt anderledes 
ud.

Og som tiden efterhånden går, må vi til at forbe
rede os på næste år, og hvad der skal laves. Vi er 
derfor nød til allerede i dette nr. at indbyde til del
tagelse i næste års test, der vil komme til at løbe 
over et fuldt år fra 1. januar og til og med 31. 
december 1959.

Foreløbig anmeldelse til testen 1959
skal være indsendt til Tr. Dept. inden den 20. no
vember 1958, således at vi i god tid på grundlag af 
anmeldelserne kan tage stilling til, om testen skal 
afholdes eller ikke. I bekræftende fald, d.v.s. hvis 
tislutningen er god nok. vil de endelige regler blive 
meddelt i December OZ.

Så ikke mere hertil — bortset fra listen over 
placeringerne, der følger her:

„ÅRETS STORSTF DX-mand"

Arets største DX-mand,
Call 3,5 7 14 21 28 = Sum
OZ7SN 5 22 85 79 30 = 221
OZ4FF 15 35 87 50 14 = 201
OX3DL 0 15 91 46 20 = 171
OZ2KD 0 16 86 25 0 = 127
OZ7BW 0 21 63 41 0 = 125
OZ3GW 1 0 65 22 15 = 103
OY7ML 4 17 53 20 0 = 94
OZ7EX 6 12 46 28 0 = 92
OZ1JW 0 0 87 0 0 = 87
OZ7BG 3 7 43 19 14 = 86
OZ5Z 0 3 49 25 6   = 83
OZ3SN 6 9 37 28 0 = 80
OY1R 4 5 39 18 7 = 73
OZ1W 6 7 23 18 11 = 65
OZ5KD 1 0 6.3 0 0 = 64
OZ6HS 6 13 19 24 0 = 62
OZ5SQ 0 6 29 25 0 = 60
OZ2N 3 9 11 33 0   = 56
OZ7OF 4 8 15 16 6 = 49
OZ1I 1 1 10 8 19 = 3.9
OZ2NU 4 32 2 0 0 = 38
OZ5PD 8 2 26 0 0 = 36
OZ7BQ 0 0 33 0 0 = 33
OZ9HC 0 1 24 2 4 = 31
OZ4IP 0 0 4 1 25 = 30
OZ6EG 3 0 2 0 24 = 29
OZ3XP 0 0 4 4 18 = 26
OZ4FA 0 0 12 2 7 = 21
OZ8HC 15 5 0 0 0 = 20
OZ9KO 1 0 1 0 0 = 2
OZ7DX 0 0 0 0 1 = 1

Listen sluttet den 27. september 1958.

De indgåede rapporter fortæller ellers om føl
gende aktivitet:

3,25 mc/s CW:
OZ4FF:  El - GW - ON.
OZ5SN:  DJ - YU.

7 mc/s CW:
OZ4FF:  W1TSL.
OZ7SN:  LZ - LA - OY7ML.

14 mc/s CW:
OZ1JW:  CN8CJ - C07PG - CT2BO - FA8AN - 

FQ8AN - JA7AD - KV4AA-LU2-3-4-5-PY1-2-PZ1AP
- UA0KKD - VE 1-2-3 - VP2AY - VK0TC -VK4AL
- WL2-3-4-9 og 0 - YV5HL - ZL4CK - ZS6FP - 
9S7KD.

OZ2KD:Wl-0 - VE2-3-7-8 - KH6ARA - KH6BLX
- KH6EQ - ET2KY - ZL4CK - ZL2FA - ZL1FZ -
JA1-2-3-4 og 0 - VK2ZR - VK7CH - VK2QL -

VQ3MK - VS6DV - HL9KR - FQ2CB FC - XZ2TH
- FQ8AN - KL7BXO - KL7BVY - 5A4TH - ZK1AK. 

OZ3SN:  UA3 - UC2 - UI8 - UA0VU - 4X4 - PY1
- OA4 - JA3-8 - VE3 - CR6 - ZS5 - VK2 - LUI - 
VQ3 - ZP5 - samt 106 K Wl-0 stns.

OZ4FF:  FF8AC - JA7AD - LU2GB - PY40D -
PY6HL - SV0WC - TI2PZ - UG6AB - UF6FB -
VE 1-2-3-6 - VP2AY - ZS5JA.

OZ5SQ:  UD6AB - Wl-2-3-4-6-8-9-0.
OZ7BG:  FP8AR - VU2SL - CX5CO - UD6BG - 

W3ZA 3W8 4- eu. og w.
OZ7BW : W Kl til 0 - VE3 - K5BSF KG6 -QY1R 

+ eu.
OZ7SN:  LU - KL7 - UO - VQ3CF - LZ - 9K2AT

- VQ3MK - ZB1 - ZS - CN8 - FQ8AJ + Ws.
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14 mc/s Fone:
OZ41P:CN8.

OZ5SQ:  HZ1SN - ZS2MI (Marion Island) - VS9AJ 
-VS1HU - KA2QT - JA6ST - K/Ws + eu.

OZ7FG:  W3ZA/3W8 - XW8AL - I5FL - U05AM.

21 mc/s CW:
OZ3SN:Wl-2-3-4-5-7-8-9.
OZ4FF :CN2AY - CR6CK - JA7AD - KL7CME - 

MP4BCO - ST2AR - TF5TP - UL7HB - VE2-3-6 - 
VU2JA - VP9BO - VQ3HD - ZE1JV.

OZ4RT:  CN2BK - CR6AI - CR7DQ - CT2AI - 
CX9AJ - EA8CB - EL1K - KA2KS - KP4AJG - 
LU1BQ - PY1BLT - PY4LW - PY40D - ST2AR - 
UL7HB - VK3KF - VK3AZY - VK5NO - ZE1JV
- ZE6JO - ZL3GU - W/K - VE - UA9 - 4X4 - CN8 
etc.

OZ7BW:  W'K-10 undt. 6 og 7 - UA9 + eu.
OZ7SN:  C02WD - CX1FB - C07PG - SM - YO - 

MP4BBZ - VK3AZY - LA3JE/P - EL1X - CR7DQ
- VS9AS - UL7HB - CR6BX - VQ4EZ - ET2VB - 
VP5BL - ZL30B - VS6EC + W og VE.

21 mc/s Fone:
OZ4IP:  W2-3-4-6 og 8.
OZ5SQ:  VK5XM - ZD1EO - ZS6ALH - ZD6RM - 

9G1BU - OQ5IZ - VK6SM - K/Ws + eu.
OZ7FG:  FM7WU - FB8ZZ - W2ZXM/MM -

VP2MR - FP8AR - FS7RT - ZK2AB - PJ2MC -
DU1FR - VK9LE - XZ20M - W2EPS/KJ6 - KM6BL

- KM6BP - VP7BX - ZS7C - KX6BT - ZD7SA.

28 mc/s CW:
OZ3GW:  CT1CF - CT2AI - EL1X - JA3JM - 

JA4HM - KC4USB - KP4AOO - MP4BBE - PY1BLY
- PY2AQ - SW0WR - UA0LA - VP4LA - VS9MA
(Maldive) - XW8AJ - ZB2A - C02BL - CX2BT -
4X4WF - samt wl-0 og VE1-8.

OZ4FF:  CR6CK - CX2BT - CX9AJ - F3YR - 
EA4CR - EA7CP - G5RI - KC4USB - LA4CG/P/ 
Spitzbergen. - JA3AH - Kl-2-3-4-5-6-8-9-0 og alle 
w’s samt VE1-2-3-6-7 samt ZE1JV - ZE2KL - 
ZD2JM - ZC4AM - UA9CM - VU2RM - VK4FJ og 
RH, - VS6DO - IT1AI - VQ6WS - UAØLA.

OZ7SN:  HB - HA - SP - VQ4 - ZS1RA - DJ - 
OK - PA - DM - G - YU - OH - OY - PY7MP - 
4X4IO - FP8AR - PY3AOF - CX9AJ - EA - VP7BT
- ZE1JV - + W og VE.

28 mc/s Fone:
OZ41P:  Wl-2-3-4-5-6-7 og 0. - VE1-2-4-5 og 7. - 

VP8DS - VK5NO - VQ3PBD - VQ4DT - VQ2FH - 
ZS6-8. - ZE6JU og 6JL. - OQ5GU - ZC4 - KZ5US - 
HK4AM - HK7LX - PY7AGP - 7HZ. - LU8MAJ - 
CX1VD - UA9 - EA9.

OZ6JI:  VP8DS - VK4DD - ZL2IY - LU3BQ - 
PY6QM - OA4IA - HK7LX - HK7AB - UA9CM - 
UA6KOB - CT2AI - CN2AX - 4X4IX - samt Wl-2- 
3-4-5-7-8-9 og 0, - VE1-2-3-4 og 6.

OZ7SN:  W2 - VE - VQ4DT - OE og G.

Ny jæger i feltet er 6JI, der med 50 w og 42 m. 
endefødet zepp, som ganske vist hænger 80 m over 
havet, har lavet ovenstående gode resultater på 
10 m fone.

4FF står overfor at skulle ind til militæret nu 
ved de forestående indkaldelser og bruger den mel
lemliggende tid til at samle grej sammen til en ny 
station, der skal i gang efter militærtiden. Vi har 
også fået at vide, hvad den skal bestå af — men lad 
os nu se, hvad der kommer til at stå på bordet til 
den tid.

Gennem 1JW er der et nyt qsl-suk, som kommer 
fra W1EQ, der havde qso med adskillige OZ’ere i 
april og maj i år på 14 og 21 mc/s. Rart at høre, at 
så mange interesserer sig for OZ-CCA, men de fle
ste er lidt bitre over manglende qsl.

Aktiviteten stiger, men fra qsl-centralen ved vi, 
at der er mange, mange flere. Lad os høre fra jer 
ogsaa, selvom det betyder, at vi måske kommer 
til at forkorte på prefixerne — og kommentarerne.

73 de 2NU.

Der var engang — det er ikke saa forfærdelig 
længe siden — da Kriteriet for gode Forhold paa 
2 Meter var, om der kunde opnaas Kontakt mellem 
Landsdelene.

I Dag derimod vil „gode Forhold“ paa 2 Meter 
sige, at man hører og opnaar QSO med Stationer i 
Tyskland, Holland, England, Norge og Polen. Og 
ser vi bort fra Aurora-Reflektion, der jo følger 
Solplethyppigheden, er det den tekniske Udvikling 
paa VHF-Omraadet, vi kan takke herfor.

I August og de første Dage af September var 
QSO med DL stns saaledes noget nær en dagligdags 
Begivenhed. TV-Senderen i Dresden paa 145,26 Mc 
blev modtaget saa godt som hver Dag, omend dog 
med stærkt varierende Styrke. Det samme gælder 
DLOIGY.

Den 28. August var Baandet aabent til Norge. 
OZ2BB, OZ3NH, OZ6CK og OZ7DK opnaaede QSO 
med LA4VC, LA8MC og LA9T.

Dagen efter indtraf den helt store interskandina- 
viske Aabning med store Feltstyrker og næsten 
ingen Fading.

Den 4. September oplevede vi en glimrende 
Aurora-Aabning. Om Eftermiddagen opdagede 
OZ9AC, at der var Refleksion af Dresden-Senderen, 
baade ved 45° mod Vest (S8) og Nord (SI) samt 
45° mod Øst (S4-5). Om Aftenen havde 9AC QSO 
med SM5 og DL og hørte baade G og OZ reflek
teret.

3NH var blandt dem, der var med i Aftenens 
Aurora-Eventyr. Han opnaaede QSO med OZ, SM, 
DL, GM, LA samt SP3PD.

OZ6CK havde QSO med SM5SI, og 2GW hørte 
G stns.

Situationen var yderligere pikant derved, at der 
samtidig var aabent direkte til DL og LA — LA 
var saaledes kraftigere direkte end via Nordlyset. 
Det samme gjaldt SM: en fone-QSO mellem 3NH 
og SM5RT blev stærkt generet af SMSRT’s reflek
terede Signal.

Maanedens anden store Aabning fandt Sted den
14. September. Det var en regulær „Højtryksaab- 
ning“. OZ2RA, OZ3NH, OZ4KO og OZ6RI henholds
vis hørte eller workede DL og PA. 3NH wkd DJ1XX 
og DJ2NW i Osnabriick, Afstand 465 Km, med S9-+- 
begge Veje.

OZ6RI har haft QSO med 5 forskellige PA stns, 
fordelt paa 3 Aabninger (30/8, 7/9 og 14/9).

I Maanedens sidste Halvdel var Forholdene over
vejende daarlige, idet der var hyppig Regn og lav 
Barometerstand.

2-Meter Klubbens Mode den 24. September
var usædvanlig velbesøgt, hvilket ikke var mær

keligt i Betragtning af Aftenens Emne var VFO 
paa 2 Meter.
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Foredragsholder OZ7BB fortalte om sine Forsøg 
og Erfaringer, og da disse nok kan interessere en 
videre Kreds, bringes de til Foredraget horende 
Diagrammer andetsteds i nærværende Nummer af 
OZ tilligemed en kort forklarende Tekst.

OZ7BB kom ogsaa ind paa Emnet selvsvingende 
første Oscillator i 2-Meter Modtagere. Han fortalte 
om den Opstilling, han gennem længere Tid har 
anvendt (se Diagram andetsteds i Bladet). Denne 
havde arbejdet absolut tilfredsstillende, men 7BB 
mente dog, at den bedste Løsning bestod i at lade 
Oscillatoren arbejde paa en relativt lav Frekvens, 
f. Eks. ca. 11 Mc, og derefter multiplicere indtil 
den ønskede Injektionsfrekvens er naaet. Med Os
cillatoren arbejdende paa ca. 11 Mc vil Injektions
frekvensen ligge omkring 135 Mc, hvilket er en 
bekvem Værdi, idet der da kan anvendes alminde
lige 10,7 Mc MF-Transformatorer. 7BB havde dog 
ikke arbejdet tilstrækkeligt med dette System til at 
kunne avise en detailleret Fremgangsmaade.

Det interessante Foredrag, der hyppigt blev af
brudt af Spørgsmaal og Diskussion, høstede stort 
Bifald, og Diskussionen fortsattes længe efter ved 
Kaffebordet.

— Det bør maaske tilføjes, at 7BB saa godt som 
udelukkende behandlede den rent tekniske Side af 
VFO-Problemet. En Drøftelse af, hvordan en VFO 
helst bør benyttes paa 2 Meter, bør vi sikkert re
servere en hel Aften til.

2-Meter Klubbens næste Møde
afholdes Onsdag den 22. Oktober Kl. 20,00 i Loka

let paa Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 120.
Hvad Emnet angaar, da fortsætter vi nøjagtigt, 

hvor vi standsede den 24. September. Det træffer 
sig nemlig saa heldigt, at OZ8BH og OZ6JG gennem 
længere Tid har arbejdet med Modtagere, hvis 
første Oscillator ligger paa en relativt lav Frekvens 
— dog ikke 11 Mc, som 7BB foreslog, men 22 Mc. 
8BH og 6JG har haft saa udmærkede Resultater, 
at de helt gaar ind for denne Løsning, og den 22. 
Oktober vil 8BH (evt. 6JG, dersom 8BH skulde 
blive forhindret) belyse Emnet, suppleret med Dia
grammer og praktiske Vink. 6JG’s Modtager vil 
blive demonstreret. Det vil med andre Ord blive en 
Konstruktionsartikel i Foredragsform.

UK7 og 2-Meter Klubben
holdt fælles Bestyrelsesmøde den 17. September. 

Det blev vedtaget at holde Contests for 1958—59 i 
Lighed med tidligere Aar og med samme Points
beregningssystem — Antal Km x Antal QSO, idet 
dette, alle Forhold taget i Betragtning, har vist sig 
at være det mest retfærdige for baade „store“ og 
„smaa“. Et System, der er 100 % „retfærdigt14, 
lader sig næppe opstille, alene af den Grund at det 
vil være vanskeligt at definere, hvad der i denne 
Forbindelse maa betegnes som Retfærdighed.

Den først kommende Test er Juletesten Søndag 
den 28. December Kl. 09:00—12:00 lokal Tid. Der 
kan arbejdes paa saavel 144 Mc som 432 Mc paa 
lige Betingelser. — Desuden afholdes en Test i 
Marts og en i Juni.

Til Støtte for Pointsberegning under Contests vil 
der blive udarbejdet et Kort over OZ og SM7, hvori 
alle almindeligt anvendte Field Dav QTH’s er ind
tegnet. Det bliver derved muligt paa eet og samme 
Kort at udmaale Afstande f. Eks. mellem Hanst
holm og Kalmar og mellem Bornholm og det øvrige 
Danmark. Maalestokken bliver 1:500.000, saa For
matet bliver for stort til, at Kortet kan bringes i 
OZ. Det overvejes for Tiden, hvilken Form for

Offentliggørelse resp. Distribution der er billigst og 
mest hensigtsmæssig.

Frekvenslisten
bliver naturligvis ogsaa en god Hjælp under Con

tests. Her er et Tillæg til den foreløbige Liste i 
September-OZ:

OZ7G 144.143 OZ1SV 145.140
OZ1KV 144.200 OZ5HF 145.188 og 145.104
OZ6RI 144.300 og 144.999 OZ3CR 145.200
OZ5FZ 144.372 OZ7HZ 145.530
OZ3HV 144.480 OZ1EF 145.590
OZ5LI 144.480 OZ4PP 145.722

Men der mangler endnu mange Frekvenser. Det 
er i alles Interesse, at Listen bliver saa komplet 
som overhovedet muligt. Saa tag lige et Brevkort, 
skriv Frekvensen og send Kortet til 
OZ5MK, Mogens Kunst, Møllekrogen 11, Lyngby.

Opsæt det ikke. Det vilde være rart, hvis vi alle
rede til Juletesten havde en nogenlunde fuldstændig 
Liste.

Og vi siger Tak til dem, der i denne Maaned har 
bidraget til Frekvenslisten.

Operationsteknik.
Det er ikke denne Rubriks Opgave at bringe Af

handlinger herom, men det maa nok være tilladt 
at henlede Opmærksomheden paa, at det under den 
sidste tids gode Forhold ikke sjældent sker, at man 
under Aflytning af Baandet hører lokalt-qso’ende 
Stationer i andre Dele af Landet afslutte deres Ud
sendelser med „jeg skifter til dig“ eller lignende 
— altsaa uden Opgivelse af eget og Modpartens 
Kaldesignal. Gode QSO-Muligheder gaar tabt paa 
den Maade — for hvordan kan man efter Afviklin
gen af den lokale QSO kalde nogen af dens Del
tagere, naar man ikke kender deres Kaldesignal?

Den svenske Aktivitets-Test
kører stadig første Tirsdag i hver Maaned, og vi 

erindrer om, at SM7AED har udsat Præmier til de 
bedst placerede OZ stns. For at deltage i Testen 
behøver man ikke at indsende Log, men hvis man 
ønsker at komme i Betragtning ved Præmiernes 
Uddeling, skal man indsende Log til SM7AED, Arne 
Nilsson, Agatan 15 a, Bromolla.

70 Cm.
Fra OZ3NH (hvem vi iøvrigt skylder en stor Del 

af Stoffet i Maanedens Aktivitetsoversigt) erfarer 
vi, at OZ2EM i Herning er ved at være køreklar 
paa 70 Cm, og at flere Stationer følger efter i Løbet 
af Efteraaret. Og fra den anden Side af Øresund 
meldes, at SM6ANR og SM7BE har haft QSO med 
DL3YBA paa 70 Cm.

1200 Mc.
OZ7IH har som første OZ Amatør opnaaet speciel 

Tilladelse til Arbejde paa dette Baand og har, me
dens disse Linier skrives, en lille Sender næsten 
køreklar, hvorefter Turen kommer til Modtageren.

VHF-møde i Malmø.
Lørdag den 25. oktober afholdes et fælles svensk

dansk VHF-stævne i Malmo. Vi tager med båden 
fra Havnegade kl. 16,00, og ved ankomsten til Skepps- 
bron modtages vi af UK7. Derpå begiver vi os til 
Hemgården, hvor mødet begynder kl. 18,00 præcis 
(det er samme sted som i fjor). Sidste båd tilbage til 
København går fra Malmo kl. 22,30.
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Af hensyn til arrangementet med kaffe m. m., vil 
UK7 gerne vide, hvor mange, der kommer. Anmel
delse om deltagelse bedes givet til OZ5MK på 2-meter 
klubbens møde onsdag den 22. oktober. Denne dato 
er samtidig sidste frist for anmeldelse, så amatører, 
der ikke kommer til mødet den 22. oktober, bedes 
venligst forinden henvende sig skriftligt eller tele
fonisk (87 35 82) til OZ5MK.

Malmo-mødets program omfatter bl. a. fastlæg
ning af tester, demonstration af VHF-udstyr, auktion 
over VHF-grejer m. m.

Mogens Kunst, OZ5MK.

Årets VHF-test.
På grund af min sygdom er jeg ude af stand til at 

kommentere årets VHF-test på rette måde og må af 
den grund henvise til den iøvrigt fyldige og udmær
kede kommentering i sidste „OZ“.

OZ2KD, der påbegyndte sin funktion som assi
stent til contest-manager, med bearbejdelsen af det 
store bog-materiale fra VHF-dagen, fortjener tak for 
sin indsats og for det udmærkede arbejde. Kun på 
eet felt er der sket en brist, og det er vedrørende 
432 MHz resultaterne — de når først at komme med 
i næste „OZ“.

På Tr. Dep.s vegne takker jeg for den store delta
gelse i testen — en fremgang, der forhåbentlig fort
sætter fremover. 73 de 2NU.

Resultatet af Skandinavisk VHF-test 
den 16.—17. august 1958:

1. OZ2ES 23432 points 33. SM7BOR 4516 points
2. SM7BE 20733 99 34. OZ1DL 4413 99

3. OZ7G 20636 99 35. OZ3HV 4411 99

4. OZ9AC 17380 99 36. OZ8KP 4380 99

5. OZ2AF 16229 99 37. SM7CLC 4367 99

6. OZ7BB 15843 99 38. OZ3LE 3521 99

7. OZ5AB 15342 99 39. OZ7HJ 3206 99

8. OZ1PL 14846 99 40. SM7NN 2696 99

9. OZ2IZ 14412 99 41. OZ8MD 2357 99

10. OZ4M 13980 99 42. OZ7BR 2281 99

11. OZ5MK 13098 99 43. DL3YBA 2215 99

12. SM7AED 12193 99 44. OZ7LX 2037 99

13. OZ3NH 12118 99 45. OZ4EP 1993 99

14. OZ5HF 11085 99 46. OZ7HZ 1974 99

15. OZ3M 11052 99 47. OZ9SS 1900 99

16. SM7BAE 10938 99 48. OZ9HN 1640 99

17. OZ2BB 10729 99 49. OZ6RL 1574 99

18. OZ2EDR 10645 99 50. OZ8SOR 1354 99

19. OZ9SW 10588 99 51. OZ6FL 1334 99

20. OZ6RI 10007 99 52. OZ3WN 1162 99

21. OZ2RD 9842 99 53. SM7YO 1150 99

22. OZ6CK 8224 99 54. OZ4SB 1125 99

23. OZ8PM 7302 99 55. OZ1EF 1086 99

24. OZ4KO 7095 99 56. SM4PG 964 99

25. OZ2RA 6956 99 57. SM4BIU 689 99

26. OZ6PB 5946 99 58. OZ3CR 482 99

27. OZ2KH 5773 99 59. OZ5KD 254 99

28. SM7ZN 5335 99 60. OZ8TX 217 99

29. OZ8EDR 5164 99 61. OZ5XY 181 99

30. OZ7AN 5162 99 62. OZ4D 141 99

31. OZ7DK 5107 99 63. OZ2RH 115 99

32. OZ2IW 4909 99 64. OZ4BK 60 99

Der var indsendt check- -log fra følgende stationer:
SM5UU — • OH1SM - - OZ3AL — OZ3WK —

OZ5LI — OZ1KV — OZ5VL — OZ5CE : — OZ7QN
— OZ4KY - - OZ8WK - - OZ7CR — OZ2EM.

Desværre var der også ved denne test mange, 
som undlod at sende loggen ind.

73 de OZ2KD Knud / CMA.

Månedens VHF-station
OZ9AC

OZ9AC i Dragør er velkendt landet over som en af 
topscorerne i de sidste års tester. 9AC er desuden 
en af vore ivrigste DX-mænd. Siden 12. december 
1954 har han haft QSO med 100 forskellige stationer 
på VHF, fordelt på ialt 1100 QSO. Bedste DX på 2 
meter er DL6EZ i Stuttgart (900 km) på Aurora- 
reflektion. Ialt har 9AC haft 20 Auroraforbindelser 
på 2 meter: 3 med PA, 3 med ON, 24 med DL, 2 med 
G, og 23 med SM stns. På 70 Cm er bedste DX en 
distance på 76 km.

2-meter antennen er den velkendte 3X4 element 
Yagi. Senderen kører med 829 B og 50 Watt Input 
(ECC 81 — 6J6 — 03/12 — 829 B). Modtageren har tre
dobbelt transponering. Et E 88 CC Cascode-trin efter
følges af en EC 92 blander, der tilføres krystalstyret 
injektion fra en ECC 85 som Oscillator-tripler. Den 
derefter følgende mellemfrekvens er variabel mel
lem 18 og 20 Mc. Næste blandingsrør er ECH 81, der 
efterfølges af en EF 89 som MF-forstærker, inden der 
påny transponeres, også i en ECH 81, til den laveste 
mellemfrekvens, 447 kc, hvor der findes 10 kredse 
fordelt på to EBF 89 som MF-forstærkerrør. Detek
toren er den ene halv
del af en ECC 83 (infi- 
nite impedance detek
tor), idet rørets anden 
halvdel arbejder som 
LF-forstærker. — Mo- 
dulatoren er udstyret 
med Clipper (EAA 81).
De to udgangsrør er 
807, som styres af en 
6L6.

På 70 cm er antennen 
en 4X5 element Yagi.
Senderens Oscillator 
arbejder på 8 Mc, og 
rørbestykningen er så
ledes: ECC 81, 6AQ5,
03/12, 03/12, 832 A. Mod
tageren er den i OZ be
skrevne, og modulato- 
ren er således bestyk- 
ket: EF 40, EF 40, ECC 
40, 2XEL 84.
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En del af  deltagerne fotograferet  ef ter jagten.  Midt i  forreste række vinderne og yderst  t i l  højre 3XA.

Danmarksmester skabet i 
rævejagt 1958.

En skønnere oktobermorgen kunne de 60—70 del
tagere ikke ønske sig, da de mødte op på Gribsvad 
kro til starten af Danmarksmesterskabet i rævejagt 
1958. Humøret var højt hos alle deltagerne. Selv om 
flere af jyderne kom direkte fra „Trelleborgløbet“, 
som havde varet hele natten, gik de til „sagen", uden 
at blinke — der er krudt i de jyder, hvilket også 
viste sig, da OZ2RD med Ernst Hansen som obser
vatør, var så „ubeskedne", at de generobrede Dan- 
marksmesterskabeet i fin stil.

Hele jagten forløb glat, og de tre ræve havde, hver 
især, fundet frem til gode „huler", så jægerne måtte 
virkelig bestille noget, for at finde frem til dem.

Vi havde også den glæde at få besøg af Jyllandspo
sten og Fyns Tidende, som gjorde „studier" i marken, 
og begge „skød" på såvel rævene, som jægerne — 
alle reddede dog pelsen.

HEMMELIGHOLDELSE AF 
RADIOKOMMUNIKATIONER.

P&T har sendt EDR følgende:
Foranlediget af en notits i OZ nr. 9/1958 „Ameri

kansk tilbud til amatører verden over“, hvori fin
des optrykt et brev fra det amerikanske institut 
„Globecom“, skal man herved anmode foreningen 
om at bringe følgende til medlemmernes kundskab:

Da det af brevet fra „Globecom“ fremgaar, at der 
ønskes foretaget aflytning af frekvensbånd mellem 
1600 kHz og 21 MHz, hvorefter oplysninger om kal- 
designaler, frekvenser m. m. meddeles til „Globe- 
com“, skal man gøre opmærksom på, at sådan virk
somhed er i strid med de gældende danske bestem
melser til sikring af hemmeligholdelse af radio
kommunikationer. Til nærmere belysning heraf skal 
man nedenfor citere de gældende bestemmelser.

I lov nr. 188 af 12. april 1949 om telekommunika
tion m. m. ved radio. § 1, er fastsat følgende bestem
melse:

„Staten har på og over dansk land- og søterrito
rium eneret på anlæg af enhver art til sending eller 
modtagning af radiobølger.

Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til 
at udfærdige nærmere bestemmelser angående op
rettelse og brug af ovennævnte anlæg samt angående 
benyttelse af radiofrekvenser/4

Da jagten var endt, samledes man igen på kroen, 
hvor den værste sult blev stillet, og i melemtiden 
havde man fået resultaterne udregnet, så man kunne 
gå over til præmieuddelingen. OZ3XA overrakte po
kaler og sølvplader til vinderne og takkede alle del
tagerne og de 3 ræve for deltagelsen. Han udtalte 
håbet om, at Danmarksmesterskabet også kunne af
holdes til næste år, og at endnu flere ville møde op. 
Man udbragte et leve for den nye Danmarksmester, 
observatør og de 3 ræve.

Hermed var programmet udtømt, og man brød op 
for at nå hjem til de forskellige egne af landet — 
hjem til hverdagen — forhåbentlig en oplevelse ri
gere.

Endnu engang tak til deltagerne — pressen og ræ
vene — på gensyn 1959. OZ7RÆV.
Danmarksmester 1958: OZ2RD, observatør Ernst 
Hansen.
Nr. 2: Dixen, observatør: OZ2GW.
Nr. 3: Egon Andersen, observatør: S. Aa. Hansen. 
Nr. 4: OZ8AG, observatør: OZ2EN.

Ved lov om radiospredning af 30. marts 1946 med 
senere ændringer og tilføjelser er i § 3 fastsat føl
gende:

„Den, der ved erlæggelse af den under § 2 nævnte 
afgift har erholdt tilladelse til at benytte et radio
modtagerapparat, har herved kun erholdt ret til ved 
hjælp af samme at modtage radiospredningsstof.

Hvis andre radiomeddelelser uforvarende modta
ges, må de ikke meddeles videre eller udnyttes 
erhvervsmæssigt."

Tilladelse til benyttelse af radiomodtagere, der er 
indrettet med henblik på modtagelse af andre ra
diotjenester, gives kun efter særligt andragende til 
ministeriet for offentlige arbejder i hvert enkelt 
tilfælde; jfr. bekendtgørelse af 22. december 1953, 
hvori endvidere er fastsat, at certifikatet til benyt
telse af sender samtidig giver tilladelse til benyttelse 
af en for samme tjeneste indrettet modtager.

For indehavere af amatør-radiosendetilladelser er 
i bekendtgørelse af 8. december 1952, § 8, fastsat føl
gende bestemmelse:

„Enhver indehaver af en amatørstation er under
kastet tavshedspligt med hensyn til al ham uved
kommende korrespondance.

Det er forbudt stationerne at modtage anden ra
diokorrespondance end sådanne meddelelser, som
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i henhold til det internationale radioreglement må 
udveksles mellem amatør-stationer, eller som er be
stemt til offentlig udbredelse.

Såfremt anden korrespondance tilfældigvis mod
tages, må den hverken nedskrives, gengives eller 
meddeles til trediemand eller benyttes til noget som 
helst formål; dens eksistens må end ikke røbes, og 
ingen uvedkommende må på stationerne have ad
gang til at gøre sig bekendt med sådan korrespon
dance.“

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser straf
fes i henhold til lov nr. 188 af 12. april 1949, § 7, 
med bøde, der tilfalder statskassen, for så vidt for
holdet efter sin beskaffenhed ikke medfører højere 
straf, ligesom ulovligt anbragte eller benyttede an
læg og apparater kan konfiskeres.

Til EDR’s medlemmer i kreds II.
Som det vil fremgå af dette nummer af „OZ“ 

skal undertegnede i det kommende år repræsentere 
kredsen i EDR’s hovedbestyrelse.

Idet vi takker for den tillid, der ved urafstemnin
gen er vist os, skal vi fremover bestræbe os på at 
repræsentere kredsens medlemmer på bedste måde.

Dette er imidlertid vanskeligt — for ikke at sige 
umuligt — uden medlemmernes medvirken.

Det skal forstås således, at vi meget gerne vil 
høre din mening og udtalelse om dagens amatør
problemer m. v.

Så når d u har noget på hjerte, så fat papir og 
blyant og send os et ord om dine problemer.

Ligeledes vil vi — om nødvendigt — gerne ved 
personligt fremmøde ved større eller mindre arran
gementer være behjælpelig med klarlæggelse og 
evt. afklaring af forhaandenværende problemer.

Vy 73 de OZ5GB + OZ3Y.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN:

Afdelingen holder møde hveranden mandag i 
„Cirkelordenens Selskabslokaler", Falkoner Alle 96, 
(over gården). Der er parkering i gården med ind
kørsel fra Franckesvej.

QSL-centralen er åben fra kl. 19,30 til kl. 20,00, 
hvorefter mødet begynder.

Nye medlemmer bedes henvende sig til OZ9SN 
(kendes let — det er ham med skægget), der vil 
give en orientering om afdelingens arbejde.

Formand OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, SØ 4587 (afdelingens telefon). — Næst
formand; OZ8I, R. Bruun-Jørgensen, Silkeborggade 
2, ØB 4817x. — Kassererer: OZ8Y, Ove Jensen, Ege
vang 8, Brh. BE 7480, giro 59755. — Sekretær: 
OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, GO 1902 v.

Siden sidst:
På auktionen den 1. september havde vi godt be

søg med masser af grej og ret gode priser, bl. a. 
en shaver, som startede med et bud på 50 øre (Godt- 
fred turde godt byde een gang) og efter en hård 
kamp mellem to faldt hammeren endeligt på et bud 
lidt over 50,00 kr. Der var en del af de anmeldte 
sælgere, som udeblev, hvilket resulterede i, at vi 
godt kunne have taget nogen af dem med, som ellers 
måtte vente til næste gang, så ring lige, hvis du er 
forhindret i at komme, når du har meldt dig som 
sælger.

Den 13. september havde vi natrævejagt med 2 
ræve. Det var denne gang OZ3WA og OZ3WL. som 
var ræve. Vinder blev OZ9SN med OZ8MX og 
OZ2AX henholdsvis som nr. 2 og 3.

15. september var der klubaften med diskussion 
om evt. eget klublokale. Vi blev enige om, at hver 
især skulle holde øjne og ører åbne for eventuelle 
muligheder af egnede lokaler, og vi beder også resten 
af medlemmerne om at hjælpe til og give bestyrelsen 
meddelelse, hvis de mener at kende noget til et brug
bart emne.

29. september havde vi besøg af ingeniør K. Galle, 
der gav os en gennemgang af de forskellige lære
bøger og tidsskrifter, som findes i dag.

Programmet:
Lørdag den 18. oktober har vi igen natrævejagt. 

Vi starter som sædvanligt kl. 20,30 fra parkerings
pladsen over for Herlev kro. Kortområde A. 3028 
Ballerup.

Mandag den 27. oktober bliver der foredrag af hr. 
ing. Egon Hansen fra Philips, der vil fortælle os om 
alt det nye, der er sket inden for feltet transistorer, 
samt vise nogle eksempler på, hvad de forskellige 
transistorer kan anvendes til. Det bliver sikkert et 
interessant foredrag, så reserver aftenen.

Søndag den 2. november har vi den årlige Skæg
rævejagt. Vi bruger denne gang A. 30 28 Ballerup, 
og vi starter kl. 9.00 prc. fra parkeringspladsen over 
for Herlev kro. Der vil blive flere ræve, som sen
der efter en nærmere bekendtgjort plan, og rævene 
har selvfølgelig lov til at lave skæg med jægerne, 
ligesom det også er tilladt jægerne at lave skæg 
med hinanden, for det bliver jo lidt svært at lave 
det med rævene. 9SN har skægget med hjemmefra, 
hvis han da ikke ofrer det til fordel for rævejagten.

Søndag den 9. november har vi så årets sidste 
rævejagt. Denne gang er præmien mortensgåsen 
eller -anden. Det kommer lidt an på, hvor mange 
der har meldt sig til inden den 2. nov., hvor tilmel
ding og indbetaling af startbeløbet skal være sket, 
og vi har fastsat det til kr. 5.00. Vi starter fra Her
lev kro kl. 9.00 prc. Kortområde A. 3028 Ballerup.

Mandag den 10. november viser vi films og lys
billeder fra sommeren, der gik, bl. a. en del farve- 
lysbilleder fra årets sommerlejr. Tag Xyl og Y1 
med.

Mandag den 24. november har OZ7T lovet at 
holde foredrag.

Mandag den 8. december stiftelsesfest og julefest. 
Program i næste OZ. Vy 73 de OZ4AO.

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

50 26 67.
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 

17 S.

Siden sidst:
Høstfesten den 30. august formede sig som en af 

de rigtige Amager-aftener med højt humør, med 
god underholdning og et f. b. orkester; der blev 
holdt taler og sagt mange kønne ord. 6PA glædede 
sig over, at 7NS igen var rask og kunne deltage i 
klubarbejdet. 7KG havde som sædvanlig en flaske 
af de klare dråber med, hvilket var medvirkende 
til, at vi alle kom på samme frekvens. Alt i alt en 
rigtig god aften. 11. september var hr. værkfører 
Rasmussen ude i Amager-afdelingen og demonstre
rede nogle meget fine måleinstrumenter.
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Program:
16. okt. : Klubaften.

23. okt.: OZ3WP fortæller om sin rejse til Øst
tyskland (med mange billeder).

30. okt.: Klubaften.
6. nov.: Kammeratskabsaften m. polser.

13. nov.: Klubaften.
Vy “3 de OZ2XU.

AARHUS
Formand: OZ7IN, I. Nielsen, Enebærvej 4. Ris

skov, tlf. 77061. Lokale: Bakkehuset, Kastanievej 33.

Siden sidst
har 2LX og 5JT den 3. september berettet om 

grejet, som var blevet klargjort til 2 meter testen. 
Den 17. september havde vi demonstration af grej. 
Hertil var medbragt reflektometer, flere gitterdyk- 
metre og 9WP's fjernstyringssender og -modtager.

Program:
15. oktober: Klubaften. 22. oktober: Ordinær gene

ralforsamling i lokalet. Dagsorden iflg. lovene. 5. 
oktober indledes en foredragsserie, som ikke abso
lut vil beskæftige sig med „noget om radio", om 
end med nogen tilknytning. 9WP har lovet denne 
aften at fortælle om flyvning.

Den med spænding imødesete skægrævejagt af
holdes søndag den 19. oktober, hvor 7IN skal søge 
at gøre det så besværligt for jægerne som muligt. 
Sendetiderne er de normale med første udsendelse 
kl. 0900 og derefter hvert kvarter. Både Nord- og 
Sydkort kan forventes benyttet.

vy 73 de 8XP

BORNHOLM
Generalforsamling afholdes i klubhuset onsdag 

den 5. november kl. 1930. Dagsorden ifl. vedtægterne.
73 P. B. V. OZ40P.

ESBJERG
Mødested: Lokalet i „Det gamle Soldaterhjem" 

paa Hjertingvejen. Kl. 20. — Formand: N. C. Biohm, 
OZ7BE, Nyhavnsgade 37, Esbjerg, telefon 3105. — 
Kasserer: A. L. Wentzel, P. Skramsgade 7, Esbjerg, 
telefon 2305. — Best.-medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torve
gade 66, Esbjerg, telefon 2691. — Næstformand: S. B. 
Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A, Esbjerg. — Sekre
tær: Aa. M. Lauridsen, OZ1LA, Torvegade 60, Es
bjerg.

Siden sidst:
Onsdag den 10. september havde vi almindelig 

sludreaften med god tilslutning.
Onsdag den 24. september holdt OZ6BG et meget 

indgaaende foredrag om emnet „Telefonteknik". 
6BG begyndte helt ved telefonens barndom og ar
bejdede sig op gennem tiderne og sluttede med de 
nyeste ting. Foredraget var godt og interessant og 
emnet glimrende gennemarbejdet, så alle vidste 
en del om „Telefonteknik" efter denne aften.

Lokalet:
Dette er nu blevet udvidet med et arbejdsrum, og 

der er endvidere nu fremskaffet drikkevarer, så 
medlemmerne ikke mere risikerer at dø af tørst un
der møderne. Nu skulle der være skabt basis for 
den helt store tilslutning til møderne hver 14. dag.

Det nye program:
Onsdag den 22. oktober: Besøg på P. & T.s „Tele

fonf oi'stærkerstation" i Esbjerg. Vi mødes kl. 19.50 
på hjørnet af Jyllandsgade og Skjoldsgade.

Mod op alle mand og få denne interessante ople
velse med.

Onsdag den 5. november: Auktion. Vinterens sik
kert eneste auktion lober af stabelen denne aften, 
så alle, der har noget at sælge eller kobe, kan sik
kert gøre en god handel. vy 73 de OZ1LA.

HELSINGØR
Resultaterne fra Sjællands-mesterskabet. Sondag 

den 21. september afvikledes Sjællands-mesterska- 
berne i rævejagt. Vejret var fint fint, og der deltog 
13 hold fra København, Helsingør, Kolding og Her
ning. 6 hold nåede ind til alle tre ræve, og placerin
gen blev som følger: Nr. 1: Robert Storgaard, Kol
ding. Nr. 2 OZ5EH, København. Nr. 3 OZ2UC, Her
ning. Nr. 4 OZ8CP, Helsingør. Nr. 5 OZ9SN, Køben
havn. Nr. 6 Per Christensen, København.

Som man ser, dominerede jyderne på listen. De 
er skrappe udi den ædle sport at jage ræve. Måtte 
vi få revanche til næste år!

Afdelingsmøderne er i fuld gang; 1. og 3. tirsdag 
kl. 20 hver måned hos OZ2DK, Pilh Jensen, Set. 
Annagade 25. 73 OZ8MX.

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

Chr. Hansen, Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer: 
OZ4GS, Svend Sigersted Sørensen, Borgmestervej 58, 
Sekretær: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, 
tlf. 2 20 96.
Månedens program:

Hver mandag kl. 20,00: Morsekursus.
Hver tirsdag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Hver onsdag kl. 20,15: Byggeaften for juniores.
Hver torsdag kl. 20,00: Klubaften (byggeaften).
Ret 2 meter beamen mod „Hestekræfternes" by — 

og I er næsten sikre paa bid —
Udenbys gæster er altid velkomne, men kom 

helst om torsdagen. Da har vi bedst tid til snak.
73 de OZ3FM (sekretær).

LOLLAND-FALSTER
Mødet i Maribo blev en vellykket aften, og der 

var mødt 18 medlemmer til Jørgen Poulsens ud
mærkede foredrag om trafo’er. Han gav en del tips 
om tråd, isolationsmaterialer, jern m. v. samt ud
delte prøver.

2MI og 60J forventede vist nok til en high power.
Aftenen sluttede ved 23-tiden med fælles kaffe

bord og ostemadder.
Til mødet den 1. november kommer „Jacob" 2JE 

og fortæller om modulation, det bliver jo i Maribo 
og som sædvanlig på Nielsens Hotel kl. 19,30.

Det er dejligt at se kammerater „ofre" sig og øse 
ud af deres viden, og jeg vil derfor opfordre andre, 
der har et eller andet at kunne sige, til at komme 
frem af busken. Også forslag om ønskede emner 
udbedes ,så vi lejlighedsvis kunne få en rigtig fore
dragsholder.

Efter deltagerantallet at dømme er vi inde på 
noget af det rigtige, og så må vi jo ikke glemme 
den særlige hygge, som vist må siges at præge vore 
møder. På gensyn. 73 7NA.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Anemonevej 10, 

Nyborg.
Tirsdag den 2. september havde vi filmsaften. Der 

blev vist nogle films fra EDR’s sommerlejre. Det 
var morsomt at se de forskellige „kanoner" optræde 
i de lettere „kostumer", bl. a. var 2KP’s fremtræden 
på lærredet i stribet badedragt et fornøjeligt syn, 
og det vakte selvfølgelig jubel. Tilslutningen var
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over al forventning (næsten 100 procent), så vi hå
ber at kunne gennemføre møderne fremover med 
nogenlunde god tilslutning. Aftenen sluttede med en 
diskussion over indkomne forslag til lokale. Lige
ledes blev vedtaget en foreløbig kontingentforhøj
else, som skal bruges til møblering af det ny lokale.

Lørdag den 13. september blev afholdt møde. Her 
var mødt en del nye medlemmer, så vi gik i gang 
med morsningen med det samme. Tilslutningen var 
ikke særlig god denne aften, men det skyldes sik
kert, at det var en lørdag aften.

Tirsdag den 23. september var der foredrag ved 
OZ3Y. Emnet var hans båndfilterexiter. Foredraget 
var meget interessant og lærerigt, og vi siger dig 
endnu engang tak 3Y for den dejlige aften. De fra
værende gik glip af meget den aften.

Nu har vi fået eget lokale, og når dette skrives, 
er vi i fuld gang med at møblere og lave forskellige 
ting. Lokalet ligger i Møllevænget 3 (lige bag Dyre
havemøllen).

Der er mode hver mandag kl. 20 prc.
Medlemmerne skal indtil videre selv medbringe 

kop og brød (tag en med, der kan blive stående i 
lokalet). Kaffen kan købes til en pris af 15 øre pr. 
kop. Indvielse af lokalet vil finde sted, når det er 
nogenlunde istandgjort. Eventuelle arrangementer 
vil der blive givet besked om pr. kort.

Mod op hver mandag og lad os vise, at Nyborg afd. 
også kan være med. Vi har det jo dejligt de aftener.

Vy 73 OZ4WR. 

NÆSTVED
På grund af den store tilslutning har det været 

nødvendigt at dele teori- og morseholdene, og vi 
kører nu med følgende program.

Hver mandag: Holdet, der skal til prøve til no
vember. Mødested og tid fastsættes på hvert møde.

Hver tirsdag kl. 19,00—22,00: Begynderhold I.
Hver torsdag kl. 19,00—22,00: Begynderhold II.
Disse hold møder i klublokalet på Herlufholm 

Brødfabrik.
Der afholdes generalforsamling i klublokalet den 

28. oktober. — Denne aften er undervisningen 
suspenderet. Mødetid kl. 19,00. Dagsorden i følge 
vedtægterne. Eventuelle forslag bedes sendt til be
styrelsen 3 dage før. Vi kunne godt tænke os at se 
nogle af de „gamle“ medlemmer til generalforsam
lingen, da der vil blive drøftet lokalkontingent!

Klubkassereren modtager restkontingent hver 
tirsdag. 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
Den årlige generalforsamling afholdes torsdag d.

16. oktober 1958 kl. 20,15 i lokalerne, Kongensgade 18.
Dagsorden efter lovene.
Vi forventer stor tilslutning. Der er overraskelser 

i vente. 73, 8RP.

Siden sidst.
Lørdag den 27. septbr. kørtes den årlige „Skæg- 

jagt". Ræv var OZ4PS og OZ3SH, transportabel i 
OZ3SHs vogn. Ræven var ondskabsfuld og var sta
tionær ved 2. udsendelse med OZ4PS, hvorimod 3SH, 
sammen med de øvrige deltagere „pejlede" i en af
stand af 5 km. (For at slukke al mistanke til, at ræ
ven skulle være 3SH). For næsen af jægerne stjal 3SH 
senderen og fjernede den i vognen. Den første, der 
fik mistanke og vandt jagten, var 8GC kl. 16,01. Der
efter kom Egon Andersen, Svendborg kl. 16,31. 7NF 
kl. 16,40. 7W kl. 16,58. 8RP som sidste kl. 16,59.

Efter jagten samledes jægere og ræv på Ørbæk 
kro til præmieuddeling for årets jagter.

Fynsmester blev Egon Andersen, Svendborg, med 
506 p.

Nr. 2 OZ3SH, 442 p.
Nr. 3 OZ3SN, 438 p.
Nr. 4 OZ8RP, 398 p.
Nr. 5 OZ7NF, 395 p.
Nr. 6 OZ8NO, 333 p.
Nr. 7 Frank Nielsen, 241 p.
Nr. 8 OZ7W, 106 p.
Nr. 9 OZ3SH/OW, 48 p.

RANDERS
Formand: OZ5PE A. Pedersen, Sjællandsgade 44, 

Randers.
Kasserer: OZ3KE Niels Enevoldsen, P. Knudsens- 

vej 26, Randers.
Mødeaften hver onsdag i afdelingens lokaler Ho- 

brovejens gi. sygehus.
Afdelingen har haft en god aktivitet med ugent

lige rævejagter og takker 6PB for trofast at have 
placeret senderen i terrænet.

OZ5WJ har haft sine stuer fyldt med Randers- 
amatører hver tirsdag aften til morsetræning. Der 
stiles målbevidst efter god hastighed og sikkerhed. 
De første to attester udfyldtes i denne måned af 
3K og 5WJ for 1BA og 7HV, som ønskes til lykke 
med licensen. Flere følger efter, og hele feltet fort
sætter træningsprogrammet for ny og gamle ama
tører.

Der trænes hver tirsdag hos 5WJ for begyndere 
kl. 20 og for viderekomne kl. 21.

20M begynder nyt kursus med teknisk prøve som 
mål i afdelingens lokaler hver mandag kl. 20.

Afdelingen er i stadig fremgang og håber snart at 
kunne fremlægge vinterens program.

Vy 73 OZ1BA. 

SØNDERBORG
Formand: OZ7JA J. Andersen, Midtkobbel 5.
Kasserer: K. Eskelund, Ringgade 198.
Sekretær: OZ7WZ H. Wolff, Hertug Hans Vej 37.
Efter en lang sommerferie genoptages arbejdet 

i foreningen nu med bygning af måleinstrumenter, 
modtager og sender. Vi er flyttet til nyt lokale: 
Lavendelvej 8 i kælderen.

Mødeaften: hver torsdag kl. 20,00 — så mød nu 
frem allesammen og vær med. Vy 73 OZ7WZ.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i september måned anmodet om op

tagelse i EDR:
7182 - Erik Larsen, Håbets Allé 24, Brønshøj.
7183 - Gunnar Helsinghof, Lundvej 24, Varde.
7184 - Søren Chr. Jensen, Møllegade 33, Horsens.
7185 - Gunnar Paaske, Møllebakken, Sorø.
7186 - Poul Frederiksen, GI. Taastrupvej 28, Holbæk.
7187 - Hardy Rom Poulsen, c/o. Kirkemann,

Tullinsgade 21, 3. tv., Kbh. V. u/afd.
7188 - Benny Mathiesen, Frederiksgade 96, Horsens.
7189 - Jesper Johansen, Vallenbæksvej 7, Brøndby

vester pr. Glostrup.
7190 - H. Bach Madsen, Lerholm Vænge 1, Vanløse.
7191 - Erik Saaby, Nakskovvej 60, Kbh. Valby.
7192 - Alex Nielsen, Tordenskjoldsgade 21, Slagelse.
7193 - Ch. Ellehammer Jensen, Geelsvej 27, Holte.

237



7194 - Sv. Aa. Petersen, Slotsherrensvej 39, Vanløse.
7195 - L. Bentsen, c/o. Anders Bentsen. Over Jersdal.
7196 - Finn Kjær, Møllevangen 3, Holbæk.
7197 - Carl-Ove Ibsen, Fredensvej 10. Sorø.
7198 - Jørgen Achen, Nordbyvej 3. 1.. Vanløse.
7199 - Ingwer Petersen, Herlev Hovedg. 157, 1.,

Herlev.
7200 - Ole Bjerregård Petersen. Fjordvej 41 st. tv.,

Nykøbing Fl.

Tidligere medlemmer:
2380 - Børge Haagensen, 1461 Bertram St., Kelowna 

B. C., Canada.
4656 - OZ1SL, Sv. Aa. Larsen, „Møllehuset", Øster 

Hurup.
5642 - N. H. Koudal, Korsagervej 23, Nørresundby. 
5810 - 362 367, Nielsen, mathskolen E. II, Johnstrup- 

lejren pr. Ballerup.
6694 - OZ3WN, H. Christensen, Risingvej 32 st., 

Odense.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de 
som værende medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN

1367 - OZ7FM, A. Abel, Andr. Flensborgsgade 21 A, 
Horsens, lokal.

1544 - N. Aaby, Strandalleen 43, Nyborg, lokal.
1778 - OZ7MI, N. Chr. Michaelsen, Cykleforretnin- 

gen, Ørting, ex Tvingstrup.
2258 - OZ6G, Ib Kastrup, Luganovej 3, Kbh. S., 

navneændring.
2531 - OZ5LL, L. Rasmussen, Thyregodsvej 14, Aaby- 

høj, ex Viby J.
2964 - OZ4PR, P. Riisager, Andelsslagteriet, Hobro, 

lokal.
3925 - OZ1JK, J. Kaarill, Byagervej 191, Birkerød, 

lokal.
4261 - OZ7MA/OX3IGY, Arne Pedersen, „Hjemly“, 

Brobyværk ex Grønland.
4270 - OZ3TC, Th. Christensen, Centrum pr. Nykø

bing Mors ex 0. Assels.
4691 - OZ4LF, L. Christensen, Navneændring til: 

Stenlev.
4839 - OZ2VL, R. T. Lauridsen, Skrænten 41, 1., 

Esbjerg ex Ringkøbing.
5478 - OZ3NC, N. M. Christiansen, c/o Andersen, 

Stolpehøj 32, 2. tv., Gentofte ex soldat.
5534 - OZ2PE, B. E. Petersen, Østerøvej 71, Nyborg 

ex Svendborg.
5549 - OZ5TW, Ib Hansen, Stenløsevej 8, Brønshøj 

ex Hvidovre.
5607 - Erik Nielsen, OZ8ZB, TV-station „FYN", Sdr. 

Højrup pr. Pederstrup ex Rangstrup pr. Ager
skov.

5666 - E. Gøtsche Larsen. Bm. Nielsensvej 53, Rønne, 
lokal.

5856 - OZ5DX, H. O. Pyndt, Lyngby Hovedg. 104, 
opg. 3 st., Lyngby ex Saxkøbing.

5864 - OZ6JA, J .O. Andersen, Godthaabsvej 32 A, 
5. th., Kbh. F. ex Aars.

5934 - Erik Lund, GI. Holmevej 8, Holme, Højbjerg 
ex Snedsted.

6120 - Sv. E. Hansen, Brøns ex Løgumkloster.
6346 - OZ1CX. MG. 369045, Jensen. 3. Tg. Btn. TLF. 

Lg. kaserne, Aarhus ex soldat.

6397 - OZ6HG. H. Grum, Jagtvej 201. 3. tv.. Kbh. Ø. 
ex Næstved.

6418 - G. Johansson. Tranehavegaard 3. 3.. bolig 31. 
Kbh. SV, lokal.

6492 - OZ4EM. N. C. Dahlbæk. Th. Brorsonsvej 60 
st. th., Nordborg, Als, lokal.

6497 - H. Therkildsen, Resenbrovej 18, Baghus. 
Brønshøj, lokal.

6520 - Chr. Svenson, Randersvej. Mørke ex Kolind
6619 - OZ6SM, OSG. S. K. Mogensen, STV. FSN Aal

borg pr. Nr. Sundby ex Karby.
6659 - Ch. P. Andersen, c/o Bork. Viborgvej 18, Her

ning, lokal.
6716 - OZ1LB, L. Bjørnkjær, Primulavej 17, 1., 

Kbh. F. ex Aarhus.
6885 - Sv. L. Jørgensen, Upernavik, Grønland ex 

Veddinge Bakker.
6967 - Kn. Petersen, Helenevej 18, Korsør, lokal.
7073 - Otto Christensen, Herrup, Vinderup ex Han

bjerg.
7118 - Frank M. Jensen, Nørregade 9, Sdr. Omme 

ex soldat.
7148 - Hedin Hansson, Trekronergade 54 st., Kbh. 

Valby, lokal.

o z
Tidsskrif t  for Kortbølge-Radio  

udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske 

Radioamatører.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs 
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør (ansvarlig) Arne Christiansen, Gyldenstenvej 
10, Odense. Odense 11 23 35. Hertil sendes alt øvrigt stof, 
som må være redaktionen i hænde senest den 1. i

måneden.

E. D. R.
Eksperimenterende danske Radioamatører  

Stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange uglt.). 

Giro konto 22116.
*

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S. Amager 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge 
Petersen, Dybrogaard, GI. Hasseris, Aalborg, 3 53 30. 
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. OZ5GB, G. Bruun, Katte- 
halevej 9, Birkerød. OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs 
Allé 8, Søborg, Søborg' 98 13 01. OZ7W, Erik Hansen, Faa- 
borgvej 141, Fruens Bøge. OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2.2096. OZ3FL, O. Havn Erik
sen, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg, Aalborg 3 21 29. 
OZ2KH, P. K. Hansen, Borkvej 9, Nr. Nebel, tlf. 4.

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

Kassereren
OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens,

tlf. 2.2096.
Amatørannoncer:

Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 
til kassereren, OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, 
Horsens, tlf. 2.2096, 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.
*

Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
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Rut«
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

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

Bangkok
HS 8700 83 14,0 14,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0 14,0 14,0 14,0

MHz

Bruxelles
ON 800 230 7,0 7,0 3,5 7,0 7.0 14.0 14,0 14.0 14,0 14,0 7,0 7,0 7,0

-

Buenos
Aires
LU

12000 235 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,0 28.0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0
-

Lima
OA 10000 264 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,0 28.0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0

-

Nairobi
YQ4 6900 155 14.0 14,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0

-

New York 
\V2 6300 293 14,0 14,0 7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0

-

Reykjavik
TF 2100 310 7,0

[14,0]
7,0

[21.0]
7,0

[21,0]
7,0

[14,0]
14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 7,0

[14.0] -

Rom
I 1600 180 7,0

[14,0]
7,0 

[14,0[
7,0

[14,0]
7,0

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

[14,0]
7.0

[14,0] -

Tokio
JA/KA 8600 46 7,0

[21,0]
7,0

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

21,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0
[21,0] -

Thorsliavn
OY 1300 310 7,0

[14,0]
7 . 0  

[ 1 4 , O j
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7.0

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

[21,0] -

Godthåb
OX

3500 310 14,0
[21,0]

14,0
[21,0]

7.0
[21,0]

7.0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0
[21,0] -

Rio de 
Janeiro 

PY-1
10400 228 21,0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0

-

Wien
OE

900 166 7 , 0 7,0 3.5
[7,0]

7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0 7.0 7,0
-

Melbourne
VK3

16000 70 14,0 7,0
[14,0]

14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0 14,0 14,0 14,0
-

Svalbard 
LA LB x)

2000 18 7,0
[28.0]

7,0
[28,0]

7,0
[21,0]

7.0
[14,0]

7.0
[14,0]

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

7.0
[28,0]

7.0
[28,0] -

Færinge- 
havn 

OX x )
2300 270 7,0

[21,0]
7.0

[21,0]
7,0

[21,0]
7.0

121,0]
7.0

[21,0]
14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 7 0 

[21,0] -

s) Gælder KUN for OY land

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. okt. 1958: 
■ "    ' Georg Andersen, Lucer

nestien 61, Vanløse.
1116 Per Plambøck, Athena- 

vej 8, Stege.
1117 Erling Jensen, Katedral

vej 53, Stege.
1118 Holger Nielsen, Asen 21, 

Bagsværd.
1119 Knud Erik Petersen, ho

tel Johns Kapel, Rutsker 
pr. Hasle.

1120 Ove Olesen, Toldervej 3, 
Vorup pr. Randers.

Medl. nr. 6985 Dr. nr. 1115

>> 7141 >> 1116

»> 7145 >> 1117

>> 7157 >> 1118

7166 »» 1119

M 7113 t) 1120

Skaf E. D. R. nye

medlemmer.

Forudsigelser for oktober
Vy 73 - best dx - 9SN


