
oz
Læser man afde

lings-rapporterne i 
denne måned — 15 
ialt — er der ved 
siden af den livlige 
bygge- og foredrags
aktivitet et punkt, der 
går igen de fleste ste
der landet over: Lo
kalespørgsmålet.

Nogle har klaret 
dette spørgsmål, an
dre er i færd med at 
skaffe sig tag over ho
vedet, og atter andre 
tumler med planer, 
som skal realiseres i 
den kommende tid.

Rent umiddelbart 
skæver de fleste vel 
nok til Horsens, hvor 
man grundigt og ef
fektivt og på forbil
ledlig vis har bygget 
eget hus — hvem der 
kommer igennem 
Horsens bør i denne forbindelse tænke på 
jydsk gæstfrihed og kikke indenfor. Andre har 
ved samarbejde med soldaterhjem, vandrer
hjem o. lign. skaffet sig gunstige kår. Det gæl
der f. eks. Odense, der, som det vil fremgå af 
dette nummer, har holdt flyttedag til byens ny 
vandrerhjem på Kragsbjerggården. Betingel
serne kan faktisk ikke være finere.

Endnu en fynsk afdeling — den genoplivede 
i Nyborg — melder også i denne måned ind
flytning overstået og lokalet behørigt indviet.

I den store Københavns-afdeling diskuteres 
ivrigt, hvor man kan finde nye og billigere — 
helst egne — lokaler. I denne forbindelse drøf
ter man også salg af Buske Mølle.

At rimelige lokaleforhold er afgørende for 
afdelingernes arbejde, turde det være overflø
digt at understrege — kun bør man måske i 
denne forbindelse minde de mindre aktive 
medlemmer om, at de skylder deres kam

merater at møde op, 
når de har sørget for 
både lokaler og arran
gementer.

Under alle omstæn
digheder kan den 
selvhjulpenhed, der 
præger EDRs afdelin
ger i bestræbelserne 
for at skaffe medlem
merne tag over hove
det, ikke undgå at af
tvinge respekt — også 
uden for vore egne 
rækker.

I overensstemmelse 
med EDRs virke er 
slige opgaver jo over
ladt til folkene på ste
det, og løsningerne vil 
derfor variere fra af
deling til afdeling. 
Men når man ser, hvil
ken velvilje decidere
de sportsgrene over 
en bank møder fra 

kommunalstyret rundt i landet, så vil det dog 
næppe kunne opfattes som utidig påtrængen
hed, om radioamatører i lokalenød appellerer 
til myndighederne om husly for deres hobby, 
som vist uden overdrivelse i en given situation 
kan have større samfundsinteresse end f. eks. 
fletning af peddigrør, som jo nyder offentlig 
bevågenhed.

I almindelighed anerkendes det jo også i dag, 
at det offentlige har en del af ansvaret for løs
ningen af fritidsproblemerne, som trænger sig 
mere og mere på inden for samfundet som hel
hed, efterhånden som arbejdstiden bliver kor
tere.

Det her anførte skal ikke opfattes som en op
fordring til i almindelighed at løbe til det of
fentlige — en hobby er først og fremmest den 
enkeltes forpligtelse —, men det kan måske 
give en og anden ude i afdelingerne en ny idé 
til løsning af de påtrængende lokaleproblemer.

HR.

NR. 11 . NOVEMBER 1958 . 30. ÅRGANG

HAMS I HUS

Nyborg har i  den sidste måned indviet  si t  nye lokale.  
Her er et  glimt fra indvielsesfesten.  Øverst:  Gunnar,  
OZ1EE, OZ5KE, OZ4WR, OZ9TH og OZ6PA. Nederst:  
OZ6PA, Kamma (OZ4WRs XYL),  OZ3KX, OZ5RO,

Kurt,  OZ5U.
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Transportabel, 144,00 Mc
Af OZ8LM, Leif Møllebro.

Da jeg er blevet opfordret til at sætte min 
batteridrevne 2 m Walkie Talkie i OZ, har 
jeg endelig taget mig sammen og fået skrevet 
lidt om den.

Da jeg startede som radioamatør, var min 
største interesse transportabelt grej. Jeg alli
erede mig med OZ7 Radio Texas, som også 
var interesseret i 2 m, og vi lavede et par 
messingkasser og monterede et DCC90 som 
selvsvinger og superregenerativ modtager, og 
så gik vi rundt om Damhussøen og prøvede, 
om vi kunne få forbindelse, men ak! Meget 
dårligt. Det var så at sige umuligt at holde 
frekvensen konstant, men det var jo meget 
sjovt, når vi så en gang imellem opnåede for
bindelse. Så gik der et par år, jeg kom for 
alvor i gang på 2 m, og tanken dukkede atter 
op om at lave noget transportabelt. Efter me
gen overvejelse bestemte jeg mig til, at an- 
læget skulle fødes fra tørelementer. Sende
ren skulle være krystalstyret, og modtageren 
superregenerativ med HF trin. Lad mig lige 
beskrive modtageren først. Jeg har valgt rø
ret DCC90, hvor den ene halvdel kører som 
HF trin og den anden som superreg. Til ven
stre på diagrammet ses indgangsspolen L2, 
og den er serieafstemt; antennespolen L1 
presses ind i L2, een vinding inde fra kon
densatorsiden. Fra kondensatorsiden er der

DCC90

sat en stabiliseringskondensator på 5 pf til 
anoden. Fra L3 kobler man linken til super- 
reg-spolen ved at stikke den halvt ind i L3 
mellem 1. og 2. vinding fra anoden, og i den 
anden ende af linken kobler man løst til su- 
perreg-spolens gitterside ca. 3—4 mm fra. 
løvrigt må man eksperimentere sig lidt frem 
for at opnå bedste resultat. Afstemningen af 
modtageren foretages med trimmeren (but
terfly) 10 pf, der sidder over spolen L4. Fra

Alle spolerne er luftviklede undtagen L14. 
Tabel.
L1 2 vind viklet på 10 mm Ø 0,5 plastic mont. tråd. 
L2 6 vind viklet på 10 mm Ø 1 mm tråd, lak.
L3 4 vind viklet på 10 mm Ø 1 mm tråd, blank.
L4 4 vind viklet på 10 mm ø 1 mm tråd, blank.
L5 50 vind viklet på ½ watt modstand 0,15 tråd, lak. 
L6 som L5.
L7 som L5.
L8 4 vind viklet på 11 mm Ø 1,5 mm tråd, blank. 
L9 3 vind viklet på 11 mm Ø 0,5 mm plastic mont. tråd. 
L10 2X8 vind viklet på 10 mm Ø 1,5 mm tråd, lak. 
L11 8 vind viklet på 12 mm Ø 1,5 mm tråd, lak.
L12 som L5.
L13 som L5.
L14 På en trolitul form (Schoubo nr. 6148) 25 riller 
31X15 mm med jernskærme. 3 vind til x-tal og 15 
vind til anodekredsen 0,55 tråd. Link 0,5 plasticiso
leret mont.tråd — 1 vinding i hver ende. Drossel
spolen, der sidder i anoden på DL94 er en Liibcke 
type L0-106, og der skal påvikles 100 vind. 0,1 mm 
tråd til mikrofonvikling.
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superreg’en føres signalet tit lavfrekvenstra- 
foen, der er en Liibcke type Lo-106. Fra tra- 
foen føres det til første forstærkerrør, et 
DAF91, og herfra gennem et potentiometer, 
så man kan regulere styrken. Til slut kom
mer vi til udgangsrøret DL94, hvor der i ano
den sidder en Liibcke type Do500, som over
fører lavfrekvensen til hovedtelefonen. Har 
man et gitterdykmeter, kommer man let over 
at vikle spolerne. Lav ikke for lange lednin
ger i HF og superreg-kredsløbet. Laver man 
spolerne efter tabellen, kan man, når man har 
monteret dem, enten trykke eller hive lidt for 
at få dem på plads (145 Mc). Transceiveren 
bruger i modtagestilling 370 mA glødestrøm 
ved 1.5 volt og 8 mA i anodestrøm. Når man 
skifter fra modtagning til sending, afbrydes 
glødestrømmen til første rør i modtageren. 
Obs! I modtagestilling er der kun 45 volt 
anodespænding.

Senderen er der ikke meget at sige om. Den 
er krystalstyret, starter på 24 Mc i den ene 
halvdel af DCC90 og dobler i den anden halv
del til 48 Mc. Derefter triples til 144 i 
en DLL101, og fra anodekredsen køres der 
direkte ud i antennen. Det skal lige bemær
kes, at oscillatorspolen L14 har 2 viklinger; 
15 vindinger til anodekredsen og 3 vindinger, 
der går i serie med krystallet. Obs! Svinger 
oscillatoren ikke, så byt om på krystalviklin
gens to ender.

Modulatoren.
Som modulator benyttes DAF91 og DL94 

igen. Hvis man ser på diagrammet, vil man 
på lavfrekvenstrafoen opdage, at der er en 
ekstra vikling, det er mikrofonviklingen. Den 
laves på følgende måde: man skiller jern
kærnen ad og tager spolen ud. På denne vik
ler man så 100 vindinger 0.10 tråd, og man 
har den færdige trafo. Mikrofonen er en kul
kornsmikrofon, og fra primærviklingen og et 
batteri induceres de lavfrekvente svingninger

til sekundæren og dermed til DAF91 gitter og 
til slut til udgangsrøret. Fra anoden på DL94 
får anodekredsen L8 sin anodespænding og 
bliver dermed moduleret. Sender og modu
lator forbruger i glødestrøm 470 mA ved 1.5 
volt og 40 mA i anodestrøm (90 volt).

Hele stationen er monteret på et chassis, 
og jeg har undladt at indbygge elementerne 
i samme kasse som anlæget, da man så har 
mulighed for at benytte forskellige typer ele
menter. Anlæget er forbundet med elemen
terne via et multikabel på ca. 1 m længde. 
Dette multikabel virker samtidig som en 
slags modvægt for antennen. Med hensyn til 
valget af hovedtelefoner og mikrofon eller en 
negerknogle er det ikke noget problem, da 
jeg har monteret en 5 benet rørfatning under

(Fortsættes nederst  side 242)

241



Transimatic
TRANSIMATIC  — en ,,el-bug“ med transistor. Spcendingen kan tages 

enten fra et indre batteri eller fra en ydre  .
Fra QST april 1958, udført af W5VHO, oversat af Mogens Boman OZ5MS

forpladen og tilsvarende stik på negerknogle, 
telefon og mikrofon. Neger knoglen, jeg be
nytter, har en telefon på 2000 ohm, og mikro
fonen har en impedans på 200 ohm. I hånd
taget sidder afbryder for mikrofonbatteriet.

Et par ord om konstruktionen. Jeg håber, 
monteringen af de forskellige dele kan ses 
tydeligt nok på billederne.

Jeg har faktisk lavet transceiveren af dele, 
som jeg havde liggende i rodekassen, lige med 
undtagelse af rørene. Holderne til spolerne 
er lavet af plexiglas, et dejligt isolationsma
teriale, og det kan bøjes over loddekolben. 
Omskifter-arrangementet består af en MCC 
omskifter, 2 dæk — 6 sektioner og 3 stillinger 
— stilling 0 — modtagning — sending. Et 
potentiometer er anbragt, så man kan variere 
styrken til henholdsvis modulator og modta
ger. Af antenner til transceiveren har jeg to, 
en kvartbølgestav (ca. 48 cm) og en dipol. 
Kvartbølgestaven er til lokal brug og prak
tisk, da den ikke stritter ud til siderne. Di
polen er væsentlig bedre, men prøv selv, for

1) Vi lægger nøglen til stregsiden.
2) Kondensatoren C1 oplades hurtigt til 

6 volt.
3) Strømmen løber gennem strømbegræn- 

sermodstanden R1 ind i basis på streg- 
transistoren Q1, og herved får man 
kontakterne K1a til at slutte hurtigt.

4) Kontakten K1b åbner da, hvorved nøg
len afbrydes i kredsløbet fra batteriet.

5) Kondensatoren C1 bliver nu gradvis 
afladet gennem basis-modstanden R1 
og gennem en af tidskonstanterne 
(modstandene) i omskifteren S1a 
Denne afladning fortsætter, indtil basis
strømmen i transistoren falder så langt 
ned, at relæet falder ud.

6) Kontakterne K1a åbner, medens sam
tidig K1b lukker. I samme øjeblik vil 
der igen være spænding på nøglen, og 
man kan begynde et nyt kredsløb.

7) Nøglen kan nu lægges til prik- eller 
stregsiden eller forblive neutral.

Man bemærker, at ligeså snart relæet 
trækker, bliver selve nøglen afbrudt fra bat
teriet, og på denne måde bliver det umuligt
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TRANSIMATIC’en er en elektronisk nøgle, 
der udmærker sig ved sin lille vægt. ingen 
opvarmningstid samt selve nøglen lagt til et 
jordpotential. Den er konstrueret ud fra at 
skulle arbejde mobilt, så derfor er den bygget 
transportabelt. Hastighederne kan reguleres 
trinvis fra 10 til 30 ord pr. minut, og hvis 
man arbejder med et normalt batteri, kan 
man arbejde uafbrudt i ca. fire timer, inden 
nyt batteri må indsættes. Virkemåden er sim
pel, thi hastigheden og tegnforholdet (mellem 
prikker og streger) kontrolleres af en enkelt 
omskifter og relationen mellem tegn og mel
lemrum af et engang indstillet relæ. Tran
sistorerne fungerer som afbrydere, der får 
relæet K til at slutte eller bryde, alt efter 
hvad indstilling man har valgt i kredsløbet. 
Dette kan være C1 R3 - R6 (stregerne) eller 
C2  R7 . Rl0 (prikkerne). Det nøjagtige kreds- 
Løb ser således ud:

skellen opdager du nok. Et par eks. på, hvilke 
resultater jeg har opnået. Først med staven; 
vi tænker os transceiveren liggende med an
tennen ud til siden på et spisebord 2 meter 
over jorden; der havde jeg forbindelse med 
OZ9HW, afstand 1½ km, OZ7BB, afstand 
2 km, og OZ4SB, afstand 2 km. Rapport: — 
4 SB hørte mig 5—4 (han hører med inden
dørs antenne), 9 HW hørte mig 5—8 og fra 
7 BB 5—9 + + (20 element). 9 HW og 7 BB 
slog min superreg fuldkommen død. Jeg kun
ne sidde i den anden ende af stuen (5 m) og 
høre dem, som om det kom fra en højttaler, 
dog en noget anden kvalitet. Det var morsomt 
at føre ring QSO på den måde.

Jeg havde forbindelse med OZ9HW fra 
1. sals højde med dipolen, og kun 25 volt på 
pladerne, 5—4 var rapporten, og jeg må ikke 
glemme, at de to længste forbindelser, jeg har 
lavet med transceiveren, er med OZ1JR, der 
bor i Virum, ca. 5 km, og med OZ7BR, ca. 
4 km. Jeg er sikker på i frit terræn og i god 
højde at nå en afstand på mindst 30 km med 
den 1/4 watt, senderen giver. God fornøjelse.

Vi bringer her igen en transistor el
bug, denne gang dog med to transistorer,  
den har adskillige fordele fremfor den  
tidligere bragte, derfor bringer vi den.
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at lave et tegn for kort eller for langt eller at 
køre en prik og en streg sammen.

KONSTRUKTION
Komponenternes placering er ikke kritisk, 

og et hvilket som helst chassis kan bruges. 
Angående transistorerne så husk, at den posi
tive side skal til emitteren. Ved at forbinde 
på anden måde kan man næsten være sikker 
på at brænde de dyre tingester af.

Relæerne bliver man nødt til at pille lidt 
ved, inden de sættes ind. (En stor del af de 
relæer, der ligger rundt omkring i rodeskuf
ferne fra besættelsestiden, kan fint bruges). 
Vi kigger på sådant et dobbelt relæ. Der fin
des to kontakter for hver bevægelig arm. 
Armen ligger normalt over til den ene af 
disse. Dette kaldes brydekontakt. Den mod
satte kontakt er åben, og først når relæet 
trækker, kommer armen i forbindelse med 
denne. Denne kaldes sluttekontakten. Det 
samme gælder for den anden arm. Nu kom
mer så det, vi skal lave. I det ene sæt klippes 
sluttekontakten af, hvorved kun brydekon
takten bliver tilbage. I det andet sæt klippes 
brydekontakten af. Her vil der altså kun 
blive en sluttekontakt tilbage. Se iøvrigt dia
grammet, hvor det netop er angivet, hvilke 
kontakter der skal klippes.

Nu forbindes relæspolen i serie med en 
6-volts kilde samt et DC milliamperemeter 
(500 mA området) og en 1000 ohms mod
stand. Ved at spænde eller strække relæ
armens fjeder, justeres relæet, så dette falder 
ud ved ikke mere end 15 mA. Max. relæstrøm 
bliver omkring 250 mA, og netop denne for
skel mellem max. og min. strøm er nødven
dig, hvis man ønsker en ordentlig nøglevirk
ning. Det sikrer, at tidskonstanterne (i dette 
tilfælde kondensatorerne) vil være omkring 
98 % afladet i det tidsrum, der går mellem 
relæets hvilestilling, og inden et nyt strøm
stød forekommer.

Batteriholderen er lavet af træ, så man 
sikrer, at der ikke bliver overgang til chas
siset uden gennem kredsløbet.

Er man i den heldige situation at have en 
vibroplex-nøgle, kan denne let laves om til 
at virke som helautomatisk nøgle. Ellers hen
vises til konstruktionsbeskrivelse af en „side
sweeper" i et tidligere nummer af OZ.

INDSTILLING
Efter en omhyggelig gennemgang af mon

teringen efter diagrammet skal hele opstil
lingen nu stilles ind til de bedste operations
forhold. Det kan jo være, man er heldig med 
det samme, men ofte vil de individuelle tran-

(Fortsættes nederst  side
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En TVI-sikker båndfilter exciter I
Af OZ1PR.

I OZ for oktober og november sidste år brag
te jeg en oversættelse fra DL-QTC af en be
skrivelse af en TVI-sikker amatørsender, og 
da fjernsynsudsendelserne efterhånden „stjæ
ler" mere og mere af vor sendetid, besluttede 
jeg mig for nogen tid siden at bygge min sen
der om, idet jeg stort set ville følge de forslag 
og ideer, der var fremsat i ovennævnte artikel. 
Jeg er nu færdig med VFO, fasemodulator og 
båndfilter, og skal i dette og næste nummer af 
OZ bringe en beskrivelse heraf.

Da senderen skal stå i vor normale opholds
stue, stilledes der naturligvis også visse krav 
til udseende, dette problem blev løst ved at 
indbygge ovennævnte enheder i en grå ham
merlakeret jernkasse, der passer ind i en hæn
gereol over mit hobbybord.

Som det fremgår af diagrammet, er der i 
VFO’en anvendt et EF 80 i ECO kobling. 
ECO’en ligger i området 1,7 — 1,9 MHz, og af 
hensyn til frekvensstabiliteten er der anvendt 
frekventit rørfatning og spoleform. Konden
satoren på 1000 pF er sammensat af et antal 
keramiske kondensatorer med positiv og nega
tiv temperatukoefficient, således, at VFO’en 
kan opfylde de krav om frekvensfasthed ,man 
må stille til en moderne amatørsender. Jeg 
bringer ikke nogen tegning af chassiset til 
VFO’en, da den er bygget op på et hus af støbt 
rødgods, der tidligere har været anvendt i en 
fabriksfremstillet kuttersender, og som for
længst er udsolgt.

sistor-karakteristikker gøre, at tegnforholdet 
mellem prikker og streger er enten for kort 
eller for langt. Hvis dette er tilfældet, må 
man variere modstandsværdien i basismod
standene R1 eller R2.  Blot et par hundrede 
ohm kan få dette forhold korrekt. Er f. eks. 
stregerne for lange, sætter man værdien af 
R i ned i trin på 100 ohm, indtil stregerne er 
rigtige. Er de for korte, så sætter man vær
dien i vejret på tilsvarende måde. På samme 
vis, hvad angår prikkerne. Her stilles på R 2. 
Sommetider hjælper det blot at skifte de to 
transistorer om. Er tegnforholdet nu i orden, 
men er den laveste hastighed for langsom, 
kan man sætte begge basismodstandene ned 
i trin på f. eks. 100 ohm. Det modsatte kan jo 
også være tilfældet, men så sættes bare mod
standene (begge to) op trinvis.

Den mest praktiske måde at undersøge, om 
tegnforholdet er korrekt, er ved at justere en

Også i fasemodulatoren er der anvendt et 
EF 80, i dette tilfælde triodekoblet. Fasemodu
latoren er stort set bygget op på grundlag af 
en artikel af OZ8N i OZ januar 1953, men EDR 
har jo fået mange ny medlemmer siden da, og 
hvad angår de amatører, der er i besiddelse 
af nævnte artikel, håber jeg, de vil være 
interesseret i den mekaniske opbygning. Da 
fasemodulatoren ikke må belastes, efterfølges 
den af et buffertrin i klasse A, hvorefter føl
ger et fordoblertrin, i begge tilfælde er der 
anvendt EF 80.

I mikrofonforstærkeren er anvendt ECH 81 
og EF 80, samt et modulationsindikatorrør EM 
84. Forstærkeren er beregnet for krystalmike, 
og er i indgangen forsynet med det sædvanlige 
filter — 50 k& og 2X100 pF — til fjernelse af 
h. f. Når man anvender et dobbeltrør som 1. f. 
forstærker, er der altid fare for motorboating 
over den fælles katodemodstand, jeg valgte 
derfor at forbinde katoden til stel og opnå git- 
terforspænding ved hjælp af høj gitterafleder 
(22 Mfi), at dette er muligt ved andet 1. f. trin 
— trioden — skyldes modkoblingen 5 nF/500 
kfi, der bevirker at signalet på triodegitteret 
ikke bliver så kraftigt, at det overstyrer røret. 
Fra anoden på sidste 1. f. rør føres signalet via 
en volumenkontrol til fasemodulatoren, men 
samtidigt føres en del af signalet via en mod
stand på 500 kR til en diode OA 79, der er vendt 
således, at der i punktet „A“ opstår en negativ 
spænding, hvis størrelse er bestemt af den øje-

af basismodstandene, indtil man hører to 
prikker i samme tidsrum, som en streg tager. 
Dette giver prik—mellemrum—prik (ialt 3 
enheder), og der går jo netop tre prikenheder 
til en streg.

Justering af relæfjederen, så relæet fal
der ved mindre end 15 mA, skulle automatisk 
sætte tegnforholdet mellem prikker og mel
lemrum til et forhold svarende til 20—25 
ords hastighed. Er dette for lidt, må man bøje 
selve armen på K 1b lidt tilbage fra den faste 
kontakt. Modsat, hvis man ønsker mindre 
mellemrum, må K1b bøjes lidt ind mod sin 
faste kontakt.

Ønsker man at bruge udvendig spændings
forsyning, tages forbindelsen mellem klem
skruerne 1 og 2 af, og den positive side af 
et seks volts batteri forbindes til klemskrue 1, 
medens den negative går til nr. 3. I samme 
øjeblik, som forbindelsen mellem 1 og 2 bry
des, er den indre spændingskilde sat ud.
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blikkelige signalstyrke på anoden af sidste 1. f. 
trin. denne spænding føres via et filter til blan
dingsgitteret på ECH 81, således at forstærk
ningen i pentodedelen af ECH 81 bestemmes 
af denne spænding, hvilket vil sige at vi har 
fået A. V. C. på forstærkeren, hvorved vi får 
fjernet nogle af de værste spidser af taleim- 
pulserne. Som modulationsindikator er an
vendt et EM 84, og da dette rør er en forholds
vis ny type, har jeg ment det på sin plads at 
aftrykke et datablad herfor.

Ensretteren er der intet særligt at sige om, 
den skal være rigeligt dimensioneret og godt 
filtreret, og naturligvis skal spændingen til 
VFO’en være absolut fast.

Fasemodulator, buffertrin, fordobler og mi
krofonforstærker er bygget op på et chassis, 
der måler 100 X100 mm med en 10 mm ombuk
ket kant. Mikrofonforstærkeren er skilt fra 
den øvrige del ved hjælp af en skærm gennem 
chassiset, de to h. f. drosselspoler samt afstem
ningskredsen i fordoblertrinnet er monteret på 
denne skærm, med de små komponenter, der 
i dag er til rådighed, kan man udmærket få 
plads til det øvrige selv med lav bundmontage. 
Chassiset er skruet fast på siden af VFO’en, og 
er forsynet med en forplade, ligeledes 100 X100 
mm„ højden er bestemt af VFO’en, og det ville 
have været rigeligt med 60 til 70 mm. På for
pladen sidder mikrofonstik, 1. f. kontrol, samt 
omskifter for CW — Stand by — Fone. Tone
kontrollen i 1. f. forstærkeren er et semivaria- 
belt potentiometer, der er skruet fast på 
skærmpladen, og er ikke tilgængelig fra for
siden. Se chassistegning side 246
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T o r p  t o d *

Chassistegning t i l  teksten side 245

Tips

S p o l t  ■  1 8  v d g  0  7 0  m m .  l a e n g d e  1 2 0  m m  

T r a d  2 m m  k o b b e r t r å d ,  s p o c  m g  I r a  d e n s  t y k k e / s e  
U d t o g  v e d  f o r s ø g

Vor gamle ven OZ5U fra Nyborg sender os 
denne skitse over udgangskredsen i sin sender. 
5U kører med 25 watt på en enkelt 807 og får 
glimrende resultater med sin 40 mtr. L-anten- 
ne. løvrigt anbefaler 5U alle de nye amatører, 
der er kommet igang med cw, at forsyne deres 
rig med medhør. Han vil i næste OZ fortælle 
om, hvorledes han selv har båret sig ad.

TR.

EN DANMARKSMESTERS BETRAGTNINGER 
ved OZ2RD.

Med tvende ender er vi  skabt,  
een der tænker,  og een der støtter.
Om vi har vundet el ler tabt,  
beror på,  hvilken vi  benytter.

R. S.

Bestil bogen hos Deres boghandler eller 

indbetal kr. 12,50 på EDRs girokonto 

22 116.
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Nr. 76. Jeg har eksperimenteret med at lave 
en Art Elektronorgel, men har mødt en Van
skelighed i, at naar jeg prøver at køre to eller 
flere Tonefrekvenser ind paa samme Forstær
ker, blander de, hvadenten jeg kører dem ind 
paa normal Maner over en Overføringskonden
sator, eller jeg kører dem ind paa Drivertrans
formator med flere Primærviklinger. Kan de 
løse Problemet for mig?

Svar. Det maa antages at Grunden til den 
omtalte Blanding er, at Indgangsrøret ikke ar
bejder lineært, men paa et Sted af Karakteri
stikken hvor denne krummer, saaledes at man 
altsaa faar en Blanding mellem de to Styre
frekvenser ligesom i Blandingsrøret i en Super, 
Blandingen kan dog ogsaa være Resultatet af 
en Overstyring. Jeg vil foreslaa enten at redu
cere Amplituden af de tilførte Signaler efter 
først at have kontrolleret om Gitterforspæn- 
dingen er korrekt indstillet, saaledes at Røret 
virkelig kører i Klasse A, eller vælge et andet 
Indgangsrør, eventuelt med højere Anode- 
spænding med tilhørende større Udstyrings- 
omraade end det nu benyttede. Normalt skulde 
der jo ikke være noget i Vejen for at forstærke 
flere Frekvenser samtidig i eet Rør.

Nr. 77. Har ikke noget sted kunnet finde Op
lysninger (Formler m. v.) om Vikling af Fer- 
ritantenner.

Har en Stav 200 X10 mm som ønskes anvendt 
til Pejlebrug.

Svar. En uførlig Redegørelse med tilsvaren
de Formler er jeg bange for vilde falde noget 
udenfor Brevkassens Rammer, og jeg kan des
værre ikke i tidligere Numre af OZ finde en 
saadan, som jeg kan henvise til. Hvorvidt Em
net har interesse for en større Kreds og som 
saadan berettiger en Artikel derom, skal jeg 
ikke tage Stilling til. Der findes saa mange 
Kvaliteter af Ferrit og Ferroxcube beregnet for 
forskellige Frekvensomraader og med vidt for
skellige Begyndelsespermeabiliteter at en sik
ker Besvarelse af sidste Del af Spørgsmaalet 
er umulig før det er oplyst hvilken Type, der er 
Tale om, og til hvilke Frekvenser det skal be
nyttes, men idet jeg gaar ud fra, at det drejer 
sig om Rævemodtager til 1,8 MHz, skal jeg op
lyse, at jeg selv dertil benytter en Stav som 
omtalte med en Bevikling af 40 Vindinger svær 
Litze midt på Staven. Denne har omtrent samme 
Selvinduktion som den Ramme der ellers be

nyttes, men Modtagerens Følsomhed er langt 
ringere end med den store Ramme, hvorfor 
Ferritantennen normalt kun benyttes i „Nær
kamp".

Nr. 78 a. Kan det lade sig gøre at forstærke 
5mV op til 6V ved Hjælp af OC70 eller OC71?

Svar. En Transistor er ikke som et Rør en 
Spændingsforstærker der kan styres effektløst, 
men derimod en Strømforstærker, der kræver 
Styreeffekt. Endvidere kan Transistorer ikke 
benyttes til Forstærkning paa saa høje Fre
kvenser som Rør. Spørgsmaalet lader sig der
for ikke besvare i den foreliggende Form, det 
eneste jeg kan svare er, at man i Almindelighed 
kan regne med at opnaa en Strømforstærknink 
paa ca. 30 med de omtalte Typer.

Nr. 78 b. Hvordan kan en Ferritindgang til 
en Transistormodtager laves med en enkelt 
OC45?

Svar. Prøv at se paa OZ7AQ’s Rævemodta
ger i OZ April 1957 Pg 63 eller endnu bedre 
læs hele Artikelserien, og se om ikke du der
ved kan finde Svarene paa dine Spørgsmaal.

Nr. 79. Jeg har et Spørgsmaal, som jeg kun
ne tænke mig flere andre kunne have Interesse 
i at faa belyst, i OZ, og det er Omdannelsen af 
FM mm til AM ved Hjælp af Gitterdykmeter. 
For et Par Dage siden hørte jeg paa 80 m (ca. 
3800 kHz) noget uforstaaelig Tale. Ved at tæn
de mit Gitterdykmeter og indstille dette paa 
samme Frekvens fik jeg efter lidt Efterindstil- 
ling paa Modtageren og GDM klar forstaaelig 
Tale frem mellem nogle danske Amatører, men 
jeg er ikke helt klar over, hvordan Systemet 
virker.

Svar. De omtalte Stationer har ganske givet 
ikke sendt med FM, men derimod ESB, hvilket 
er Forkortelsen for Enkelt Sidebaand uden 
Bærebølge. Grundet paa den manglende Bære
bølge kan en normal Detektor ikke demodulere 
et saadant Signal til forstaaelig Tale, Bære
bølgen skal derfor tilføjes paa Modtageren, og 
dette kan enten ske ved Hjælp af en beat- 
Oscillator paa Mellemfrekvensen, hvis Modta
geren er en Super, eller ved at tilføre et umo- 
duleret Signal paa samme Frekvens, som det 
modtagne ved Modtagerindgangen, hvorved 
den manglende Bærebølge tilføjes. Det er alt
saa den sidstnævnte Metode, De har benyttet.

de  OZ2KP.
Spørgsmål nr.80 har måttet  udskydes t i l  dec.  nr.

247



TRAFFIC-DEPARTM ENT
beretter

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

Hertil  sendes al  korrespondance vedrørende T r a f f i c  Department  
Assistent-manager: Contest: OZ2KD

— — Bånd-aktivitet: OZ3GYV
— — Diplomtjenesten: OZ6HS
— — Int. samarbejde: OZ8T
— — V.H.F.-arbejdet: Vacant

HAM SPIRIT GOOD VVILL AWARD.
Til dette certificat er 30 qsl's fra forskellige finske 

(OH) SWL’s nødvendige. Hvert kort tæller eet point 
pr. bånd og SWL-call.

Dit eget kort må være modtaget af den pågældende 
SWL’s, når du ansøger om dette cert. Udstedelsen er 
vederlagsfri. SWL’s kortene skal ledsage ansøgnin
gen. Adresse: OH2UJ, SRAL, Box 306, Helsingki, Fin
land.

International CW-Contest.
„OK-DX-Contest 1958.“

Den czechoslovakiske Central Radio Club inbyder 
udenlandske amatører til deltagelse i den 2. intern. 
CW-contest 1958.
Contest-regler. (Resume).

Forbindelser med OZ-stationer såvelsom gentagne 
forbindelser med den samme udenl. station på samme 
bånd er ikke tilladt.

„Official List of Countries for DXCC“ danner 
grundlag for contesten. Denne starter kl. 00.00 GMT 
og slutter kl. 12,00 GMT d. 7. dec. 1958.

Tilladte bånd: 3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 Mc/s.
Test-call er: „Test OK“.
6 cifret talkode anvendes med RTS som de tre før

ste cifre og det løbende QSO-nr. som det sidste, be
gyndende med ool.

Forbindelserne nummereres fortløbende uden hen
syn til båndskrift. Der gives eet point for rigtig sen
ding og to point for rigtig modtagelse, altså tre point 
ialt for komplet qso. Forbindelser med OK-stationer 
tæller dobbelt.

Verdensdele, kontaktede under testen, tæller som 
multipliers på hvert bånd, maximum multipliers er 
således 30 for forbindelse med alle verdensdele på 
alle fem bånd.

Der skelnes mellem
a) enkelt operatør stationer,
b) multi-operatør stationer.

Deltagerne skal endvidere angive i deres logs om 
deltagelse gælder

1-bånds operation eller
alle-bånds operation.

Der skal føres seperat log for hvert bånd, der iøv- 
rigt skal indeholde følgende data:

a) Dato.
b) Tid.
c) Station wrk.
d) Sendt kode.
e) Modtagen kode.
f) Points.
g) Multipliers (kun for første forbindelse).

Endvidere skal nedenstående underskrevne erklæ
ring findes som afslutning på loggen:

„Herewith I declare that I have observed the
rules of this contest as well as the regulations of

the licensing authority in my country, and that 
all the data stated in this log are true“.

Den station med højest score i den individuelle 
bånd-klasse og i all-bands-klassen modtager et cert. 
og et flag, medens de to efterfølgende stationer i de 
tilsvarende klasser modtager et cert.

Desuden vil der blive udarbejdet en liste over pla
ceringerne indenfor hvert enkelt deltagende land, og 
den bedst placerede station fra hvert land vil lige
ledes modtage et cert.

Stationer, der opnår kontakt med 100 forsk. OK- 
statinoer, vil modtage „OK-100-Diplomet“, ligesom 
„S6S-diplomet vil blive tildelt de stationer, der har 
haft forbindelse med alle 6 verdensdele under testen.

Logs skal sendes til Central Radio Club, Box 69, 
Praha 3, med seneste poststemplingsdato: 15. jan. 1959. 

Contest-Comiteens afgørelser er endelige.

ZD3G har været
en tur hjemme i England. Lee er nu i Bahrein og 
håber at få et call inden længe.

KL7 vil efter
al sandsynlighed ikke tælle som separat land efter
1. jan. 1959, men vil være nødvendig, som den 49. stat 
til WAS.

Evert i Peru
gamle PA0XE er stadig interesseret i forbindelser 
med Europa på 3,5 og 7 Mc/s, lyt derfor efter hans 
Peru-call: OA7I. Han vil kunne findes hver lørdag 
kl. 23,00 GMT på 14 Mc/s CW, og vil qsy efter ønske 
til et hvilket som helst bånd mellem 160 og 10 m. 
(Fone eller CW). Med hans placering, 13,000 fod over 
havet, indehaver Evert sikkert titlen, som den højest 
beliggende amatør-station i verden.

Worked Connecticut.
Ovennævnte diplom udstedes af The Willimantic 

Junior Chamber of Commerce Radio Amateur Award 
Comittee, og kan opnås af alle licenserede amatører. 
To-vejs forbindelser må have været etableret med 
alle 8 grevskaber i Connecticut fra samme QTH eller 
ikke over 25 miles herfra.

Forbindelser må enten være på cw alene eller fone 
alene, der er to særskilte diplomer. Der er ingen 
tidsbegrænsning for opnåelsen.

50 cent skal medfølge ansøgningen for hvert diplom. 
Ansøgning sendes til John C. Sullivan, W1HHR, 166 

Mansfield Ave, Willimantic, Conn.

1959 Low Frequency Band Award.
The „AMP“, DX-Club. Sverige, har besluttet at 

udsende et diplom. Ansøgere må have skriftlig be
kræftelse på opnåelse af mindst 50 points i løbet af 
året 1959. Kun forbindelser på 80 og 40 m tæller. 1 
point vil blive givet for hvert land, arbejdet på hvert 
bånd i h. t. DXCC Country list, og i tilfælde af at tre 
stns. fra samme land er blevet kontaktet, gives i til
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læg 1 bonus-point. Diplomerne vil blive nummerede, 
og den deltager der har højeste pointstal vil opnå 
diplom nr. 1 o. s. v.

I stedet for at fremsende alle qsl's godkendes en 
liste over forbindelserne, såfremt denne er kontrol
leret og underskrevet af den berettigede represent 
for landets amatør-organisation. Afgift: 4 sv. kr. 
eller 10 IRCs + retur-porto såfremt qsl-kortene ind
sendes. Den højeste scorer vil endvidere modtage en 
medalje for sin præstation.

EA4CR har
76 diplomer i sin besiddelse og flere er på vej. 

OY7ML har som
nr. 38 og 1. OY modtaget The Award Hunters Certi- 
ficate. FB, Martin

Sydpols Certificat.
All South Pole Award er indstiftet af W4ML, Tom 

S. Stuart, 212 Jakeman Str., Bayside, Virginia, USA.
Ansøgeren må have haft forbindelse med mindst 

20 sydpols-stns. Alle stns. må være på sydpolen. — 
Øer som Sandwich, Shetlands etc. tæller ikke. Send 
20 qsls og 13 IRCs til W4ML.

Spudland Net Award.
Dette kan opnås af stationer, der har haft forb. 

med fem af Spudland stationerne efter 1. marts 1958. 
Kun Fone-forbindelser på båndene 14—21 og 28 Mc/s 
tæller. Kun en liste over forbindelserne skal fremsen
des sammen med ansøgningen. Udstedelsen er veder
lagsfri.

Der findes følgende Spudland stns. Wl: AYX, BBE, 
DTK, EPN, HXQ, KFY, TBZ, TCF, UQT, VSL, YDA, 
VVT, GYJ og Kl: AET, AIF, CIF, CYJ, DGP og GPV.

Ansøgning til: George Clark, WLEPN, Moubtain 
View Apts. Preque Isle, Maine, USA.

Og så dette virkelige nye:
Fra SSA har vi modtaget:

N. R. A. U.-Testen 1959.
Undertegnede, samt SSA testledera (SM7ID) og 

SSA diplom-manager, har gennemgået korrespon
dancen mellem EDR, NRRL og SRRL, vedrørende 
reglerne for NRAU-testen. På vort forslag har SSA 
styrelse besluttet, at SSA vil foretage sin indbydel
se til NRAU-testen 1959 efter de hidtil anvendte 
regler inkl. 4 °/o reglen.

Testen tænkes afholdt d. 10. og 11. jan. 1959 efter 
program, der udsendes af SSA testledera indenfor 
den nærmeste tid.

SSA ser for øjeblikket ingen afgørende grund til 
at fravige de nuværende regler, som trods alt synes 
at opmane til relativ stor deltagelse.

For SSA styrelse 
sign. Gunnar Lenning, SM5ANY. 

Sekr. & NRAU-repræsentant.

Blandt Al Operator Clubs
medlemmer er senest optaget OY7ML, OZ2NU og 
OZ4FF.

Det amerikanske 27 Mc/s bånd inddraget.
Gennem „QST“ sept. 1958 er der ved en kort med

delelse oplyst, at de amerikanske myndigheder har 
inddraget området 26,900 til 27,230 kc for anvendelse 
til amatør formål. Begivenheden er yderligere kom
menteret i „QST“ okt. 1958.

OZ-resultater i
Arets ARRL DX-Contest er følgende:

CW-afdelingen 
nr. 1. OZ1W 303,117-69 — 1465 A-78 nr. 2 i Europa

nr. 2. OZ7BG 281,724-68 — 1381 B-60 nr. 3 i Europa
nr. 3. OZ7G 83,385-45 — 261 A-53
nr. 4. OZ4FF 62,135-43 — 482 A-
nr. 5. OZ7SN 17,887-31 - A-25 194
nr. 6. OZ7BZ 12,342-17 — 244 A-
nr. 7. OZ7BQ 918- 9 — 34 A-
nr. 8. OZ1H (OZ1H-4SM-7CP)

29,667-29 — 341 A-50 
OZ1W’s multiplier på 69 er højeste i Europa.

Fone-afdelingen
nr. 1. OZ2JF 34,357-43 — 268 - A-
nr. 2. OZ1I 2,772- 9 — 104 - A-
nr. 3. OZ7BG 552- 8 — 23 - A-3

Tr.Dept. må udtale sin lykønskning til 1W og 7BG 
for deres ovenud flotte resultater og ikke mindst 
placeringer — og så er der det interessante at be
mærke, at ARRL faktisk arrangerer denne test, som 
et grundlag for den stående konkurrence mellem 
disse to hams.

Andre resultater:

Her blev 
OZ3GW 
OZ7BW 
OZ7KP

Her blev 
OZ4FF 
OZ6RL 
OZ6HS 
på 7 mc. 
på 21 mc.

Helvetia-Contesten 1958.

nr. 37 med 1685 points og 33 QSOs
nr. 68 med 714 points og 17 QSOs
nr. 104 med 60 points og 5 QSOs
OK-DX-Contesten 1957.

nr. 129 med 1188 points
nr. 232 med 150 points
nr. 236 med 135 points

var OZ7UW nr. 31 med 120 points
var OZ7BW nr. 9 med 60 points

Amtsbogstavet for
OZ5BQ er i QTH-listen opført som Y, det skal være 
R. Pse ret.

Endvidere skal
kaldesignalet for medl. nr. 5538 - O. Christiansen 
være OZ4LT, og ikke som anført OZ4LF.

Til slut er DLD 150
modtaget af OZ2NU.

DX-jægeren bliver sandsynligvis også i denne 
måned alene om at omtale såvel DX, som mere lokal 
båndaktivitet, da der trods opfordringen i sidste „OZ" 
ikke er indløbet specielt materiale til den nyindstif
tede rubrik om: Båndaktivitet, men en trøst er det, 
at det ikke har skortet på stof til „DX-jægeren“, 
hvilket vil fremgå af nedenstående oversigt.

Derimod er der indgået adskillige anmeldelser til 
næste års test om titlen: „ÅRETS STØRSTE DX- 
MAND 1959“.

I den anledning vil vi til vor omtale af denne test 
i forrige nr., idag tilføje, at konkurencen vil blive 
udvidet, således at den omfatter en konkurrence på 
hvert enkelt bånd, såvel som hidtil på samtlige bånd. 
Det vil sikkert animere de amatører til deltagelse, der 
af tekniske grunde kun er i stand til at køre på et 
enkelt bånd.

Endvidere vil vi fra Tr.Dept.s side udvide kontrol
len af qsl-kortene således, at denne også kommer til 
at omfatte opnåelsen af Low Erequency Band Award, 
som omtales i dette nr. under „Tr. Dept. beretter".
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Til den løbende konkurrence for 1958 skal vi kort 
henvise til nedenstående liste. Placeringen bl. de tre 
førende stationer forblev uforandret, selvom 4FF er 
avanceret tættere til 7SN, men denne har dog stadig 
et pænt forspring. OX3DL holder stadig stillingen 
som nr. 3, men om denne holdes er ret tvivlsomt 
med det tempo hans efterfølgende konkurrenter har 
på. Grønland er iøvrigt blevet repræsenteret gennem 
en ny deltager: OX3UD. som vi byder velkommen. 
OX3UD indtager ganske vist en beskeden placering 
denne gang. men den vil blive ganske overordentlig 
forbedret, når hans qsl-kollektion når frem hertil. 
Vi kender den fra dens passage gennem centralen i 
årets løb, og vil, så vidt vi kan skønne, give ham en 
placering blandt de bedste.

Til slut skal vi henvise til anmeldelsesfristen 
20. nov. for deltagelse i næste års test, eller rettere 
for at sikre, at kort bliver kontrolleret straks fra 
årets begyndelse. Naturligvis kan man anmelde sig 
senere, men det giver blot ekstra ulejlighed med ind
sendelse af kort til kontrol, samt for os med kontrol
len af disse kort. Det skal siges, at vi herfra på ingen 
måde er interesseret i yderligere arbejde, det er der 
tilstrækkeligt af i forvejen, og vi foretrækker — ud 
fra årets erfaringer — at foretage denne kontrol i 
de små daglige portioner.

Så vær så venlig, gamle såvel som nye deltagere, 
at lade et par ord falde herom i rette tid. Tak. 

Aktiviteten fordeler sig således:

3,5 mc/s CW:
OZ2NU:  G - GM - GW - El - OH.
OZ7BW:  YO - GW - G - I - GI - DL.

7 mc/s CW:
OZ2NU:  GD3FB - ZA1KC - W3DCR.
OZ7BW:  OZ - UB - G - DL.
OZ7SN:  UR - YU - UA9: YO - HA - UF6 - K2 - W6 •• 

W3 - ZA1KC.

14 mc/s CW:
OZ1JW:  EL1K - HK5SG - KZ5EM - OA4GT - OY2H

- PJ2ME - PJ3AB - TI2PZ - VK2ZR - VK4SS - VK7CH
- VK9XK - VP4WI - VP8DN - VP9Y - VQ4FM - 
VS2DW - VS9AC - XW8AI - XZ2TH- - ZD2JM 
ZD2DCP samt CX - JA - KL7 - LU - AØ - UH8 - VE - 
K/W - ZL - ZS og 4X4.

OZ2KD:  GD3FBS - JA8GA - KC4USK - KG6CUP
- OX3AY - JA3AAW - VK7CH 1 VQ2GW - VQ3SS - 
ZS6AQJ - 5A4TJ.

OZ3Y:  KS4AZ - KH6ARA - KG6FE - XW8AI - 
ZL2TD.

OZ7AX: HC4IM + W/Kl-2-4-5-6-8.
OZ7BG:  KR6CA - ET2KY - UQ2KAA + 4X4. 
OZ7BW:  W/K 1-0, VE3 - HE9LAC - UA - OY - IT

- OE - HA - UP - OH - UQ - LZ - UB - OZ.
OZ7SN:  GD - CR6AI - KP4AZ - KL7BZO -

KC4USK (QSL via W3ZYB) + W - VE.
OX3UD:  CN8 - DL/DJ - EA9AP - F - FA3 - G - 

HB9 - KL7 - LA - PA - SP - SM - OH - OK - ON - 
OZ - UA - UA9 - UAØ - UB5 - UC2 - UR2 - VE1/7 - 
WL - 0 - YO - YU og 4X4.

14 me s Fone:
OZ41P:  GM3.
OZ5SQ; Ws + EU.
OZ7FG:  ZS2MI (Marion Isl.).

21 mc/s CW:
OZ2KD:  ET2VB - GC3HFE - KG1SK - KL7BJV - 

KR6JF - VK2ZR - VK3KF - VK3VJ - ZL1AJU - 
ZL1APM - ZL1RD.

OZ3Y: LA2JE P (Svalbard) ZD2DCP - KP6CU. 
OZ4RT:  CX2FD - CX2BT - ET2VB - FB8XX - 

JA3CU - JA7AD - KH6BLX - KH6MG ZKl - KP4AOO
- KR6EO - KR6JF - KZ5KA - LA2JE P - OQ5IG - 
UA0GF - UJ8AF - VP2AY - VS9AS - XE1AX - 
ZP9AY. Desuden følgende pref. CT3 - EA9 - 5A4 - 
UA9 - UD6 - UN1 - UO5 - PY - ZL - VK - W - VE - 
VO - KL7 og TF.

OZ7BG:  XE1PJ - PY1BBD - VS1JF - ET2KY - 
OQ5IG og ZC4FL.

OZ7BW:  K2-4-9. W2-6-7-8-9-0, DL - OK - UA - 
UA9.

OZ7SN:  RAEM - UA - LZ - ZL1AMO - LA2JE P - 
VU2RM - XZ2TH - OQ5IG - UO5AA - VP7BT VE 
og W.

21 mc's Fone:
OZ41P:5A1TU - CN8FM.

OZ5SQ:  LU1DJU - LU8FP - ZS6CV - OQ5HM - 
CR6CS - OX3LE - ZL3QH - ZL3IE - VK2ID - EA8CM
- KR6QB - 9K2AK - ZE6JY - W/K.

OZ7FG:  VR2DE - XZ2SY - CP5EC - FB8XX - 
OX3KW - HC8WGF - I1AIM/M1.

28 mc/s CW:
OZ7AX: W2-39-0, VK2-6, ZL1 - JA7 UA9.
OZ7BG:  ON4 - UA3 - G - 4X4 - VS6BJ og SM. 
OZ7SN:  PY - ZD2JM - EA - ZS - KP4AOO - 

EA9AP - ZD2GUP - SV0WR - SM - UB - CR6CK - 
CT2AI - W og VE.

OZ3GW:  JA1CR - JA1CC - JA3AA - W7CK4/KL7 - 
LA2JE'P - TF3AB - TI2LA - UA0GF (Zone 19) - 
UI8AG - V02IA - VS6BJ - ZE8JP (YL) - ZL1AIH - 
ZP5CF - C07HQ.

28mc/s Fone:
OZ5SQ:  ZC4JB.
OZ6JI:  W og Kl-2-3-4-8 og 9 - VE2 og 3 - ZL1KW - 

VK5NE - VS6DL - CE3HL - CX9AM - CT2AI - 
IT1CDS - CN2AX - UA9CM.

OZ7BG:  ZP5JX - 9K2AJ - VK6RH - 6RW - KR6MH
- UA90I - 9SA - CX6CG - PY8RW - LU5DC - 
LU8DOW - VE1-3-5-6-7, - W + EU.

OZ7FG:  KW6CB - UA90I - VQ1PBD.

— og da det nu var 7FG, vi sluttede listen med, 
skynder vi os at rette en fejl fra sidste DX-jæger, 
hvor vi har kaldt W3ZA for W3ZA/3W8, det skal være 
W3ZA/3W — altså uden 8-tal.

Om ham kan iøvrigt siges, at i den periode han har 
været aktiv i Viet-Nam, perioden sluttede iflg. 7FG 
den 31. oktober 1958, at han er den eneste stn. god
kendt af ARRL til DXCC i Viet-Nam. Viet-Nam tæl
ler som bekendt ellers ikke til DXCC. — Heldige er 
de, der har forbindelse med ham.

Fra OX3AY er der en hilsen til alle danske hams. 
Han mangler en 813, er der en, der kan hjælpe ham?

7AX beklager sig over en pirat, der anvender hans 
call på 14 mc cw. Piraten bruger både 7AX’s navn og 
QTH, og har været aktiv. En grimmer ka’l, der må 
standses.

OZ3Y’s samling er ikke omfattende denne gang. 
men så har han også undladt at omtale en masse — 
som han betegner det — „normale1' lande på fone og 
cw. Han anbefaler at abonnere på CQ-PA, der ud
gives af VRZA. Det udkommer hver mandag, og brin
ger som regel 2-3 sider, om hvad der er på båndene. 
Prisen er 7,50 Guiden pr. år, og adress: Postbus 190. 
Groningen, Holland.

OZ4FF, der ikke figurerer i oversigten denne gang. 
har med ZL3GU opnået WAC på 7 mc s.

På genhør.
73 de OZ2NU.
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„ÅRETS STØRSTE DX-MAND 1958“
1. OZ7SN 5 22 92 89 44 = 252 p.
2. OZ4FF 20 37 95 61 23 = 236 p.
3. OX3DL 0 16 93 46 20 - 175 p.
4. OZ7BW 1 26 67 45 0 = 139 p.
5. OZ2KD 0 16 92 27 0 = 135 p.
6. OZ7EX 8 19 55 39 1 = 122 p.
7. OZ3GW 1 0 67 21 24 = 113 p.
8. OZ7BG 6 8 50 24 22 = 110 p.
9, OZ5Z 0 3 58 31 12 = 104 p.

10. OY7ML 5 18 56 22 1 = 102 p.
11. OZ1JW 0 0 96 0 0 = 96 p.
12. OZ3SN 6 9 44 29 0 = 88 p.
13. OY1R 4 5 42 20 10 = 81 p.
14. OZ1W 6 7 28 20 11 = 72 p.
15. OZ5SQ 0 8 35 36 0 = 71 p.
16. OZ6HS 7 16 21 26 0 = 70 p.
17. OZ5KD 1 0 66 0 0 = 67 p.
18. OZ70F 5 11 19 20 6 = 61 p.
19. OZ2N 3 10 14 30 0 = 57 p.
20. OZ1I 1 1 10 9 21 = 42 p.
21. OZ4IP 0 0 5 2 33 = 40 p.
22. OZ2NU 4 33 2 0 0 = 39 p.
23. OZ5PD 8 2 28 0 0 = 38 p.
24. OZ9HC 2 2 25 2 4 = 35 p.
25. OZ7BQ 0 0 33 0 0 = 33 p.
26. OZ6EG 3 0 3 0 25 = 31 p.
27. OX3XP 0 0 6 6 18 = 30 p.
28. OZ4FA 0 0 12 2 7 = 21 p.
29. OZ8HC 15 5 0 0 0 = 20 p.
30. OX3UD 0 0 15 1 0 = 16 p.
31. OZ9KO 1 0 1 0 0 = 2 p.

Listen afsluttet den 25. oktober 1958.

BÅNDAKTIVITET:
Som meddelt i sidste nr. af OZ har jeg fået over

draget at bringe en sammenstilling af DX nyt hver 
måned, men for at kunne få alt af vigtighed med, an
modes I hermed om at lade høre fra jer inden den 25. 
i måneden, og såfremt nogen vil påtage sig at vie eet 
bestemt bånd særlig opmærksomhed, søges medar
bejdere for 3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 Mc — lad os høre 
fra jer.

En mængde DXpeditioner er planlagt i den kom
mende sæson, en del har allerede sluttet deres ar
bejde, deriblandt VQ1PBD (Zanzibar) på 28,4 Mc 
(A3) og en PYØ (Trinidad) ekspedition aktiv på 14 - 
21 og 28 Mc, samt sandsynligvis HC8LUX (Galapagos) 
med Cw på 14050 - 21050 - 28050 samt SSB og AM på 
14283 - 14304 - 21227 Mc, han er hørt her på 28050, men 
tog kun QSO med W stationer QSL via WØLUX!

Men den 12. nov. kl. 06,00 DNT starter FW8AS en 
Wallis ekspedition. Hovedfrekvens 14060 Mc, opkald 
-r- 20 Kc, eventuelt også på 21 og 28 Mc.

Såfremt licens opnås, startes i november, af med
lemmer fra San Diego DX club, en XE4-ekspedition. 
14 til 20. december vil CN8IU være aktiv på 3 bånd 
i Al og A3 fra Andorra eller  Monaco.

Det sidste nye i DX-nyt vil hver søndag aften på 
engelsk kunne høres over radio Tanger VOA på 21455 
kl. 18,15 - 18,30 DNT.

Ifølge ubekræftede meddelelser må der regnes med 
at JT1AA og hans XYL JT1YL er gået QRT (sri-3FL). 
OK1JX måtte afbryde QSL-fordelingen for JT1AA i 
fem måneder, men nu er der igen QSL undervejs fra 
zone 23! Dernæst nyhederne fra båndene.

3,5 Mc:
VE1ZZ er efter midnat aktiv på 3505 med Cw, men 

at der er chancer for større vildt kan 7BG med sit 
WAC på 80 m bekræfte, så prøv at dykke ned i QR 
marmeladen.

7 Mc:
Vil ligesom 3,5 i de kommende vintermåneder inde

bære store muligheder for DX, således har DL1FF 
i oktober, fra midnat til morgen, haft forbindelse med 
HC4IM - VP2AY - VP3BO - YV5DE - UA0AR - 
ZD2GWS samt PY - LU - KP4 - VE og W1 - 0.

14 Mc:
Bragte blandt andet HK0AI (A3) - CE0AC (Al) - 

KAØIJ 14168 (A3) - JZ0DA (Al) - KXGBP (Al) - 
KSGAG (Al) - ZK1BS (Al) - F08AC (Al) - FU8AE 
(Al) ZL3VB Chatham 14050 (Al) - W2EPS/KJ6 er nu 
KJ6BB på 14220 (A3) og 14060 (Al) - FF8AC/GN (Al) 
Guinea, sandsynligvis nyt DX CC land.

21 Mc:
Byder på mange sjældne prefixer, blandt andet 

ZL1ART/ZC5 om formiddagen med A3 på 21185 Mc - 
KMGBK (Al - A3) - ZK2AB (A3) - WØPBW/ZK1 (A3) 
- VR1C (Al) samt VR2DG (Al).

28 Mc:
Selv om 10 m båndet den sidste uge af oktober var 
ret dårligt, vil det lønne sig at benytte dette bånd en 
hel del i de kommende måneder, idet vi må regne 
med at det bliver den sidste sæson med optimale 
udbredelsesforhold i denne solpletperiode, og der
efter vil der jo gå nogle år inden mulighederne kom
mer igen. Blandt de mange rare ting i oktober kan 
nævnes (A3) XE2DO - FB8ZZ - PJ2CE - PJ3AD - 
VP8DS - VK9BS - DU1AP - LA4CG/P Spitsbergen - 
QSL 1959 ved tilbagekomst til LA - KX6CG og KX6BP 
AM og SSB mellem 28,5—28,55. (Al) LA2JE/P - 
LU0AC 28,100 - ZD7SA - TI2LA og HC8LUX.

73 de OZ3GW.

Aktiviteten paa 2 Meter i Oktober har ikke været 
saa stor, som den burde være. Den Bemærkning har 
været hørt ved forskellige Lejligheder og fra for
skelligt Hold — men hvem foretager sig noget i den 
Anledning? Det kan vi kun selv.

Paa den anden Side er den Kritik, der lyder i An
ledning af den manglende Aktivitet, dog maaske ube
rettiget. Tavshed paa Baandet er ofte Udtryk for 
Travlhed med Ombygning og Udvidelse, og det har 
netop været Tilfældet i den Maaned, der gik. Vi maa 
hellere nævne nogle Eksempler (bare for en Ordens 
Skyld):

7BR har faaet rejst en super-kolossal Antennemast. 
5MK er midt i en større Modtager-Ombygning. 7IH, 
9AC og 9BS har travlt med at bygge Grej til 1200 Mc 
(Krystalstyring paa baade TX og RX og med high- 
gain Antenne udviklet af 7G). Og 3NH skriver, at det 
samme er Tilfældet i Jylland: „epidemisk Reparation 
og Ombygning".

Hvad ligger der bagved dette? Almindelig Konkur
rence? Er det maaske især Erfaringerne fra EDR’s 
VHF-Dag i August, der nu skal „omsættes kontant", 
for at man kan staa endnu bedre rustet til næste 
VHF-Dag? Eller er det maaske ikke snarere dette, at 
det gaar op for flere og flere af os, at der kan opnaas 
utrolige Resultater paa 2 Meter, naar blot Grejet er 
i fineste Orden?

Denne sidste Bemærkning trænger til Uddybning 
af Hensyn til Begyndere og udenforstaaende, der læ
ser dette. Det er ganske rigtigt, at der ogsaa kan op
naas utrolige Resultater med indendørs Dipol og rela
tivt simpelt Grej paa 2 Meter. Men det forudsætter i

251



Regelen Aabninger af den ene eller den anden Art, 
DX — hvorved her forstaas Forbindelser over flere 
Hundrede Kilometer — under jævnt gode Forhold 
kræver en tip-top Station. Og saa naturligvis helst 
ogsaa en god Beliggenhed.

Eksempelvis skriver 2EM i Herning, at han under 
alle Forhold kan kontakte Tyskland, naar blot An
tenne og Grej er OK. Og vi kender jo alle det af 
3NH og 7BB udforte Langtidseksperiment med daglig 
QSO uanset Forholdene og paa trods af den Kends
gerning. at ingen af de to Stationer har en særlig 
gunstig Beliggenhed i Terrænet — snarere tvært
imod.

Hvad der kan ske, naar man har sin Station og 
Antenne i fb Stand, og der saa indtræffer en Aab- 
ning, fik vi at se i den Maaned, der gik. Efter tre 
meget lidt spændende Uger med lav Barometerstand 
(og lav Aktivitet!) indtraf den 22 10 en Aurora-Aab- 
ning, der varede hele tre Døgn i Træk. Det var dog 
ikke ved denne Lejlighed, at Miraklerne skete, idet 
det egentlig kun var den 24 10, at der blev wkd noget 
— 3NH sikrede sig LA4VC. GM2FHH og SM5IT, og 
Signalstyrkerne var ikke overvældende.

Det kom først den 27 10, da der indtraf en tropo
sfærisk Aabning, og ogsaa denne holdt sig i tre Dage. 
Der blev wkd en Masse DX. Af det foreliggende Ma
teriale citerer vi:

OZ2BB wkd G3WS (144.060). OZ6CK wkd G5KG 
(144.570) og G6LI (144.285).

OZ2EM melder om QSO med en Masse G-stns samt 
ON og PA, deriblandt vor gode Ven PA0FB, der nu 
omsider er kommet i Gang igen efter den Ildebrand, 
der i fjor ødelagde hans Station.

OZ3NH melder om QSO med 12 G stns om Aftenen 
den 27/10.

Der synes at have været Tale om en meget vidt
strakt Aabning. Der blev saaledes ført QSO mellem 
ON og SM5 og mellem G og OK. Den pågældende OK 
stn — der var kun een — var OK1VR/P paa 144.000, 
som brugte CW.

Den 28/10 hørte PE1PL Signaler fra OZ7IGY — 
direkte!

Den 29/10 blev G3HBW og G5KG wkd af OZ7BR, 
der i begge Tilfælde indledte med CW og derefter 
gik over til SSB med fint Resultat. OZ7BR beretter, 
at CW spillede en overvejende Rolle i Aftenens DX- 
Arbejde. Der blev saaledes wkd CW-DX af SM’erne 
6ANR, 7ANB, 7ZN, 7BCX, 7BE, 7BAE, 7BZX.

CW — ja, der er ikke en eneste af os, der ikke ved, 
at man altid naar længere ud med CW end med. Men 
har vi allesammen gjort os klart, af hvilken Størrel
sesorden Forbedringen egentlig er? Det Spørgsmaal 
vil vi nu se lidt paa, og vi vil gøre det i Form af et 
Referat af det Foredrag, 7BR holdt paa

2-Meter Klubbens Mede den 22. Oktober,
idet vi dog først maa indskyde, at 8BH desværre er 
alvorligt syg og derfor var forhindret i at holde det 
bebudede Foredrag om sin Modtageropstilling med 
variabel første Oscillator. Vi ønsker 8BH snarlig god 
Bedring og haaber at se ham i Klubben snart igen. for 
vi havde set frem til hans Foredrag med megen In
teresse, for ikke at sige Spænding.

Og saa maatte 7BR i sidste Øjeblik „finde paa no
get". Det var nu ikke svært, for han havde allerede i 
nogen Tid syslet med den Tanke at lave en Demon
stration af Forholdet mellem Modtagerfølsomhed og 
Støjniveau. Saa nu fik han travlt med at tilrettelægge 
„Forestillingen", og han naaede det. Her er, i sam
mentrængt Form, hvad der skete paa Mødeaftenen:

En almindelig Kommunikationsmodtager med 2 
Trins MF paa 470 kc og en krystalstyret 2-Meter Con

verter foran blev forsynet med en Ringdipol og ind
stillet paa OZ7IGY.

1) Baandbredden blev indstillet paa ..bred": ved 30 
db var den ca. 15—17 kc. Signal Støjforholdet viste 
sig da at være 7 db.

2) Som ovenfor, men med Diskantafskæring ved 
Hjælp af en fast Kapacitet over Højttalertransfor
matorens Primær. Signal Støjforhold: 8 db.

3) Som under 2) men med to dobbelte Krystalfiltre, 
2 kc Baanbredde ved -3 db og 4 kc Baandbredde ved 
-40 db. Signal Støjforhold: 14 db.

4) Som 3) men med et ekstra (almindeligt enkelt) 
Krystalfilter midt i Gennemgangsomraadet. Signaler
ne fra OZ7IGY fik derved en meget spids og „ringen
de" Karakter; men Signal-Støjforholdet var forbed
ret til 23 db.

Resultat:
Ved en simpel Diskantafskæring vindes 1 db.
Ved to Half-lattice Filtre vindes 7 db.
Ved to Half-lattice Filtre plus almindeligt enkelt 

Krystalfilter til CW vindes 16 db.
16 db! Det svarer til, at den modtagne Station for

højer sin Effekt — ja, lad os bare sige 50 Gange, for 
16 db var den Værdi, 7BR maalte ved Demonstratio
nens Tilrettelæggelse hjemme hos sig selv, hvorimod 
han malte et Par db mere ved selve Demonstrationen 
i Klublokalet. 17 db er jo som bekendt 50 Gange.

Man kan ogsaa udtrykke det saaledes, at en 2-Meter 
Modtager med den bedst tænkelig Cascode eller GG- 
Forstærker foran Blandingstrinet, men med en rela
tivt bred MF-Forstærker, f. Eks. 2 Trin paa 10,7 Mc, 
vil være en Modtager uden HF-Trin underlegen, der
som denne sidste er udsyret med en MF-Forstærker 
med god Kommunikations-Selektivitet.

Her maa vi dog indskyde, at Modtageren med de to 
Trin MF paa 10,7 Mc alligevel vil kunne hævde sig
1 Konkurrencen, dersom den forsynes med et (helst 
skarpt afskærende) LF-Filter, der fjerner alt over f. 
Eks. 2500 c/s. Maaske kan man gaa endnu længere ned 
med Afskæringsfrekvensen ved Fone, og man kan i 
alt Fald gøre det ved CW, og yderligere Forbedring 
kan opnaas ved Anvendelse af afstemte Kredse i Lav
frekvensforstærkeren og/eller en Højttaler med Re
sonans omkring 1000 c/s eller den Frekvens, man fin
der bekvemmest. Saa er alt andet, uden Undtagelse, 
sejlet langt agterud.

Alt har imidlertid en Pris, og den Pris, man maa 
betale for den stærkt forbedrede Følsomhed, bestaar 
i, at man maa afsøge Baandet meget langsomt for ikke 
at gaa glip af svage Signaler: jo større Selektiviteten 
er, jo hurtigere vil et Signal passere igennem Modta
gerens Gennemgangsomraade. Ogsaa denne Side af 
Sagen kom 7BR ind paa. Idet 7BR først anslog Mod
tagerens Støjniveau til S4, sagde han:

„Tiden, som medgaar til een Afsøgning af Baandets
2 Mc, skal med min 2 kc brede RX være mindst 500 
Sekunder (over 8 Minutter) hvis jeg skal kunne regne 
nogenlunde sikkert med at fange en S3 Bærebølge, 
forudsat at jeg ikke i Forvejen ved nøjagtigt, hvor 
den ligger; og denne Forudsætning er gældende efter 
et CQ. Vil jeg være tilfreds med S 8 Stationer og alt- 
saa se væk fra alt derunder, kan jeg tillade mig med 
samme store Sandsynlighed for at fange S 8 Statio
nen at dreje over Baandet i Løbet af 8 Sekunder (dog 
selvfølgelig uden at stoppe ved eventuelle Stationer, 
som jeg ikke er interesseret i).

Med den skarpeste Selektivitet vilde den tilsvaren
de Afsøgningstid vare en hel Time! men saa vilde jeg 
dog maaske kunne høre Stationer ned til S 1—2.

En bredere Modtager kan paa Grund af den mere 
fremtrædende Støj alligevel ikke fange et S 3 Signal, 
og derfor kan man godt flyve Baandet over paa et 
lille Minut og gøre sig Haab om at have bemærket alt, 
hvad Modtageren kan behandle.

232



Ved CW (Telegrafi) maa Hastigheden sættes yder
ligere ned for at undgaa, at Modtageren passerer Mel
lemrummene mellem 2 Ord eller 2 Bogstaver medens 
disse Mellemrum „sendes".

Det er ved svage Signaler ikke nok hermed, da man 
maa nedsætte Afsøgningshastigheden saa meget, at 
Modtageren fanger en hel Streg eller saa meget af en 
Streg, at Kravet om en mindste Varighed af Signalet 
bliver opfyldt.

Dette bevirker, at man — uanset hvor langsomt der 
tunes — næppe kan faa mere end 75 % Sikkerhed for 
at finde et S 4 Signal med en Modtager med 2 kc 
Baandbredde og stejle Flanker og en Telegraferings- 
hastighed paa 60 Tegn i Minuttet, samt at den hur
tigste Hastighed, som levner blot en ringe Chance for 
at høre denne Station, vil være ca. 21/4  Minut og give 
en Chance paa 1 : 6 for at Stationen fanges.

Med stigende Signalstyrke kan Hastigheden selv
følgelig sættes op. Ved S 6 er der ca. 70 °/o Chance 
for at finde Stationen ved en Afsøgningshastighed paa 
ca. 1½ Minut for 2 Mc, men stadig kun ca. 25 °/o hvis 
man flyver over Bandet paa 20 Sekunder. NB: to Af
stemninger å 20 Sekunder giver langt mindre Chance 
end een å 40 Sekunder!

100 % Sikkerhed for at fange Signalet faas dog sta- 
dog først ved en Afstemningshastighed paa godt 8 Mi
nutter ved et S 6 Signal".

7BR’s Fremstilling giver naturligt Anledning til 
følgende Betragtning: For at kunne drage fuld nytte 
af en superselektiv Modtagers Kommunikations-Ef
fektivitet, maa vi enten

1) reservere en vis Del af Baandet, f. Eks. de laveste 
200 kc, for CW, endda maaske i Forbindelse med en 
regional Frekvensfordelingsplan for det paagældende 
Spektrum, eller

2) gaa over til VFO, saa at vi kan benytte samme 
Fremgangsmaade ved opkald som paa de lavfrekven
te Baand, med alt det, som dette indebærer (paa godt 
og ondt!), eller

3) dog i det mindste sørge for at faa opstillet en 
komplet Frekvensliste over danske VHF-Amatører.

Af disse Løsninger er Nr. 2 maaske nok den mest 
rationelle; men der kan jo være delte Meninger her
om, og Fordelene (ved de mere lokale QSO’er) ved 
de faste Krystalfrekvenser er i hvert Fald saa store, 
at der skal meget tungtvejende Argumenter til, før 
der kan ske en almindelig Overgang til VFO.

Saa lad os foreløbig gøre alt, hvad vi kan, for at 
komplettere Frekvenslisten. I denne Maaned kan vi 
bringe følgende:

OZ2EM 145.380 - 145.080 - 435.240 - 436.140
OZ2KP 144.650 - (VFO)
OZ3NH 144.072 - 145.962
OZ7QP 145.392
OZ7TZ 144.654
OZ8SOR 145.350
OZ9AC 144.070 - 144.540 - (144.650) - 144.720 - 433.950
OZ9BS 144.070 - 144.080 - 144.625 - 145.250 - 145.300
OZ9KE 145.320
Bemærk, at to af de ovennævnte Amatører ogsaa 

opgiver deres Frekvenser i 70-Cm Baandet. Hvor 
mere end een Frekvens er opgivet, er det den længst 
til venstre, der bruges hyppigst.

2-Meter Klubbens næste Møde
finder Sted Onsdag den 26. November Kl. 20,00 i Mø
delokalet paa Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 120, 
ved Kildegaards Plads. Vi har endnu ikke kunnet 
fastlægge Programmet, men vi kan dog foreløbig sige, 
at der er Chance for, at August-Testens Vinder, 
OZ2ES, vil fortælle os om sin sender.

2-Meter Klubbens December-Møde
er rykket en Onsdag frem af Hensyn til Helligdagene, 
og Mødet er derfor fastsat til Onsdag den 17. Decem
ber Kl. 20,00. Programmet er det traditionelle Decem

berprogram med Øl og Pølser og derefter følgende 
Auktion, i hvilket Øjemed hver Deltager bedes med
bringe en Pakke til reel Værdi mindst 3 Kr. (helst 
mere). NB. Til dette Møde har kun Medlemmer Ad
gang. Af Hensyn til de nødvendige Indkøb bedes An
meldelse om Deltagelse indgivet til Kassereren i ri
melig Tid — det er derfor, December-Mødet annon
ceres allerede nu, saa udsæt det nu ikke til sidste 
Øjeblik; ring helst nu til Ægir 480.
Sidste:

Umiddelbart før dette Stof skal sendes til Redak
tøren, meddeles det, at 3NH under de tre paa hinan
den følgende Dage 27., 28. og 29. Okt. har haft QSO 
med ikke mindre end 39 nye DX stns, alle med Tele
foni.

Scatter-Forsøg.
I Dagene 10—14 December udfører SM6BTT Scatter 

Skeds med HB9RG og en Række sydeuropæiske Sta
tioner. Tidspunkterne: Mellem 23,00 og 07,00 DNT. 
HB9RG’s Frekvens er 144,288.

Mogens Kunst. OZ5MK.
Resultater fra 432 MHz.

Som lovet i sidste nr. bringes her resultaterne fra 
432 MHz-afd. af årets EDRs skandinaviske VHF-dag. 
De er som følger:

Nr. 1. SM7BE 498 points.
Nr. 2. OZ7G 240 points.
Nr. 3. SM7BAE 156 points.
Nr. 4. SM7AED 102 points.

EDR og Tr. Dept. gratulerer.
73 de OZ2NU.

Københavns afdelings
S T I F T E L S E S F E S T  

mandag d. 8. dec. 1958 kl. 20,00 pr.
I år har vi valgt at afholde et andespil som 

indledning til stiftelsesfesten.
Det bliver mandag d. 8. dec. 1958, og YL og 

XYL ventes i massevis.
Der bliver 5 spil plus et ekstra spil, og præ

mierne bliver prima.
Billetter købes hos OZ5RO, Frederiksborgvej 

201, Sø. 4587, samt hos OZ4AO, Folkvarsvej 9, 
Go. 1902 v. — Salget slutter d. 1. dec.

Prisen for adgang til festlokalet er sat til 
kr. 3,00 pro persona, og den giver samtidigt ad
gang til de tre første spil. Næste to spil: 1 kr. 
pr. plade og ekstraspillet: 1 kr. pr. plade.

Der er trøstpræmier og overraskelser, og så 
er der dans bagefter, samt fortæring i form af 
kaffe eller smørrebrød — for egen regning.

Og kom så for en gangs skyld ud af hulen og 
prøv noget andet, og husk nu at tage lillemor 
med....

Vi ses den 8. dec. Tag en taske med til gevin
sten-----

Vy 73 OZ4SG.
OZ3EA har bedt mig meddele, at CQ’s redak

tør, den af mange DX folk kendte W2NSD, 
Wain Green, som kan høres både på 10, 15 og 
20 m, både på CW, AM og ESB, kommer til Kø
benhavn først i december, og at han meget 
gerne vil hilse på så mange som muligt. Han 
vil prøve på at tilrettelægge sin rejse, så han 
kan være i København d. 8. dec.

W2NSD vil gerne vise os nogle lysbilleder 
samt fortælle om sin DX-ekspedition til Na- 
vasa.

Vy 73 OZ4AO.
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Forudsigelser for november Vy 73 - best - 9SN

Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

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

Bangkok
HS 8700 83 7 0 

[14,0]
/ .0

[14.0]
7 0

[14,0]
14 0 28.0 28,0 28,0 28,0 28.0 21.0 14,0 7.0

[14.0J
7.0

[14.0] MHz

Bruxelles
ON 800 230

!

3.5
[7.0]

3.5 
[7, ]

3 5
[7,0]

3 5 
[7,0]

7.0 14 0 14.0 14,0 14,0 7.0 7,0 7,0 3.5
[7,0] -

Buenos
Aires
LU

12000 235 14.0 14.0 14 0 14,0 14 0 28,0 ! 28,0 28,0
i
28 0 28,0 28,0 21,0 14.0 -

Lima
OA 10000 264 14 0 14,0 7.0

[14,0]
7.0

[14,01
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 
W2 6300 293 7.0

114,0]
7.0

[14,0]
7 0 

114,0]
7,0 7,0 7,0 14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 14,0 7.0

[14,0) -

Reykjavik
TF 2100 310 7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0 21,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 7,0 7.0

[14.0] -

Rom
I 1600 180 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7 0 

[14,0]
7.0

[14,0]
14 0 210 21,0 21,0 21,0 14.0 14,0 7.0

[14,0]
7.0

[14,0] -

Tokio
JA/KA 8600 46 7.0

[21,0]
7,0

[21,0]
7.0

[14,0]
14,0 28 0 28,0 21.0 14,0 14,0 7,0 7,0 7,0

[14,0]
7 0 

121,0] -

Thorshavn
OY 1300 310 7,0 3.5

[7,0]
3,5

[7,0]
3.5

17,0]
7 0 14.0 21,0 21,0 21,0 14,0 7,0 7,0 7,0 -

Godthåb
OX 3500 310 7,0

[21,0]
7.0

121,0]
7,0

[21,0]
7 0 

[21,0]
7,0

[21,0]
14,0 28,0 28.0 28,0 28 0 14.0 14,0 7.0

[21,0] -

Rio de 
Janeiro 
PY-1

10400 228 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 -

Wien
OE 90) 166

i

7.0 3 5 
[7,0]

3.5
17,0]

3.5
[7,0]

7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7.0 7,0 7.0 7,0 —

Melbourne
VK3

16000 70 7 0 
[14,0]

7,0
[14,0]

7,0 21,0 28 0 21,0 21,0 21 0 21,0 14 0 14,0 7.0
[14,0]

7.0
[14,0] -

Sval bard 
LA LB x) 2000 18 7,0

121.0]
7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
7.0

[21,0]
7,0

[21,0]
14.0 21,0 21.0 14,0 7,0

[14.0]
7.0

[21,0]
7.0

[21,0]
7.0

[21,0] -

F eria?e- 
havn 

OX x»
2300 270 7.0

[21,0]
7,0

[21,0]
7.0

[21,0]
7 0 

[21,0]
7,0

[21,0]
7.0

[21,0]
21.0 28,0 2S,0 28.0 14 0 7.0

[14,0]
7 0 

121,0] -

x) Gælder KUN for OY land

P&T meddeler:
ULOVLIGE RADIOUDSENDELSER

En ulicenseret radioamatør er ved retten i Esbjerg 
idømt en bøde på 100 kr. for ulovlig benyttelse af 
radiosender. Forvandlingsstraffen fastsattes til hæf
te i 10 dage, og det ulovligt benyttede radiomateriel 
blev konfiskeret.

To ulieenserede radioamatører har ved retten i Kø
benhavn amts nordre birk vedtaget bøder på hen
holdsvis 20 og 25 kr. for ulovlig benyttelse af radio
sendere. Forvandlingsstraffen fastsattes til hæfte i 
2 dage, og det ulovligt benyttede radiomateriel blev 
konfiskeret til fordel for statskassen.
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FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afdelingen holder møde hveranden mandag i „Cir
kelordenens Selskabslokaler", Falkoneralle 96 (over 
gården). Der er parkering i gården med indkørsel fra 
Franckesvej.

Qsl-centralen er åben fra kl. 19,30 til kl. 20,00, hvor
efter mødet begynder.

Nye medlemmer bedes henvende sig til OZ9SN, 
som da vil give en orientering om afdelingens arbej
de. Selvfølgelig kan man også spørge andre af be
styrelsens medlemmer.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, Sø. 4587 (Afdelingens telefon). — Næstfor
mand: OZ9I, R. Bruun-Jørgensen, Silkeborggade 2, 
Øb. 4817 x. — Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, 
Folkvarsvej 9 F, Go. 1902 v, Giro 59755. — Sekretær: 
OZ4SG, S. Kristensen, Pilegaardsvej 8, Herlev.
Siden sidst:

Vi har haft generalforsamling d. 13. okt. OZ1LE, 
Levinsen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde 
beretning. Formanden meddelte, at der var afholdt 
morsekursus i sommer af et H. B.-medlem, hvilket 
havde tilfølge, at det nu kneb med at få nok deltagere 
i afdelingens kursus i vinter. Kassereren fremlagde 
det reviderede regnskab.

Der var kommet forslag fra OZ4AO om kontingent
forhøjelse med henblik på møder hver uge, evt. at 
vi skulle have egne lokaler. Ved afstemning var der 
34 som stemte for 3 kroner mere om året, 2 stemte 
for 2 kroner mere, og der var 2 blanke stemmesedler. 
Det vil sige, at afdelingskontingentet vil blive for
højet med 3 kr., til ialt 7 kr. om året, fra og med 1. 
april 1959.

OZ5RO blev genvalgt som formand. OZ8Y ønskede 
ikke at være kasserer, da han havde en anden post 
som kasserer. OZ3AD ønskede ikke genvalg. Efter 
afstemning blev OZ6EP nyvalgt med OZ7XM som 
suppleant, OZ4BD revisor med OZ7LM som revisor
suppleant.

Derefter aflagde OZ7NS beretning om byggefon
den, og OZ1LE aflagde regnskab. Byggefondens be
styrelse blev genvalgt.

Ud vil jeg, ud . .
I denne tid, hvor efterårsvejret med storm og regn

byger går over landet, er det en god ide at tænke på 
den kommende sommer og hvorhen, man kunne tæn
ke sig at komme i ferien. Alene forventningens glæde 
og planlægningen er et meget stort lyspunkt, der nok 
kan tiltrænges, og netop nu med de lange mørke 
aftener er der god lejlighed til en sådan planlægning.

For at vise, hvad HAM HOP CLUB kan byde sine 
medlemmer, vil jeg her fortælle lidt om en tur, som 
OZ4HV foretog i sommer. Den var tilrettelagt af 
HAM HOP CLUB og beviser, at det er muligt at fore
tage en rejse i ind- eller udland og opnå en virkelig 
kontakt med befolkningen og radioamatører i et 
andet land, hvilket som bekendt ikke er tilfældet 
ved en almindelig turistrejse med ophold på hotel
o. s. v. At endvidere udgifterne kan holdes ned på et 
meget lavt niveau og næsten begrænses til trans
port og lommepenge, idet forplejning og nattelogi 
fås hos HAM HOP CLUBS medlemmer, gør jo ikke 
en sådan tur mindre attråværdig.

Månedens VHF-station
OZ7TZ

OZ7TZ’s 2-Meter Sig
naler er kendt over he
le Danmark.

Senderen er bestyk- 
ket saaledes: ECC 81 - 
6J6 - 03.12 - TT 15. 03/12 
arbejder som Buffer, 
og PA-Røret, TT 15, kø
rer med 30 Watt Input. 
Modulatoren ser ud 
som følger: 6AK5, 6J7, 
6L6, 2 X 4654.

Modtageren er en 
ombygget 9R-Modtager 
med Push-pull 6J6 Ind
gang, og 6J6 Push-pull 
Blander. Den er forsy
net med infiniteimpe- 
dance Detektor. 

Antennen er en 6 over 6 med en hel Bølgelængdes 
Spacing. Den fødes med 300 Ohm Twinlead og er pla
ceret 20 Meter over Gadens Niveau.

Bedste DX er en SM5, 25 Km nord for Stockholm, 
løvrigt er wkd DL, DJ — samt et større Antal Jyder.
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Rejsen foregik på motoreykle og startede fra Her- 
rup nær Skive langs vestkysten over Tønder og Ham
burg ad dårlige veje til Holland. Gennem Groningen 
og over den kæmpemæssige dæmning over Zuider- 
søen (30 km lang) til Ijmuiden til PAODES. Derfra 
til Bruxelles, (Verdensudstillingen, der var en stor 
oplevelse) og videre til Mønchen-Gladbach, DJ4RK, 
og til Letmathe, DJ2SY, nat, repr. for D-land. Så gik 
rejsen til Hameln, DL6QA, og over Goslar i det skøn
ne Harzen, DL1QE, via Liineburger Heide til Kiel. 
DJ4SO. hvorfra hjemturen blev påbegyndt.

Overalt blev OZ4HV modtaget med åbne arme og 
stor venlighed og var meget glad for turen, selv om 
han nok næste gang vælger at nøjes med lidt kortere 
dagsmarcher. Hele turen var på 2200 km. Det mest 
spændende var næsten, mener OZ4HV, hver dag, når 
man nåede frem, da at se, hvor og hvordan man skulle 
bo!

Skulle nogen efter denne korte beskrivelse af en 
oplevelsesrig tur få lyst til at blive medlem af HAM 
HOP CLUB, skriv da blot til OZ3LI, Værslev. At få 
ordnet en sådan tur koster kun 7,50 kr. for medlem
mer.

Tænk, at det kan gøres så billigt! Vy OZ3LI.



Under eventuelt kom man ind på lokalespørgsmå
let og evt. salg af Møllen, og efter de udtalelser som 
faldt under diskussionen, er der vist ikke nogen tvivl 
om, at vi må have egne lokaler. Som det er i dag, er 
det alt for mange penge, der gives for lokaler for de 
par timer, vi har lov at være i det, for ikke at tale 
om prisen på den øl eller kop kaffe, vi evt. nyder. 
Så hvis du har en god idé til et lokale, så gi’ venligst 
bestyrelsen et praj.

27. okt, havde vi et ganske udmærket foredrag af 
hr. ing. Egon Hansen fra Philips, der fortalte om, 
hvad de forskellige transistortyper kunne bruges til, 
og om transistorens opbygning. Foredraget blev led
saget af lysbilleder, samt nogle diagrammer på for
skellige modtagere. Hr. Egon Hansen lovede at kom
me igen en anden gang og fortælle om den praktiske 
side af sagen.

Programmet:
24. nov. har OZ7T lovet at fortælle om rørvoltmetre, 

noget mange er meget interesseret i. Vi glæder os til 
at se mange til denne aften.

8. dec. stiftelsesfest (se andet steds i bladet). OZ3EA 
har meddelt mig, at CQ’s redaktør, W2NSD, mr. 
Wain Green, kommer til København først i december, 
og at han meget gerne vil vise os nogle lysbilleder 
samt fortælle os noget om hans DX-ekspedition til 
Navasa. Han vil prøve at lægge sit program sådan, 
at han kunne besøge os på stiftelsesfesten d. 8. dec.

Der er sikkert mange danske amatører, der kender 
W2NSD, da han er meget aktiv på alle bånd både 
med AM og ESB.

Efter jul begynder vi med en auktion d. 5. januar. 
Tilmelding bedes rettet til formanden.

Vy 73 OZ4AO.

RÆVEJAGTER.
På dagjagten d. 5. okt. blev det 9SN, der vandt med 

2AX på andenpladsen og Hans Lachand på tredie- 
pladsen. 3WA og 4AO sørgede for ræven. 6T skød 
ræven med en lynkineser, og 7EP havde ellers fundet 
ind, men havde glemt kortet, så han måtte tilbage til 
5AB efter det, men så havde han meget besvær med 
at finde tilbage igen.

På natjagten d. 18. okt. havde næsten alle besvær 
med at finde rævene. Det var 5GC og 4AO, der havde 
fundet på at bruge den samme sender til de to ræve, 
men det skabte en del misforståelser, så det skal vist 
ikke prøves mere. Vinder blev OZ8CP med 2AX på 
andenpladsen og Per som nr. 3. Efter jagten samledes 
vi på en trævarefabrik i Gladsakse, hvor vi havde 
fået lov til at låne et kontor. OZ2V havde sørget for 
masser af varme pølser og kolde øller, så det var sent,

Buske Mølle.
Senderen er nu taget hjem til vinterhiet, så 

den kan være frisk og i orden til sommeren, 
der kommer.

Derimod er der stadig åbent på Mølle, hvis 
søndagsturen går den vej. Både købmanden og 
Madsen har nøgler.

Hvis der endnu er nogle, der mangler at be
tale for opholdet i sommer, kan det sagtens 
nås endnu ved at betale 3 kr. pr. døgn for hver 
person eller 1 kr., hvis man kun har været der 
om dagen, på afdelingens Giro nr. 59755, kas
sereren OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 
9 F.

P. B. V. OZ4AO.

inden vi vendte næsen hjemefter, og vi håber, at vi 
kan afslutte på samme måde en anden gang.

Nu da jagterne er forbi for i år. vil jeg gerne takke 
jægerne, som har været med i sommer, og håbe på. 
at der kommer mange flere med til næste år. Så hvis 
du tænker på at være rævejæger til næste år, må du 
hellere begynde nu med at bygge modtageren. Hvis du 
har nogen problemer med den. så skal jeg gerne prøve 
at hjælpe dig. hvis jeg kan.

Pladerne for sommerens rævejagter vil blive ud
delt på afdelingens stiftelsesfest mandag d. 8. dec.

73 fra 4AO.
AMAGER
Formand: OZ7NS, Herkules Alle 2, Kastrup, tlf. 

50 26 67. Møderne afholdes Strandlodsvej 17. hver tors
dag kl. 19,30.

Siden sidst:
Møderne forløber særdeles stille og roligt. Jeg hå

ber, medlemmerne forstår, hvad der menes, især dem 
der glimrer ved deres fraværelse. 23. okt. gav 3WP 
suppleret af 5AB en udmærket beskrivelse af en 
rejse, de havde gjort gennem Østzonen og viste en 
mængde gode billeder dernede fra.

Bemærk:
En interessant aften får vi sikkert torsdag d. 4. dec.. 

hvor vi mødes på Esplanaden 54, kl. 1930, for at bese 
et nyt, moderne radioteknisk værksted under ledelse 
af hr. værkfører Rasmussen,  som venligst vil vise os 
rundt. Derefter er vi indbudt til en kop kaffe, og vi 
beder jer om at give tilsagn om deltagelse til 50 26 67 
eller AM 3812 V senest 1. dec.

Program:
13. nov.: Klubaften.
20. nov.: Byggeaften.
27. nov.: Klubaften.
4. dec.: Besøg på Vanførehjemmet.

11. dec.: Klubaften.
18. dec.: Julefest.

Vy 73 de OZ2XU.
AALBORG OG OMEGN

Formand: Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 
Aalborg, tlf. 3 41 19.

Afdelingen afholder sammenkomst på restaurant 
„Kirstine" torsdag den 20. november 1958 kl. 20,00. 
Alle amatører med xyl, yl’er, ligesom aftenskolens 
elever fra morse- og teknisk kursus og øvrige interes
serede, er velkomne.

Program:
1. Old timer fortæller.
2. Farvebilleder fra sommerlejre og afdelingens 

arbejde.
3. Kaffebord.
4. Uddeling af præmier til vinderne i sommerens 

rævejagter.
Af hensyn til servering, plads m. m. bedes tilmel

ding ske til formanden, OZ1BP, tlf. 3 41 19 (eller 
3 24 77, 9,30—16,00).

Der indbydes til ekstraordinær generalforsamling 
i klubhuset torsdag den 4. december 1958 kl. 20,00.

Eneste punkt på dagsordenen: Drøftelse af afdelin
gens økonomi. Adgang til generalforsamling samt til 
at udøve stemmeret er betinget af, at alt skyldigt 
kontingent er betalt inden  generalforsamlingen. 

Kassereren træffes hver onsdag i klubhuset.
Vy 73 de OZ3PS.

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

tlf. 7 70 61. Lokale Bakkehuset, Kastanievej 33.
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Siden sidst:
Til mødet 1. okt. medbragte 2LX sin ombyggede 

ESB-sender samt hvad dertil hører af målegrej. Efter 
en teoretisk gennemgang af de forskellige metoder til 
frembringelse af ESB fik vi senderen at høre og var 
med til at måle lidt på den. Der var kommet mange 
for at få noget at vide, og selv Kølvraa-afdelingen 
viste sin interesse ved at møde fuldtallig. Tak for be
søget, kom snart igen.

Den 15. okt. så vi smalfilm optaget af 6EJ og 6NJ 
fra sæsonens rævejagter. 7IN narrede jægerne den 
26. okt. ved at have en dobbeltgænger på frekvensen. 
2LX/6EJ havde også en sender med, hvilket jo nok 
kunne skabe lidt forvirring i pejlingerne. Den eneste, 
der opdagede fidusen, var 9WP.

Den ordinære generalforsamling afholdtes i lokalet 
22. okt. Til dirigent valgtes 4EV. Formanden aflagde 
beretning, hvoraf fremgik, at afdelingens medlems
tal nu er steget til 50. X-QTC omtaltes rosende, og en 
særlig tak blev fremsat til 5JT for redaktionen. For
manden ønskede lokalespørgsmålet rejst på gf. Et 
andet lokale til den halve leje haves på hånden. Efter 
en omtale af de forskellige kurser og mødearrange
menter, blev rævepræmierne uddelt. 9WP blev me
ster med 1174 point og 4XW nr. 2 med 1157 point. En 
vandrepokal og en sølvplade til 9WP og til hans ob
servatør 5JT, også en plade til pynt på en kommende 
modtager. Det besluttedes at overlade bestyrelsen at 
træffe bestemmelse vedr. lokalet. Kassereren, 6PM, 
forelagde regnskabet i revideret stand. Dette balan
cerer med kr. 1615,06 og udviser en kassebeholdning 
på kr. 875, 75. Regnskabet godkendtes eenstemmigt. 
Der var ikke indkommet nye forslag. 6PM genvalgtes 
til kasserer. 4XW og 5JT ønskede ikke genvalg. I ste
det valgtes 2LM og 6EJ. 9WP blev genvalgt som 
suppleant, 5HG som revisor og 2UP som revisor
suppleant.

Dirigenten takkede for ro og orden og sluttede 
generalforsamlingen kl. 22,00.

Program:
19. nov. kl. 20,00: Demonstration af grej (convertere)
3. dec. kl. 20,00: Filmaften.

Vy 73 de 8XP.

ESBJERG:
Mødested: Lokalet i „Det gamle Soldaterhjem" på 

Hjertingvejen kl. 20. — Formand: N. C. Blohm,
OZ7BE, Nyhavnsgade 37, Esbjerg, telf. 3105. — Kasse 
rer: A. L. Wentzel, P. Skramsgade 7, Esbjerg, telf. 
2305. — Næstformand: S. B. Hansen, OZ6SB, Skolega
de 70 A, Esbjerg. — Best.-medl.: F. K. Krieg, OZ3FK, 
Torvegade 66, Esbjerg, telf. 2691. — Sekretær: Aa. M. 
Lauridsen, OZ1LA, Uglvigsvej 2, Sædding Strand pr. 
Esbjerg.

Siden sidst:
Onsdag den 8. okt. aflagde vort HB-medlem, 

OZ2KH, beretning om generalforsamlingens forløb i 
Odense. 2KH takkede for valget og gav de tilstede
værende en fyldestgørende rapport om, hvad der 
skete og blev sagt i Odense, således at alle fik et godt 
indblik i generalforsamlingens hele forløb. Tak 2KH.

Onsdag den 22. okt. havde vi en meget hyggelig og 
interessant aften med OZ6BG, som gav en yderst ind
gående og saglig fremstilling af P & T’s forstærker
station i Esbjerg, således at de mange tilstedeværen
de fik et interessant billede af stationens indretning 
og virkemåde. Mange tak til 6BG.
Teknisk kursus:

Dette er nu godt i gang under lærer Fischers  ledel
se, der er god tilmelding til kurset, som hver mandag 
kl. 19 starter på „Bygningen" i Norgesgade.

Morsekursus:
Der er morsekursus under ledelse af foreningens 

lokale kasserer Wentzel ,  som er uddannet telegrafist 
fra hæren, og der morses 2 timer hver uge. Om man
dagen på „Bygningen" fra kl. 21 til 22, og hver onsdag 
i afdelingslokalet fra kl. 19 til 20. Benyt nu chancen 
til at komme op på de eftertragtede 60 tegn. Der be
nyttes både alm. morsegenerator samt transmitter, 
så den tekniske side er i orden.
Det ny program:

Der er afdelingsmøde onsdagene 19. november og 
3. december, hvorefter der holdes juleferie. Mødernes 
program bliver bekendtgjort på aftenerne.

Vy 73 de OZ1LA.
HADERSLEV

Afdelingen har holdt generalforsamling i eget klub
lokale, Storegade 35, i kælderen.

Da formanden, OZ7JC, desvære var forhindret i at 
komme, bød kassereren, OZ4FA, de „talrigt" mødte 
deltagere hjertelig velkommen og udtalte i sin vel
komsttale, at lokalforeningen nu endelig havde fået 
eget klublokale, hvor både gamle og nye medlemmer 
kan mødes og drøfte de tekniske problemer o. 1. 
indenfor vor fælles hobby. Ligeledes udtalte 4FA, at 
der hver tirsdag bliver afholdt morsekursus under 
ledelse af OZ7JC og 4FA. Der vil blive afholdt møde
aftener hver 14. dag. 4FA udtalte endvidere, at for
manden, OZ7JC, desværre så sig nødsaget til at ned
lægge formandsposten på grund af manglende tid, 
men at han gerne ville fortsætte med at lede morse- 
kursuset. Der blev derefter valgt en ny formand, som 
blev OZ6EG. Som kasserer fortsætter OZ4FA, og til 
sekretær valgtes OZ-DR1088.

Efter valget blev der uddelt gratis wienerbrød, 
medbragt af 4FA, ligeledes kunne man købe soda
vand. (Bestyrelsen har tænkt på at fyre lidt mere i 
lokalet, så der kan komme lidt fart i afsættelsen af 
sodavandene).
Mødeaftener:

20. november, hvor ingeniør Svend Kristiansen 
vil holde et foredrag om „STÆRKSTRØM", et 
emne som gælder alle radioamatører, hvorfor 
vi håber, at alle afdelingens medlemmer møder 
op. Også udenbys medlemmer er hjertelig vel
komne.

4. december bliver der afholdt auktion over godt 
og anvendeligt radiogrej, så hvis der er nogle 
af afdelingens medlemmer, som har noget radio
grej, de vil sælge, bedes de venligst medtage 
dette den 4. december.

Generalforsamlingen sluttede kl. 23,00.
Vel mødt til morsekursuset hver tirsdag kl. 20,00— 

22,00 og til ovennævnte klubmøder d. 20. novbr. og 
d. 4. decbr. kl. 20,00 prc.

Vy 73 de OZ-DR1088.
HILLERØD

Hillerød afd. har afholdt ordinær generalforsam
ling. Der var godt besøg. Beretning og regnskab 
godkendtes. Der var valg til bestyrelsen, som nu be
står af: 4EF formand, 7BC sekretær, lOP næstfor
mand, lOK kasserer og 8EN revisor.

1OM.
HOLBÆK

Siden starten af den nye lokalafdeling i Holbæk 
d. 21. aug., går det stadig fremad med medlemstallet, 
hvilket er et bevis på interessen for amatørradio, 
især blandt ungdommen, (vi er kun 6 aktive amatø
rer, ialt tæller afd. 26 medlemmer). På initiativ af afd. 
er der på aftenskolen påbegyndt kursus i amatør
modtage- og sendeteknik. Endvidere undervises der 
i morsetelegrafi, og der er fuldt besat, kursus ledes 
af OZ8HC.
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På højskolehjemmet „Dannevirke" havde vi den 
18. sept. klubaften, hvor OZ8HC causerede over em
net „Modtagere", den 22. okt., ligeledes på „Danne
virke", havde vi igen klubaften, denne gang diskute
redes gitterdykmeter. OZ8HC demonstrerede et kom
mercielt fremstillet GD, OZ4EK havde taget sit hjem
melavede GD med. Dette gjorde stor lykke, idet det 
var fremstillet omtrent i samme form som det kom
mercielle. Desværre havde vi endnu ikke modtaget 
vor sorte tavle, hvilket var et savn, da demonstratio
nen ikke kunne ledsages af diagrammer, men næste 
gang er tavlen der, så vil der blive mere syn for den 
enkelte.

Lørdag den 22. nov.  på  „Industrien" Kirkestræde,  
Holbæk,  kommer OZ7EU  og holder foredrag om 
SENDERE, foredraget er specielt for begyndere, men 
der skal nok være tips for ældre „HAMS", og vi vil 
meget gerne se rigtig mange, også fra nabobyerne. 
Det skal nok blive en rigtig aften, med noget for alle. 
På gensyn.

p. a. v. vy 73 de OZ8HC.
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).

På de klubaftener (torsdag), hvor vi ikke har et 
særligt program, vil der være byggeaften for senio
res. Disse byggeaftener startes torsdag den 20 no
vember,  og OZ2RA vil begynde med at gennemgå dia
grammet over den modtager, som flere medlemmer 
ønsker at bygge, og som forventes beskrevet i nær
værende nummer af OZ. Vi anmoder om, at alle byg
geinteresserede medbringer eget november OZ.

Lørdag den 13. december kl .  20,00 
aften“.  Aftenens program er endnu ikke endeligt 
fastlagt, men vi håber at kunne byde på forskellige 
overraskelser. I alle tilfælde vil der hen på aftenen 
blive „spillet op" til dans.

På de søndage,  hvor fjernsynet sender „Kvit eller 
dobbelt", vil klubhuset fremtidig være åbent i TV- 
tiden.

Iøvrigt har vi haft travlt med at få vort hus gjort 
vinterklart. Det er blevet efterset i alle ender og kan
ter og har fået en gang „tjære" udvendigt. Indendørs 
har vi „flottet" os med en ny og stor oliekamin, som 
er i stand til at opvarme hele huset.

De ydre rammer om vort afdelingsarbejde skulle 
nu være i fb. orden. Det bliver nu din  og min  opgave 
at sørge for at også alt indenfor  rammerne er ok. 
Bestyrelsen vil altid være lydhør for gode forslag, 
og skulle der være noget at kritisere, så kom til be
styrelsen med din kritik i stedet for at „luske" rundt 
i kx-ogene med den. Det er nødvendigt indenfor alt 
foreningsarbejde — og ikke mindst indenfor E. D. R. 
— at bestyrelse og medlemmer arbejder sammen, og 
hver for sig gør en indsats for at nå frem til det bed
ste. Din  indsats består bl. a. i at give møde, hvaden
ten der kaldes til arbejde eller fest.

73 de OZ3FM (sekretær).
KORSØR

Den 16. oktober fandt afdelingens årlige GF sted 
på Tårnborgkroen. Trods øsende regn var tilslutnin
gen god. Formanden OZ3Y aflagde beretning. Der
efter var der valg af formand. 3Y ønskede ikke gen

valg, og til ny formand valgtes OZ5UA, Ivan har 
lovet at sætte gang i afd.-arbejdet. Der oprettes mor
sekursus og VTS kursus, ligesom man vedtog at aver
tere for at få alle interesserede med fra starten. Altså 
vil du med, så meld dig til 5UA snarest. Når dette 
læses er kursus igang! Under GF taltes der om afd - 
lokale,  selv om det i øjeblikket ikke lader sig realise
re, så lad os se på det igen, når afd. vokser sig lidt 
større.

Som afd.-sekretær fungerer 3Y, og som kasserer 
sidder 7WX stadig på kassen. Det foreslås at der 
„sludres" på 3650 khz, mandage kl. 18,15. Det årlige 
bøf-møde vil sikkert danne afslutningen på vinterens 
kursus, men derom nærmere fra formanden. Efter GF 
var afd. vært ved en kop kaffe, herunder sporedes 
en ikke ubetydelig interesse for Napoleons opfin
delse!

73 3Y.

LOLLAND-FALSTER
Oktobermødet i Nykøbing Fl. blev en god aften med 

stor tilslutning, og Ole proppede os med tal. Det så 
indviklet ud, men mon ikke det dæmrede trods alt. 
Det er jo begrænset, hvad der kan læres på en times 
tid af den slags. Ole havde egentlig lovet at fortsætte 
en anden gang, men nu forlader han desværre afde
lingen, idet han fra 1. december har fået stilling i 
Hillerød.

Vi benytter lejligheden her til at sige dig tak for 
din hjælpsomhed og interesse og ønsker dig held i 
fremtiden.

Lørdag den 6. dec. afholdes møde på hotel „Baltic" 
i Nykøbing Fl. kl. 19,30.

Det bliver en aften med kammeratligt samvær, og 
selv om der ikke er noget på programmet, bliver der 
rigtig lejlighed til at fremkomme med sine meninger, 
og det skal være rart at høre lidt om, hvilke ønsker 
der måtte være for fremtiden. Iøvrigt er det jo også 
tiden at planlægge rævejagter og modtagerbygning 
til samme.

På gensyn 73’ 
7NA.

NYBORG
Formand: OZ4WR
Mandag d .6. oktober holdtes møde, hvor formanden 

4WR meddelte, at OZ3US ikke havde tid til at være 
sekretær for afdelingen. Til ny sekretær valgtes 
OZ5KE. Endvidere drøftedes afdelingslokalets møb
lering, som vi håber snart at have klar.

Lørdag d. 1. november kl. 20,00 samledes vi i afde
lingens lokale til indvielse af dette. Formanden bød 
velkommen til en hyggelig aften og takkede OZ6PA 
og OZ5RO, fordi de var kommet til Nyborg i dagens 
anledning.

OZ4MA viste et par film, hvorefter der var fælles 
kaffebord.

OZ6PA og OZ5RO gratulerede afdelingen med star
ten og lokalet samt udtalte ønsker om en god fremtid 
for afdelingen med øget tilgang af medlemmer. 
OZ5RO sluttede med at overrække OZ4WR en gæste
bog som gave til afdelingen og håbede, at den måtte 
blive godt benyttet.

OZ4WR takkede for gaven og de gode ønsker for 
foreningen og håbede på medlemmernes velvilje i 
det fremtidige arbejde.

OZ3KX gratulerede OZ4WR med det opnåede re
sultat og opfordrede medlemmerne til at støtte arbej
det i afdelingen.

Med en kop øl på bordet til en hyggelig sludder 
sluttede vi en god og fornøjelig aften.

Vy 73 OZ5KE.
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NÆSTVED
Tirsdag d. 28. okt. afholdtes generalforsamling i 

klublokalet med god tilslutning.
De forskellige beretninger blev godkendt, og en 

række forslag fra bestyrelsen blev debatteret og god
kendt, og der blev nedsat to udvalg. Et for junior afd., 
og et for indretning og forbedring af klublokalet 
m. m.

Formanden blev genvalg, medens 7TL p. gr. af 
manglende tid byttede plads med suppleanten, og be
styrelsen har nu følgende udseende.

Formand: OZ1EF — Sekretær: OZ4PP — Kasserer: 
OZ7HZ + OZ3AL og OZ5LI og som suppleant OZ7TL.

Under evt. var der livlig debat om fremtidige op
gaver, indtil OZ4PP som dirigent sluttede generalf. 
Derefter kørtes 2 film.

Mødeprogram ser herefter således ud:
Hver mandag: Holdet, der skal til teknisk prøve i 

nov.
Hver tirsdag: Teori og morse plus byggeaften for 

juniorklubben.
Hver torsdag: Seniorklubben, hvor der vil blive 

fremsat forslag om at bygge en stribe rørvolmetre.
Mødetider: Tirsdag kl. 19,00—22,00. Torsdag kl. 19,30 

—22,00.
Til slut en opfordring til at give et nap, når bygge

udvalget kalder til søndagsarbejde.
Vy 73 OZ1EF.

ODENSE
Formand: OZ7W, E. Hansen, Fåborgvej 141, Fruens 

Bøge. Lokale: Vandrerhjemmet (Kragsbjerggården), 
3 min.s gang fra linie 5’s stoppested ved Chr. Sonnes-
vej.

Mødeaften: hver torsdag fra kl. 19,00—23,00.

Generalforsamlingen.
GF. blev den sidste i de gamle lokaler. Lokalet var 

fyldt til sidste plads. Desværre så man ikke meget til 
de gamle medlemmer. 3SH valgtes enstemmigt til 
dirigent. Derefter aflagde formanden, 3XA, beretning 
for det forløbne år, som var gået meget stille af. Her
efter fremlagde kassereren det reviderede regnskab, 
som blev godkendt.

8RP foreslog 7W som formand, heri fik han med
hold af 1W, der mente, at den, der var valgt til HB, 
var selvskreven til formand. 7W blev herefter valgt, 
løvrigt blev følgende valgt: Næstformand: 7HI, kas
serer: 1WL, sekretær: 5CI, bestyrelsesmedlem: 8RP, 
suppleant: Per Wesley Hansen og 8ND, revisor: 8WP 
og 1W.

8RP efterlyste love for afdelingen, da han mente, 
at bestyrelsen ikke havde faste retningslinier at gå 
efter. Dette gik 3XA og 1W kraftigt imod, men da det 
fik tilslutning af medlemmerne, vedtog man, at lade 
den nye bestyrelse se på sagen.

Herefter oplyste 1WL, at afd. havde fået nye loka
ler på Vandrerhjemmet, og at de følgende mødeafte
ner ville blive holdt der.

Derefter takkede 7W for valget og rettede en tak 
til 3XA for de år, der var gået og udtrykte håbet om, 
at vi stadig måtte se ham blandt os.

Derefter opfordrede formanden på bestyrelsens 
vegne medlemmerne til at møde op, så der kan kom
me gang i vinterens arbejde.

Der vil blive afholdt kursus i telegrafi, hvis der er 
tilslutning nok, så interesserede bedes melde sig hur
tigst muligt til formanden. Det kan samtidig meddeles 
at udlevering af QSL-kort og lignende fremtidig vil 
foregå i lokalet om torsdagen.

Vi er nu flyttet til vore nye lokaler på det nye Van
drerhjem. Her er vi i fuld sving med at indrette os.

Da vi manglede inventar, gik fire mand straks i gang 
med at lave stole og borde, nemlig 2LK, 5CI, 7W og 
8RP, hvis far lagde værksted og værktøj til, så nu 
kan vi snart komme igang.

Angående de nye lokaler kan vi give nogle oplys
ninger for de hams, der endnu ikke har hørt om den
ne begivenhed.

Vandrerhjemmet eller Kragsbjerggården ligger 3 
min.s gang fra linie 5. Lokalerne findes i kælderen, 
under receptionen. Lokalerne samt lys og varme er 
gratis. Dog ønsker vi at betale den strøm, som vi 
bruger til arbejdsbordet og apparater. Vi mangler en 
„ham“, der ligger inde med en bimåler. Denne bedes 
venligst give et OK. Har en eller anden noget grej 
for meget, kunne vedkommende måske hjælpe en an
den ved at skænke det til rodekassen i afdelingen.

Der kan serveres kaffe for kr. 1,75, sodavend og 
lign. kr. 0,65 og tobak til butikspris.

Til foredrag og andet kan vi leje meget fine lokaler 
fra kr. 4 pr. aften, fra kl. 19,00—23,00, så lad os se at 
der er interesse for dette.

Programmet:
Mødeaften hver torsdag kl. 19,00—23,00.
Torsdag d. 20. nov. skal vi snakke om rævemodta

gere, som en del kunne tænke sig at lave på en kom
mende byggeaften.

Lørdag d. 6. dec.: Vor lille rævesender skal ud og 
bestå sin prøve på et af de store kort.

Kortet bliver Broby værk 1:40000. Sendetider 14,50 
— 1510 — 1530, derefter hvert 10 min. til 16,30. Alle 
udsendelser å 2 min., dog sidste å 5 min.

Efter jagten præmieuddeling på stedet. Der er præ
mier til første hold, både jæger og observatør. Start
kort fås torsdag aften og koster kr. 3,00.

Onsdag aften er der stadigvæk rævejagt for alle. 
Tiderne er de samme. Kortet er ændret til Sanderum 
1:20000 — første udsendelse kl. 19,50.

Husk at reservere torsdag aften til E. D. R.
73 — SCI.

SØNDERBORG
Formand: OZ7JA, Jørgen Andersen, Midtkobbel 5.
Kasserer: K. Eskelund, Ringgade 198.
Sekretær: OZ7WZ, H. Wolff, Hertug Hans Vej 37.
Møde hver torsdag aften kl. 20,00 i lokalet på La

vendelvej 8.
Program: Bygning af måleinstrumenter.

Vy 73 OZ7WZ.

NYE MEDLEMMER
7201 - Arne Bech Jensen, Højmosevej 15, København

NV.
7202 - Jørgen Carlsen, Absalonsvej 42, Holbæk.
7203 - Axel Holm, m/s Rikke Skou, Rederiet Ove

Skou, H. C. Andersens Boulevard 44—46, Kø
benhavn V.

7204 - Knud Nielsen, Marievej 30, Holbæk.
7205 - Steen Jacobsen, Østbirk Skotøjshandel, Øst

birk.
7206 - Kurt Caspersen, Nøregade 40, Esbjerg.
7207 - Anders Hansen, Ringstedvej 16, 1, Holbæk.
7208 - Jes Bonde, Schacksgade 17, Odense.
7209 - K. Andersen, MHE. 331062, FLMS R. 9, John-

struplejren pr. Ballerup.
7210 - Viggo Søgaard, OY7BS, Marinedistriktet,

Thorshavn, Færøerne.
7211 - Gunnar Jensen, Marievej 31, Holbæk.
7212 - Ib Meinertsen, Munkholmvej 178, Holbæk.
7213 - Stig Andreas Munch, Troelstrupvej 22, Haslev.
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7214 - Knud Petersen. Lavendelvej 8. Sønderborg.
7215 - Ankær Søbye Thomsen, Honorevej 17, Hor

sens.
7216 - Erik Tetens, Caroline Amalievej 42. Lyngby.
7217 - Tonny Eggertsen, Fælledvej 21. Odense.
7218 - William Lund. Signalværkstedet, Flyvestation

Karup, Kølvrå.
7219 - Walter Brünning. Gravene. Haderslev.
7220 - S. Mølgård Larsen, Pontoppidansvej 27. Hel

singør.
7221 - Ebbe Wendel Eriksen, Kristiansdals Alle 108 a,

Fruens Bøge.
7222 - Jørgen Havmøller, Reberbanen, Ebeltoft.
7223 - Steen Andersson, Ansgargade 9, st. th., Odense.
7224 - Henrik Jacobsen, Vibevej 24, Frederikshavn.
7225 - Flemming Petersen, Sorø Akademi, Sorø.
7226 - Eigil Hansen, Grundtvigsvej 40, Herning.
7227 - Karl Kristian Kristensen, Vinde Møbelfabrik,

Skive.
Tidligere medlemmer:

4981 - Sv. Aa. Hansen, Chr. Richardtsvej 6, 4. th., 
København V.

5742 - A. V. Øelund, OZ6AW, Fyrkatvej 22, Aarhus.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

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

QTH-RUBRIKKEN
1467 - OZ9SK, H. Skourup, Havedal 15, Ribe, lokal.
1640 - OZ6BC, A. Buchholdt-Andersen, Rosenvænget 

9, Frederikssund ex Næstved.
2165 - E. G. Jacobsen, Teglværksparken 26, Humle

bæk ex Virum.
2307 - OZ2GR, Knud Rasmussen, Poppelalle 37, Hvid

ovre, lokal.
3427 - OZ7AX, W. B. Frederiksen, Nærumvænge 24, 

Nærum ex soldat.
3837 - OZ4EK, Ernst Hording Knudsen, Hovedgaden 

28, Svinninge ex Mårsø.
4068 - OZ3LR, Karlo Lyngby, Chr. Hansensvej 19 A, 

Holbæk, lokal.
4242 - OZ9BX, Bent Malmgart, GI. Køgevej 261 A, 

Hvidovre ex Silkeborg.
4636 - OZ7LW, C. Papior, Lange Miillersgade 3, st. th. 

København 0. (rettelse af kaldesignal).
5432 - OZ4CS, Børge Toft, Toftelund, Sæby, navne

ændring.
5450 - T. K. Kristensen, c/o H. Skytte Jørgensen, 

Amagerbrogade 121, 2, København S. ex Ka
strup.

5682 - Helmuth Nielsen, Glentevej 10, Grenaa, lokal.
5704 - OZ3WW, Preben Høst, v/ Skoven, Lellinge ex 

Køge.
5713 - OZ7OS, Kaj Olsen, Albani Torv 2, sidebygnin

gen, st., Odense, lokal.
5805 - OZ2WG, Kay Aa. Nielsen, Teknisk skoles kol

legium, Jagtvej 59, Odense ex Herlev.
5996 - OZ3NJ, Svend Bondesen Jensen, Odensevej 

35, Hjallese ex Aarhus.
6077 - L. H. Lauridsen, Vogterhus 11. Kjellerup, Rin

ge ex Hanbjerg.
6233 - OX3MA OZ9MA, Arne Mathiasen, Kvarnga- 

tan, Bjur, Sverige, lokal.
6479 - Theodor K. Fuglsang, Annagade 8. Korsør, 

lokal.
6861 - OZ4FK, F. N. Christensen, Solvangsalle 23. 

Brønderslev ex Hirtshals.

6957 - OZ3MF. H. Foged s s Stugard lmiz c o H. Roed.
N. Langgt. 11, Tønsberg. Norge ex Hellerup.

6958 Eigil Holm. Poppelhegnet 13. Kongens Lyngby, 
navneændring.

7080 - H. E. Christensen. M/S Rutha Dan, c o Rederiet 
J.Lauritzen. Hammerensgade 1, København K. 

7093 - Ove Skov, Stadfeldtsvej 19. 3, Randers, lokal. 
7122 - Bent H. Christensen, Esbjerg Højskole, Storm

gade 200. Esbjerg ex Tarm.
7166 - Knud Petersen, Hammers Pension. Jernbane

gade 6. Sandvig ex Hasle.
7187 - Hardy Rom Poulsen, Marstrandsgade 13, Kø

benhavn Ø.. lokal.

Ændrede afdelingsadresser:
Korsør: Ivan Udvarhelye, OZ5UA, Rundingen, Kor

sør.
Odense: Erik Hansen, OZ7W, Faaborgvej 141, Fruens 

Bøge.
Rungsted: S. Boel, OZ7SI, Skovvænget 23, Hørsholm. 
Silkeborg: Arild G. Petersen, OZ1AG, Godthaabsvej 

6, Silkeborg.
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Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 
Redaktører:

Teknisk: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Kbh., 
Søborg, tlf. 98 13 01. (Hertil sendes teknisk stof). 
Ansvarsh.: Arne Christiansen, Gyldenstenvej 10, Oden
se, tlf. 11 23 35. (Hertil sendes alt øvrige stof senest den
1. i måneden).

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. Amager 3661 v.
Næstformand: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI. 
Hasseris, Alborg, tlf. 3 53 50.
Kasserer: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Hor
sens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 
201, Kbhvn. N. V., tlf. Søborg 4587.

Medlemmer af  kreds 1:  København med omegnsdi
strikter.

OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, Kbhvn. 
N. V., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, P. Størner, Huldbergs Allé 8, Kbhvn., Søborg, 
tlf. 98 13 01.

Medlemmer af  kreds 2:  Sjælland -f- København med 
omegnsdistrikter, Møen, Lolland, Falster, Bornholm, 
Færøerne og Grønland.

OZ5GB, G. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf 686 
lokal 103 (dag).
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102. 

Medlemmer af  kreds 3:  Fyn med omliggende øer.
OZ7W, E. Hansen, Faaborgvej 141, Fruens Bøge. 

Medlemmer af  kreds 4:Jylland,Læsø.SamsøogAnholt.
OZ3FM, E. Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf.

2 20 96.
OZ3FL, O. Havn Eriksen, Skolevej 11, Aalborg, tlf.

3 21 29.
OZ2NU, B. Petersen, Dvbrogård, GI. Hasseris, Aalborg, 
tlf. 3 53 50.
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZJM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tif. (dag) 
6111.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg. 

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, tlf. (dag) 6111, 
Randers.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central, Postbox 335, Aaborg. 

Annoncemanager:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S, tlf. Amager 3664 v.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
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til QTH-Iistens afdelingsadresser:
r og tilføjelser til afdelingsadresser i for
over danske amatørsendere (QTH-listen)

Holbæk afd.:
Chr. Hornfelt, OZ8HC,
Lille Grandløse, Holbæk.

Korsør afd.:
Ivan Udvarhelyi, OZ5UA,
Rundingen, Korsør.

Lolland-Falster afd.:
H. E. Aarkrogh, OZ7NA,
Eskilstrup.

Nyborg afd.:
John Hansen, OZ4WR,
Anemonevej 10, Nyborg.

Thisted afd.:
V. Johansen, OZ7Q,
Solbakkevej 68, Thisted.

VEDTÆGTSÆNDRING TIL INDKLÆBNING
§ 12 i EDRs vedtægter blev ved generalforsamlin

gen i Odense i 1958 ændret for kreds ls vedkommende, 
og man bedes indklæbe følgende i vedtægterne fra 
1957.
Kreds ls afstemningsområde ændres til følgende. 

Kreds 1: København med omegnsdistrikter inden 
for linien gennem Vedbæk, Nærum, Hare
skov, Ballerup, Glostrup, Brøndbyvester, 
Brøndbyøster, Hvidovre og Amager.

RADIOMEKANIKER,
med svendebrev og nogle års praksis samt nogen 
erfaring i senderteknik, for snarlig udrejse til Prins 
Christians Sund. Aflønning efter nærmere aftale.

Skriftlig ansøgning vedlagt afskrift af eksamens
beviser og eventuelle anbefalinger tilstilles snarest
Ministeriet for Grønland, Hausergade 3, K.

Y 2740 1BC

A 4819 1HL
R 3900 3VB

A A 5538 4LT
R 2874 7KP

P 640 9N
P 4076 9Z

Rettelser til QTH-listen 1958:
Jeppesen, O., Indre Ringvej 1, 4., Fredericia (adresse

ændring)
Langschwager, H., Rønneholmsvej 29, Vanløse (tilføjelse)
Berland, V., Sundvej 18 H, Horsens (call og navneæn

dring)
Christiansen, O., Grønnevej 19, Virum (callændring)
Pedersen, J. J. K., Grøndalsvej 1 A, Silkeborg (adresse

ændring)
Priess, R. P., Ørnevej 49, Frederikshavn (navneændring)
Priess, H. P., Barfredsvej 80, Frederikshavn (navneæn

dring)

Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt 

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

Nye tilladelser:
B OX3RH, 6047, Stefan Rune Helbak, Aputiteq (tidligere OZ2RH).
C OY7BS, 7210, Viggo Buchhave Søgaard, N. Finsensgøta 23,

Thorshavn.
C OY8RJ, John Roger Jensen, C. Ployensgota 5, Thorshavn.
C OZ2SG, Søren Gram-Hansen, Tureby Alle 28, Hvidovre.
C OZ3CS, 7193, Charles Ellehammer Jensen, Geelsvej 27, Holte.
C OZ5HO, 6900, Vilhelm Hornemann, Blåregnvænget 17, Virum.
C OZ6LS, 7124, Ludvig Theodor Svane, Hedegade 82, Roskilde.
C OZ6SA, 7194, Svend Aage Petersen, Slotsherrensvej 39, Van

løse.
C OZ7HV, 6648, Henning Vitting, Nr. Boulevard 45, Randers.
C OZ8FE, Erik Ole Svarre Fersner, Grønnevej 255, Virum.
C OZ8ME, Maggo Erik Jensen, Prags Boulevard 46, III th., Kø

benhavn S.

Inddragelser:

B OZ2RH, 6047, S. R. Helbak, Pantheonsgade 20, st., Odense (nu 
OX3RH).

B OZ3SF, 4031, D. H. G. Rasmussen, Cedervænget 19,2. th., Virum.

Ændring fra kategori C til B:
B OZ1BA, 2102, A. Bondesen, Skovlyvej 24, Randers.
B OZ1EE, 6733, E. Henriksen, Krarup pr. Espe.
B OZ4AT, 6622, A. T. Jensen, Teknisk Skole, Øster-Marie.
B OZ4ME, E. M. E. Hansen, Torvegade 3, Øster-Marie.


