
Konkurrencen om forsiden til EDR’s nye håndbog
Som bekendt ud

skrev foreningen en 
konkurrence om den 
bedste tegning til 
omslaget på den nye 
„Kortbølgeamatørens 
Haandbog“.

Det har været ho
vedbestyrelsen en 
oprigtig glæde at 
gennemgå de mange 
indsendte forslag, og 
den har været glad 
for at mærke den in
teresse, der er for 
den nye håndbog.
Man kan ikke andet 
end beundre de store 
anstrengelser, der er 
gjort fra tegnernes 
side, og det har ikke 
været let at vælge 
helt retfærdigt mel
lem de indkomne for
slag.

Bedømmelsen fore
gik under festlige 
former, idet hoved
bestyrelsen havde 
suppleret sig op med 
styrelsen for Reg. 1, der netop var i Køben
havn for at forhandle med EDR.

Alle de indkomne forslag var ophængt i 
bedømmelseslokalet, og hvert eneste forslag 
var forsynet med nummer. Ingen af de til
stedeværende kunne ane, hvem der havde 
tegnet tegningerne, thi kun formanden vid
ste ene besked herom. Til alle deltagerne i 
bedømmelsen blev udleveret en stemmesed
del, og til vore udenlandske gæster blev givet 
en redegørelse for konkurrencen med anmod
ning om deres medvirken.

Der blev givet rigelig tid til at træffe den 
endelige afgørelse, og det tog omtrent en

time, inden stemme
sedlerne var afleve
ret til landskredsle
deren 8JM, Berg 
Madsen, Randers. 
Denne kunne deref
ter meddele, at val
get var faldet på teg
ning nr. 10. Lands
formanden kunne 
dernæst oplyse, at 
den præmierede teg
ning var tegnet af 
OZ8EV, hr. E.Væver, 
Kolding, som således 
har vundet de 200 kr.

Det viste sig heref
ter, at de tegninger, 
der blev nr. 2 og 3 i 
konkurrencen, var 
tegnet af samme 
mand, nemlig OZ6T, 
hr. E. Jeppesen, Kø
benhavn.

Der var alt i alt 
indsendt mange
smukke forslag. Den 
tegning, der måske 
var mest idé i, var 
tegnet af en dame, 

nemlig OZ8MI. Den viste 5 radioamatører, en 
af hver race, i broderlig forening.

Bedømmelsesudvalget måtte imidlertid 
dømme ud fra den tegning, man formodede 
bedst solgte bogen, nemlig den med det bed
ste blikfang og de smukkeste farver.

Hovedbestyrelsen vil her igennem gerne 
sige tak til alle deltagerne i konkurrencen, 
sige tak for det smukke arbejde hver især har 
udført og for den store interesse, de har vist 
ved starten af EDRs store, nye håndbog.

OZ6PA.

Den nye håndbogs forside
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EDR og det internationale samarbejde

Fra venstre t i l  højre:  YU1AA, SM5ZD, F9DW,  
DL1KV, G6CL, Mr.  Clarricoat ,  OZ6PA og HB9GA.

Den 8. marts havde EDR et møde i Køben
havn med I. A. R. U.s Reg. l.s internationale 
komite.

Reg. 1 var repræsenteret ved præsidenten 
HB9GA, vicepræsidenten SM5ZD, major 
Kinnman , sekretæren G6CL, Clarricoats, 
kassereren F9DW samt DL1KV og YU1AA, 
og for EDR mødte OZ6PA, OZ2NU, OZ3Y, 
OZ2KP, OZ5GB, OZ5RO, OZ7EU, OZ7W og 
OZ3FM.

Mr. Clarricoat bød velkommen til EDRs 
HB og udtalte, at det måske kunne se under
ligt ud, at det var ham og ikke præsidenten 
HB9GA, der bød velkommen, men årsagen 
hertil skulle ses deri, at han, 6CL, var den, 
der bedst kendte EDR, hvor han havde været 
medlem fra 1927 til krigen. Han takkede for 
EDRs venlige modtagelse af komiteen og 
klarlagde derefter årsagen til mødet.

OZ2NU replicerede med en velkomst til 
komiteen samt understregede, at ønsket om 
et positivt forløb af forhandlingerne var gen
sidigt. Imidlertid var det nødvendigt for at 
give sagen det rette perspektiv at gå tilbage 
i tiden og se på udviklingen siden Stresa. 
Han omtalte EDRs protest i Stresa mod afgif-

3Y og  7EU diskuterer IGY med Mr.  Clarricoats .

terne og disses forhøjelse, dernæst EDRs for
skellige henvendelser til regionen — uden 
svar derfra — indtil der midt på sommeren 
1958 kom realitetsforhandlinger igang med 
SM5ZD som mellemmand. Her ville man for
søge at overtale ham til at deltage i Bad 
Godesberg konferencen, men efter HBs ønske 
uden resultat.

Bad Godesberg viste nye signaler, og 
SM5ZD kom påny til os i sept. til et møde 
i HB i forbindelse med generalforsamlingen.

Herefter redegjorde OZ5GB for forhandlin
gerne med SM5ZD før generalforsamlingen 
samt henviste til generalforsamlingens be
slutning vedrørende det fremtidige medlem
skab i Reg. 1.

Præsidenten for Reg. 1 HB9GA takkede 
indledningsvis officielt for modtagelsen i 
København og beklagede derefter, at det 
desværre så ud til, at EDR var blevet dårligt 
behandlet i denne sag. Det måtte vi venligt 
modtage komiteens undskyldning for. Han 
understregede derefter betydningen af, at 
EDR kom med i samarbejdet igen, og hvor
ledes dette kunne lade sig gøre.

G6CL udtalte i tilslutning hertil, at komite
en frafaldt kravet om de forfaldne afgifter 
indtil 31. dec. 1958, medens vi fra 1.1.1959 
skulle betale den forfaldne afgift.

Efter forskellige forhandlinger blev EDR 
og repræsentanterne for Reg. 1 enige om føl
gende:

EDR indtræder atter i det internationale 
samarbejde fra 1. 1. 1959 og betaler 50  
schweitzer centimer om året for hvert li-  
censeret medlem af EDR.

På spørgsmålet om hvorlænge denne 
overenskomst skulle virke, udtalte SM5ZD, 
at der i 1960 ville blive afholdt en ny re
gionskonference, hvor der skal drøftes,  
hvad der er sket i Geneve. Derud fra kan  
vi se, hvad arbejdet kræver af tid og penge, 
og sætte betalingen derefter. Nu gælder 
det om at stå enige i vore krav. Vi er glade 
for, at EDR igen er med i samarbejdet. 
Skandinavien har nu det største medlems
tal i regionen efter England. Dette inter
nationale arbejde betyder uendelig meget  
for os alle.
Efter at forskellige mindre væsentlige 

spørgsmål var blevet debatteret, skiltes par
terne med gensidig tak for mange hyggelige 
timers kammeratlige samvær og forståelse 
af hinandens synspunkter.

Uddrag af 2NUs referat ved 6PA.
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Også en begyndersender
Af OZ9MV

Foranlediget af de røster, der i den senere 
tid i OZ har hævet sig i beklagelse over, at 
bladet så sjældent bragte noget for de helt 
nye og uerfarne amatører, vil jeg gerne her 
præsentere en såre simpel krystalstyret sen
der, som efter min mening er særdeles vel
egnet som en første sender. løvrigt henviser 
jeg til EDRs 1950 håndbog, hvorfra fidusen 
er taget.

Senderen blev konstrueret med lokalfor
bindelse for øje, og da jeg tilfældigt havde et 
par krystaller liggende ubenyttede i skuffen, 
blev der naturligvis lavet et arrangement, 
hvori de kunne finde anvendelse.

Resultatet blev faktisk over al forventning, 
og stor var forbavselsen, da 1HO kom ind og 
svarede på mit CQ (120 km). Senere er der 
lavet en masse forbindelser med senderen, og 
også adskillige tyske stationer er smuttet med 
i loggen, altsammen på fone.

Antennen er en 40 meter L-antenne, koblet 
til senderen gennem et pi-led (se november 
OZ 58 og febr. 59). De anvendte rør er to stk. 
EL 84, og iøvrigt er opstillingen ikke kritisk 
med arrangementet. Chassiet voldte ingen 
kvaler, et tidligere anvendt blev fundet frem, 
og komponenterne placeret som det fremgår 
af billedet. Det hele kan laves på en aften.

Der er blevet eksperimenteret en del med 
tilkoblingen af pi-leddet til antennen. Først 
med direkte tilkobling, men det viste sig van
skeligt at få senderen til at modulere opad.

Så blev der prøvet med linkkobling, og så var 
alt i orden. Anodespolen er viklet på en 
PRAHN Zerolit spoleform med 30 vindinger 
0,8 mm laktråd og C 3 er en PRAHN lufttrim- 
mer 60 pF med dobbelt pladeafstand.

Materialel is te:
Rør — 2 stk. EL 84. Dr. 1. — 2,5 millihenry mini

type. Dr. 2. — 30 vind. 0,5 mm laktråd på et 6 mm 
pertinaxrør el. lign. Dr. 3. — Udgangstrafo. Dr. 4. 
Mikrofontrafo. Lübcke type M 1-151. R1 — 50 
kOhm. / R2 — 10 kOhm. / R3 — 150 Ohm. / R4 — 100 
Ohm. / R5 — 1 Megohm. / R6 — 100 Ohm. / R7 — 0,5 
Megohm potentiometer. Cl — 250 pF. ker. el. glim
mer. C2 — 5000 pF glimmer. C3 — Prahn lufttrim- 
mer 60 pF. C4 — 2000 pF. / C5 — 50 000 pF. / C6-7 — 
25 uF — 25 Volt. / C8 — 10 000 pF. C9-10 — 450 pF. 
BCL-type.
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Rørvoltmeter - Det bør vi ha’
Af OZ5MS.  

(sluttet).

I sidste nummer af OZ beskrev jeg den teo
retiske opstilling og kredsløb til et rørvolt
meter. Denne gang vil jeg fortsætte med 
resten af teorien og derefter lige løbe det 
endelige diagram igennem, inden jeg slutter 
med den praktiske side af sagen.

Allerførst skal vi lige rette en fejl på side 
48 første spalte nederst. Det skal være R 15 
og ikke R 8.

Spændingsdeleren.
For at få flere områder på vores rørvolt

meter laver vi en spændingsdeler, og denne 
kan udmærket være den samme til såvel AC 
som DC målinger. Som omtalt i sidste OZ, 
får vi den mest hensigtsmæssige skalaindde
ling ved at benyttte et meter, der har fuldt 
udslag for 3 Volt eller mindre. Lad os til 
eksempel tage et instrument, der har fuldt 
udslag for 1 Volt.

Det vil altså sige, at påtrykker vi 1 Volt 
over indgangsklemmerne, (se fig. 1 stilling A) 
skal meteret slå helt ud på skalaen. Vi ved, at 
R 6—8a incl. skal det være på ialt 10 MOhm, 
så derfor må vi (idet det næste område skal 
være på 10 Volt) have en modstand inde, der 
kan tage de 9 overskydende Volt. Stilling B 
er 10 Volt stillingen og modstanden R 6 er på 
9 MOhm. I stilling C skal vi igen kun bruge 
en tiendedel, hvorfor modstanden må være

1/10 af den modstand, der sidder før. R 7 er 
på 0,9 MOhm, og vi har således stadig kun 1 
Volt i punktet C, medens resten er afsat som 
spændingsfald gennem modstandene. Det gæl
der derfor også for stilling D, hvor man skal 
af med 999 Volt.

Er ens instrument nu således, at man får 
fuldt udslag for 3 Volt, bruger man samme 
modstande som omtalt, men så bliver områ
derne henholdsvis 3-30-300 og 3000 Volt. I det 
tilfælde bør man nok udelade stillingen med 
3000 V, da isoleringstykkelser og montage 
her spiller en væsentlig rolle.

Det færdige kredsløb.
Det endelige diagram adskiller sig på en

kelte punkter fra teoridiagrammet, hvorfor 
vi lige skal løbe det igennem.

Der er kun benyttet to indgangsklemmer, 
idet man så bruger en „dobbelt" omskifter 
til valg mellem AC og DC. AC „proben" er 
den samme som tidligere omtalt, medens 
spændingsdeleren har fire modstande. Læg 
mærke til, at stillingen til 1000 V kun er til 
jævnspænding, idet spids-spids spændingen 
i et vekselspændingskredsløb let kommer op 

over 1000 V, hvorefter man kan regne med, 
at modstande og kondensatorer „står af!"

Er man sikker på, at vekselspændingen 
ikke overstiger ca. 500 V, kan man godt sætte 
AC på (selvom altså 02 står på 1000 V DC), 
men det er bedre at vide, hvor langt man kan 
gå, end at lade stillingen være åben for 1000 
V AC og så få overslag. Der er med vilje kun 
skrevet jævnspænding for at forhindre tan
keløshed og „vaden ud" i vandet.

En anden ting, der skal huskes er, at man 
ikke må sætte lysnettets fase direkte på jord- 
klemmen, hvis denne lysnetspænding skal 
måles. Her tales om en plus og en minus for 
vekselspændingen, hvor plussen betyder fa
sen. Det er ikke nok med at lade RV-meteret 
svæve i forhold til jord. Det er ikke nok at 
sige, at opstillingens stel ikke er forbundet til 
jord. Fasen må aldrig  sættes til jordbøsnin
gen.

Heldigvis er det dog således, at man i de 
fleste tilfælde måler i kredsløb efter en trans
formator, men det skal indskærpes, at tænke 
før man handler!

Øvrigt kredsløb er som omtalt i første ar
tikel.
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Praktisk opbygning.
Selvfølgelig vil det være den enkelte, der i 

hovedsagen bestemmer, hvordan netop hans 
færdige opstilling skal se ud, men lad os være 
enige om, at de mange „fuglereder" godt kan 
undværes og undgås. En lille smule logik i 
opbygningen kan gøre underværker. Til det 
her beskrevne RV-meter, synes jeg den rig
tigste rækkefølge er den, der er vist på teg
ningen af forpladen. Vi kommer ind gennem 
indgangsbøsningerne, der er sat nederst til 
højre med indbyrdes afstand af 19 mm. Det 
er standard-afstanden, så der er ikke noget 
at undre sig over! Den positive er rød og iso
leret fra stel, medens den yderste højre er sat 
direkte på forpladen.

Derefter går man over AC—DC omskifte
ren (nederst til venstre) lige bag ud, hvor 
diodekomplekset sidder. Den er angivet med 
en stiplet linie i diagrammet. Dette er så at 
sige det mest kritiske ved opstillingen, hvor
for så korte ledninger som muligt anbefales. 
Ovenover til venstre sidder måleområde-om
skifteren, og ved siden af denne er monteret 
en bøjle, der holder sidste rør og potentio
meter. Forpladen er af aluminium, der er 
pudset med ståluld og sprP. Instrumentet her 
har fuldt udslag for 1 Volt, hvorved skalaens 
inddeling bliver god. Omskifterne er to stk. 
MEC med klikhuse og et enkelt dæk på hver. 
Ved hjælp af en lille skrue i klikhuset, kan 
man få de antal „klik" frem, man er interes
seret i.

Potentiometret mærket „balance" er R 15, 
der er ført frem til forpladen. Det bruges til 
nulindstilling.

Det hele er lukket inde i en afskærmet 
kasse med ventilationshuller. Afskærmningen 
er nødvendig af hensyn til måleresultaterne, 
hvis senderen arbejder i nærheden.

(slut tes  nederst  s ide 72)

Forplade-ski tse
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Et multi-band antennesystem for begyndere
Af Lewis G. McCoy, W1ICP i QST, marts 1959  

Oversat af OZ7BG.

Hvis du har været på jagt efter et antenne- 
arrangement til alle bånd, vil jeg tro, denne 
artikel kan interessere dig. Her skal beskri
ves et antenneled for alle bånd fra 3,5 til 28 
Mc. med indbygget stand-bølge måler, SWR- 
bro. SWR-broen kan bruges både til tilpas
ning og som out-put indikator. I artiklen er 
desuden en beskrivelse af en flerbånds an
tenne.

Du har måske hørt, at et antenneafstem
ningsled er en unødvendig del af en amatør
station. Før vi går videre, kan vi lige se på, 
hvad et sådant antenneled er, og hvilken 
gavn det gør.

Mange begyndere vælger at benytte an
tenner, som ikke behøver antenneled, f. eks. 
multidipoler, fælde-type antenner (W3DZZ 
o. 1.) og den skævt (ikke i midtpunktet) føde
de antenne. Grunden til disse systemers po
pularitet ligger i, at de normalt kan sættes 
direkte til senderen via en feeder og arbejde 
udmærket. Bruger man et antennesystem, 
som kræver et tilpasningsled, må dette tunes 
for at antennen kan fungere. Man kan altså 
sige, at de førnævnte systemer er behageli
gere eller nemmere at have med at gøre. Men 
som overalt gælder det, at man ikke får noget 
gratis. Der er flere grunde til, at man bør 
bruge et afstemningsled, som langt opvejer 
de nævnte behageligheder ved ikke at gøre 
det.

Først og af størst betydning for begynde
ren er der det, at et antenneled i de fleste

Korte ledninger og udpræget brug af kom
ponenterne sat direkte mellem loddefligene 
bør overholdes så vidt muligt.

Indstillingen.
Den gode, gamle regel om altid at gå sin 

opstilling igennem før man sætter „juice“ på, 
skal nok blive fulgt her, hvor det drejer sig 
om et instrument.

RV-meterets omskifter sættes nu på DC og 
et nyt tørbatteri af de små til lommelygter 
forbindes over måleklemmerne. Der er 1,5 V 
på et nyt batteri, og det kan vi bruge til vores 
kalibrering. Måleområdet indstilles til 10 V, 
og slår meteret ud på 1,5 V er sagen klar, 
hvis ikke, stiller man på R 12, der sidder ind
vendig. Balancen R 15 udvendig stilles ind, 
så nålen er på nulpunktet. Ved at addere
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tilfælde eliminerer problemet med harmoni
ske. Jeg tænker her navnlig på 2. harmoniske 
fra 3,5 Mc. Som bekendt har mange amatører 
fået vrøvl med P&T af denne årsag. En ube
hagelighed, som man med en installation som 
den her beskrevne har gode chancer for at 
undgå.

I mange tilfælde vil et antenneled også 
eliminere TVI fra harmoniske. Sker dette 
ikke, må man benytte et lav-pas filter, og i 
forbindelse hermed er et antenneled en stor 
fordel.

Et lav-pas filter er beregnet til en coax
linie med en specifik impedans, sædvanligvis 
50 eller 75 Ohm. Denne linie må være ret 
flad — d. v. s. have et lavt standbølgefor
hold — for at forhindre beskadigelse af filte
rets komponenter. Det er meget vanskeligt 
at holde SWR nede på feederen i forbindelse 
med de før nævnte typer af antenner, i hvert 
fald på alle bånd, hvorimod det er en smal 
sag, når man benytter et antenneled. Normalt 
gør man jo det, at senderen med et kort styk
ke coax forbindes med antenneleddet. Ved at 
afstemme leddet kan coax-forbindelsen hol
des fuldstændig flad på enhver frekvens i 
amatørbåndene. Dette forbindelsesstykke er 
altså det ideelle sted til installation af et lav
pas filter.

I mange tilfælde er det uden et antenneled 
vanskeligt at få effekt fra senderen ud i an
tennen, fordi kredsene i senderen ikke passer 
til den anvendte antenne. Med et led som det

flere nye batterier efter hinanden, kan man 
se om aflæsningen bliver lineær. Er dette 
ikke tilfældet skiftes R 11 indtil bedste for
hold fremkommer.

Bliver bare et DC område justeret, skal 
hverken R 11 eller R 12 røres mere.

Til AC justeringen bruges kun potentio
meteret R 3, der også sidder indvendig. Sæt 
en AC spænding på og slår viseren relativt 
meget ud, betyder det, at der foruden den 
ensrettede spænding også er et vist potentiel 
af positiv karakter på meteret. Tag så AC 
spændingen væk og indstil R 3 til visningen 
bliver nul. Eventuelle yderligere variationer 
kan så tages væk med balancen R 15.

Det lyder indviklet første gang, men gå 
bare igang, så kommer det hele.



her beskrevne, kan man afstemme leddet, så
ledes at senderen altid arbejder ind i en til 
dens kredse passende belastning.

Den antenne, jeg vil beskrive, har åben 
feeder, som er den feedertype af alle, der har 
de mindste tab. Desuden er den ikke så på
virkelig af fugt som andre.

Det er ikke alene til sending, man har 
glæde af et antenneled. Ved at indsætte sit 
antennerelæ eller antenneomskifter i forbin
delsen mellem sender og afstemningsled, kan 
dette også benyttes ved modtagning. Hvis du 
ikke tror, det hjælper, så prøv blot at spørge 
en amatør, der kører sådan. I mange tilfælde 
vil man på denne måde få sin modtager yder
ligere selektiv, idet kraftige kommercielle 
stationer udenfor amatørbåndene som be
kendt har den ubehagelige vane at snige sig 
ind i modtageren og give spejlsignaler eller 
krydsmodulation. Antenneleddets extra for
kreds om ikke altid helt fjerner denne ulem
pe, så bliver den i alt fald reduceret væsent
ligt.

Der er et andet lille problem, som begynde
ren måske ikke er helt dus med, nemlig serie- 
eller parallelafstemning. Formålet med an
tenneleddet er jo at koble effekten fra sende
ren til antennens feeder. Den ende af feede- 
ren, som er koblet til leddet repræsenterer en 
belastning af leddet. Om denne er høj- eller 
lavimpedanset afhænger af antennens og fee- 
derens elektriske længde. Er den lavimpe
danset, er det let af overføre effekt, hvis man 
benytter serieafstemning, og er den omvendt 
høj-ditto, skal der bruges parallelafstemning. 
Vi kommer tilbage hertil om lidt, men lad os 
lige se på selve antenneleddet.

Diagrammet heraf er vist i fig. 1, og det 
kan måske nok ved første øjekast se lidt rodet 
ud, men det er i virkeligheden meget enkelt.

Til  højre er knappen for Cl,  den midterste er C2,  
og følsomhedskontrolien t i l  venstre.  Nederst  t i l  

venstre er knappen t i l  S1.

Den fikse metode til skift mellem serie og 
parallelafstemning, medens man fastholder 
tilkoblingen i midten af antennespolen er en 
ide, som W1DX har fundet på. Som vi sagde 
før, afhænger det af antennens og feederens 
længde, hvad vi skal bruge.

For at vise, hvorledes vi anvender hhv. 
serie- og parallelafstemning, er der tegnet 
de to små tegninger, fig. 1 B og C. Ved serie
afstemning er feederen forbundet til bøsnin
gerne 1 og 2. Dette deler antennespolen i to 
lige store dele og sætter dem i serie med fee
deren. Når man skal benytte parallelafstem
ning, kortsluttes 1 og 2 med en kort ledning, 
og feederen forbindes til bøsningerne 13 og 
14.

Båndskift af leddet foretages ved efterhån
den at kortslutte dele af spolerne L2 og L3. 
Ledningerne fra kortslutningsudtagene på 
spolerne går til telefonbøsninger, som kan 
kortsluttes med korte, tykke ledninger. Man 
burde jo, for at være helt korrekt, kortslutte 
den ikke anvendte del af spolen med den kor
test mulige kortslutning, men det her anvend-

Fig.  l :
(A) Diagram over antenneleddet  og SWR-broen.

(B) Serieafstemning.  (C) Parallelafstemning.
Cl  — 250 pF var.  C2  — 100 pF var.

CR1  — 1N34A (OA85) germaniumdiode.
J1  — Coaxsti  k .

L1,  L2 og L3 — Se f ig.  2 og teksten.
MAI  — 100 microamp. fuldt  udslag el ler  andet  om 

råde,  afhængig af  den ønskede følsomhed.
RI  — 33 Ohm,  ½ Watt  kulmodstand.

R2  — 20.000 Ohm potentiometer.
S1  — To-polet  omskif ter .
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Enheden er bygget op på et 5X18 
X 24 cm aluminiumchassis. Benytter 
man en større C2, skal der måske 
nok et større chassis til. Placeringen 
er ikke kritisk, men det er nok til
rådeligt at anvende fotografierne 
som vejledning.

Fig. 2 viser konstruktionen af de 
tre spoler L1, L2 og L3, som alle er 
lavet på samme spoleform, 2 tommer 
i diameter, 10 vind. pr. tomme. L2 
og L3 er hver på 26½ vind. LI har 
12 vindinger. Placeringen af de for
skellige udtag er vist under tegnin
gen.

Linken, LI er for stor til 14, 21 og 28 Mc, 
hvorfor man på disse bånd kortslutter 6 vin
dinger fra den ene side af linken med to lod- 
deflige (lange), der loddes på 1. og 6. vinding 
og bøjes, så enderne kommer nær hinanden. 
Til kortslutningen kan benyttes et krokodille
næb, helst af kobber, da jern varmes op af 
HF. Det er forresten en ting, der er værd at 
huske, når man har med HF at gøre. Jern 
eller stål varmer og stjæler altså effekt fra 
kredsene, hvorfor man bør benytte ikke-mag- 
netisk metal, hvor det er muligt.

Til at bære spolen er anvendt to steatitiso- 
latorer ca. 6 cm. lange. Til at holde Cl og C2 
er anvendt 2 cm. høje steatit stand-offs. Både 
rotor og stator på C2 skal isoleres fra chassis 
og kasse, hvorfor man bør benytte et isoleret 
koblingsled på kondensatorakslen. Input led
ningen til Cl føres gennem chassiset i en iso
lerende tylle. Spoleudtagene og -enderne fø
res ned gennem chassiset til bøsningerne 1— 
14 gennem fire gummityller — to 1/4 tomme 
og to ½ tomme. Der skal bruges 14 telefonbøs
ninger og 6 bananstik til bøsningerne 1—14 
og de tre kortslutningsbøjler.

SWR-indikatoren.
Heri anvendes en 60 cm lang stump RG- 

58/U coax. Første trin er at fjerne vinyl-iso
lationen fra kablet. Til pick-up lederen be
nyttes et stykke svært fortinnet, plasticisole
ret monteringstråd på ca. 35 cm. Som det også 
er beskrevet i dec. 58 OZ, føres denne tråd 
under coax-kablets skærm fra et punkt på 
coaxen 15 cm fra den ene ende til et punkt 
10 cm fra den anden ende. Coaxen med pick
up lederen liggende under skærmen rulles op 
som vist på foto 3 og forbindes som vist på 
diagrammet fig. 1. Broens afslutningsmod
stand R7 er en 33 Ohm, ½ Watt kulmodstand 
— ikke trådviklet. Umiddelbart over omskif
teren S1 monteres i chassiset en gummitylle

Spolen bæres af  to s ieati t isolatorer.  Bunden af  
spolen står højt  nok t i l  at  være fr i  af  C2’s rotor , 

når denne er hel t  uddrejet .  R2 er monteret  på  
forpladen under meteret .

Fig.  2:
L1,  L2 og L3.

te system fungerer udmærket, og er langt bil
ligere end en omskifter, som skulle kunne 
honorere de ret store krav, der stilles på dette 
sted.

Med de her anvendte komponenter kan an
tenneleddet let klare ca. 75 Watts output. Går 
man højere i effekt, må man udskifte C2 med 
en kondensator med større pladeafstand.

SWR-broen anvender et stykke RG-58/U 
coax til at huse „pick-up“ lederen. Se OZ, 
dec. 1958 side 267: Mickey-Match. Desuden 
skal man have en to-polet omskifter til at 
skifte pick-up lederens ender således, at man 
kan føre enten „udadgående14 eller reflekteret 
effekt til SWR indikatoren.



til at føre ledningen fra dioden 1N34A (OA85) 
til R2. Husk at benytte en fladtang som var- 
meshunt, når du lodder diodeledningerne. De 
er yderst varmefølsomme og ødelægges let. 
Følsomhedskontrollen R2 er monteret lige 
under meteret.

Antennen.
I fig. 3 er tegnet en antenne, som med pas

sende længde kan køre på alle bånd. Selve 
antennens længde A, bør være mindst 1/4 bøl
gelængde på det mest lavfrekvente bånd, an
tennen skal bruges på. Feederlængden be
stemmes ved formlen ½A + B skal være lig 
en kvart bølgelængde på det laveste bånd, 
eller et helt multiplum heraf. Når man såle
des et ulige antal kvarte bølger, skal antenne
leddet stilles til serieafstemning, og med et 
lige antal skal der bruges parallelafstemning.

Selve antennelængden kan varieres efter 
omstændighederne, og man varierer så sin 
feederlængde herefter, således at man tilpas
ser længden ½ A + B til at være en kvart 
bølgelængde eller et multiplum heraf. Det 
ses heraf, at længden A ikke er særlig kritisk, 
men længder under 1/4 bølgelængde på det 
laveste bånd vil nedsætte effektiviteten, i 
hvert fald på dette bånd.

Brugen af enheden.
Antenneleddet forbindes med senderen via 

et kort stykke 52 Ohm coax, enten RG-58/U 
eller RG-8/U. Benytter man et lav-pas filter, 
skal det indsættes her. Forbind feederen til 
antenneleddet, som er forbundet til serie
eller parallelafstemning, hvad der nu kræves 
i den foreliggende installation — se tabel 1. 
R2 sættes på max. modstand, og S1 sættes på 
reflekteret effekt. Start senderen og få ud
gangstrinet i resonans. Det vil nok være bedst 
at starte med reduceret effekt. Afstem deref
ter Cl og C2 til minimumsaflæsning på SWR 
meteret. Måske skal R2 drejes til mindre 
modstand for at få en aflæsning. Når Cl og 
C2 er afstemt til minimalt ndslag — sædvan
ligvis nul eller tæt ved — skiftes S1 til at af
læse udgående effekt, og R2 justeres til halvt 
meterudslag. Nu kan du afstemme senderen 
til fuldt output som angivet af dit anodeme
ter og SWR meteret, der jo nu direkte an
giver output. Måske skal R2 justeres af og til 
for at holde nålen på skalaen under afstem
ningen.

Skulle der være lidt besvær med at opnå 
en god tilpasning på et bånd, kan dette af
hjælpes ved at ændre spoleudtagene for dette 
specielle bånd. Før dette gøres, kan man dog 
lige prøve både serie- og parallelafstemning.

Fig.  3:
Typediagram af  en mult i-bånds antenne.  ½A  + B 

bør være en kvart  bølgelængde el ler  et  hel t  mult i
plum heraf  på den laveste frekvens,  antennen skal

arbejde på.

TABEL 1:

Parallel:  Serie:
Feederen forbindes t i l  Feederen forbindes t i l  
13 og 14.  1 og 2 kort-  1 og 2.

slut tes .

Følgende bøsninger kortslut tes  på de forsk.
bånd:

3,5 Mc ingen ingen
7 Mc 11 og 9 12 og 10

14 Mc 11 og  7 12 og 8
21 Mc 11 og 5 12 og 6
28 Mc 11 og 3 12 og 4

På 14,  21 og 28 Mc kortslut tes  desuden de 6  
vindinger af  l inken,  LI ,  enten med kroko

dil lenæb, omskif ter  el ler  bøsninger.

Her ses monteringen af  coaxkablet  og pick-up lede
ren.  Langs bagsiden af  chassiset  monteres  

bøsningerne t i l  spoleudtagene.

RETTELSE.
På diagrammet over OZ3FL’s sender i OZ 

febr. er der desværre i nøglesystemet ind
sneget sig en tegnefejl. Nøglen skal selvføl
gelig ikke gå i serie med spændingen, men 
skal kortslutte denne til stel efter den 75 
kOhms modstand. Undskyld.

TR.
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Nr. 99. Tilføjelse. I Svaret paa dette 
Spørgsmaal i sidste Maaned opgav jeg Data 
paa et Antenneafstemningsled, som jeg havde 
konstrueret til Anvendelse paa 3.5 - 7 og 14 
MHz, men som jeg ikke havde prøvet paa 21 
og 28 MHz. Pudsigt nok bringer QST i det 
nylig udkomne Marts Nr. en Konstruktion af 
et Antenneafstemningsled, der er konstrueret 
efter tilsvarende Retningslinier, og forøvrigt 
forsynet med en indbygget micky-match. I 
denne opgives, at Leddet er anvendeligt paa 
alle fem HF-Baand, og jeg skal derfor som 
Supplement til mit Svar videregive nogle af 
Dataene. Spolen er fremstillet af et Stykke 
af B&W coil-stock (færdigfremstillet luftvik
let Spole, der kan købes i USA) og bestaar i 
den endelige Stand af to Halvdele paa hver 
26 Vindinger med en Koblingsspole paa 12 
Vindinger i Midten. Diameteren er 50 mm og 
den totale Længde 165 mm. I de to Halvdele 
er taget Udtag ved 1,5 - 2 - 4 og 10 Vindinger 
regnet fra Midten. Hele Spolen benyttes paa 
3,5 MHz, og der kortsluttes fra Enderne som 
vist i Fig. 99 for Benyttelse paa de andre 
Baand. Da Koblingsspolen er for stor til de 
3 højeste Baand, er denne indrettet saaledes, 
at 5 Vindinger af den kan kortsluttes for disse 
Baand. Artiklen angiver, at Kortslutning skal 
ske fra den Ende af Spolen, der gaar til Cl, 
men jeg er bange for, at dette vil formindske 
Koblingen til den Halvdel, der ligger nær
mest denne Side, og vil tilraade, at man i 
Stedet kortslutter den midterste Del af Kob
lingsspolen saaledes, at Symmetrien bevares. 
For at undgaa at skulle tage ekstra Udtag til 
lavimpedansede feedere, er Kobleren endvi
dere indrettet saaledes, at Forbindelsen mel
lem de to yderhalvdele kan brydes i Midten, 
og feederen tilsluttes da i Stedet. Herved op- 
naar man en Serieafstemning, der skulle lette 
Tilkoblingen ved lav Fødeimpedans.

Fig.  100
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Nr. 100. I Beskrivelsen af Ensretteren til 
OZ3FL’s iøvrigt sikkert udmærkede Sender 
i sidste Nr. af OZ, nævnes at den er af en 
Type, der ikke er set ret meget anvendt her
hjemme. Jeg har prøvet at tegne Diagrammet 
lidt om, uden at forandre Kredsløbet og me
ner, at der er Tale om en ganske almindelig 
Graetzkobling, som er vidt udbredt herhjem
me, nærmest svarende til Haandbogens Kon
struktion Nr. 8.

Er det rigtigt, eller er der særlige Fiduser 
ved 3FL’s Ensretter?

Svar. Da det omtegnede Diagram ikke var 
vedlagt, har jeg ogsaa tegnet det om paa 
en lidt anden Maade som vist i Fig. 100, og 
det viser jo, at du forsaavidt har Ret. Af Hen
syn til andre skal jeg oplyse, at de to Dioder 
Dl og D2 udgøres af de 2 Stk. 6X5 og D3 og 
D4 af de to Ensretterstrækninger i 5V4G. Af 
disse optræder Dl og D2 baade i Balancekob
ling, forsaavidt Spændingen +1 angaar, og 
samtidig som de to Sider i Graetz-Koblingen 
sammen D3 og D4. Den eneste Forskel jeg 
kan se fra Konstruktionen Nr. 8 er, at Dr 2 
er fælles for begge Ensrettere, men om det 
er „en særlig Fidus“ kan jeg ikke udtale mig 
om, derimod kan der maaske være Grund til 
at advare mod kritikløst at anvende en hvil- 
kensomhelst Trafo i den anførte Kobling. 
Hvis Trafoen kun er beregnet til en normal 
Dobbeltensretter, er det højst sandsynligt, at 
den ikke kan taale den ekstra Belastning fra 
Graetz-Ensretteren og faar det for varmt, 
selvom Anvendelsen af Drosselindgang na
turligvis vil forbedre Belastningens Form
faktor.

Nr. 101. I mange Sendere benyttes der faste 
Spoler, som man kortslutter en Del af, naar 
man vil have output paa andre Baand. Nu er 
det, jeg mener (men det er maaske forkert), 
at den kortsluttede Del af Spolen virker som 
en ekstra Belastning. Vil der ikke kunne vin
des lidt i øget Styring, henholdvis output, ved 
i Stedet at benytte udskiftelige Spoler?

Svar. Det er ikke saa mærkeligt, at man 
kan tro, at den omtalte Fremgangsmaade vil 
give Tab, naar man sammenligner med For
holdene ved kortsluttede Vindinger i LF og 
Nettransformatorer, men Forholdene ligger 
noget anderledes, naar det drejer sig om Spo
ler i HF-Svingningskredse. En nærmere Ud
redning herfor falder udenfor Brevkassens



Rammer bl. a. af Pladshensyn, men jeg kan 
kortest svare, at forsaavidt Kortslutningen 
udføres saaledes, at Modstanden i Kontakten 
er praktisk talt Nul, vil den kortsluttede Del 
af Spolen ikke give Tab, der er af nogen Be
tydning for de omspurgte Forhold, vel at 
mærke, hvis den kortsluttede Spoledel ikke 
med sin Egenkapacitet har Resonnans ved 
den foreliggende Frekvens. Hvis dette er Til
fældet, vil den kunne tage en Masse Energi 
fra Kredsen, hvilket viser sig ved, at den 
varmer. For saavidt muligt at undgaa, at det
te Tilfælde indtræffer, bør Kortslutningen f. 
Eks. af Spolerne i den i Nr. 99 omtalte Kobler 
udføres af en Omskifter med meget kraftige 
helst flerdobbelte Kontakter, der er anbragt 
saa nær Spolen som praktisk muligt, og Kort
slutningen udføres med en Skinne, der efter- 
haanden faar kontakt med alle Udtagene ude
fra og indad, efterhaanden som Kobleren ind
stilles for højere Frekvenser.

Nr. 102. Jeg har bygget mig en Autoradio 
med de nye 12 Volts Rør, der tidligere har 
været omtalt i OZ. Den virker ellers udmær
ket, men er meget plaget af Tændingsstøj 
baade fra min egen og andres Vogne. Kan 
man indbygge et filter ved Antenneindgan
gen, der kan fjerne denne Støj, eller kan det 
afhjælpes paa andre Maader?

Svar. Da Forstyrrelserne er af HF-mæssig 
Natur, kan det desværre ikke lade sig gøre 
at konstrere et Filter, der kan holde dem til
bage ved Indgangen. Det først fornødne er at 
sørge for, at ens egen Motor ikke støjer, ved 
Indbygning af Modstande paa hvert enkelt 
Tændrør, samt eventuelt ogsaa ved Strøm
fordeleren og Tændspolen. Endvidere maa 
som Regel Dynamoen støj dæmpes med en el
ler flere Kondensatorer, og en saadan kan og
saa være nødvendig ved Tændspolen. En fuld
stændig Støjdæmpning kan ofte være en 
langvarig Affære, men det betaler sig at gaa 
grundigt tilværks. Støj fra andre Vogne kan 
man jo ikke gøre noget ved paa Stedet, maa
ske bliver disses Indehavere tvunget til at 
gøre noget ved Sagen, naar den nye Støjlov 
bliver vedtaget, men indtil da maa man jo 
prøve at hjælpe paa det ved at indbygge en 
Støj begrænser i Modtageren. Denne kan maa
ske ikke fjerne Støjen fuldstændigt, men for
haabentlig gøre det taaleligt at lytte. Da jeg 
gaar ud fra, at Modtageren benytter Diode 
Detektor, og at det vel er smaat med Pladsen 
i den, følger hermed i Fig. 102 et Diagram 
for en meget effektiv Støj begrænser, der er 
en Kombination af en Serie- og en Parallel
begrænser. Virkemaaden kan kort beskrives 
som fig.: Ved normalt Signal er nederste Dio

de ledende for Signal + DC og den øverste 
kun for DC, medens den spærrer for Signalet. 
Ved en indkommende Støjspids, kan Katoden 
i øverste Diode paa Grund af Tidskonstanten 
for 600 kOhm + 0,1 μF ikke straks følge med, 
den spærrer derfor for nederste Diode, og 
danner samtidig en Kortslutning for LF-Sig- 
nalet. Som Dioder kan alle almindelige Dio
der anvendes. Held og Lykke til.

Nr. 103. Hvad forstaas i Grunden, naar en 
Højttaler angives med en Effekt paa 5 Watt, 
Spidsværdi 10 Watt?

Hvad sker der, hvis en 20 W Højttaler til
sluttes en Forstærker, der kun afgiver ca. 5 
Watt output?

Eller omvendt, en 20 W Forstærker og en 
5W Højttaler.

Svar. De anførte Effektangivelser skal for
staas som den LF-Effekt Højttaleren kan taa- 
le at tilføres uden at det svingende System 
bliver overbelastet og tager Skade. Giver man 
derfor en 20 Watt Højttaler 5 Watt, sker der 
ikke andet, end at Højttaleren ikke spiller 
saa højt, som hvis den fik 20 Watt tilført. I 
sidste Tilfælde vilde det derimod sikkert ikke 
vare længe, før Svingspole og Membran ras
lede fra hinanden.

Nr. 104. Jeg er ved at bygge den af OZ7EU 
i April OZ 1958 beskrevne Rævemodtager. 
Den virker udmærket med Undtagelse af De
tektortrinet, der frembringer en kraftig Hy
letone, som kvæler Stationerne næsten helt. 
Hvordan kan det være? Spolen er en Haspel- 
kerne med 45 Vind, i Afstemningen og 15 i 
Tbk. Hf-Trinet er slet ikke monteret endnu. 
Er disse Vindingstal passende?

Svar. Ifølge de Oplysninger der gives i Ar
tiklen, skulde Forholdet mellem Vindingstal
lene jo være i Orden, om de iøvrigt er passen-
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Fig.  104

de afhænger af Kernens Egenskaber, men 
forsaavidt Modtageren dækker det ønskede 
Omraade, skulde dette jo ogsaa være Tilfæl
det. Jeg ved ikke, om Modtageren har været 
bygget i Praksis, men af egne Erfaringer ved 
jeg, at det er overordentlig vanskeligt at faa 
Tilbagekoblingen til at fungere tilfredsstillen
de, naar den som vist tages fra Anoden i en 
Pentode-Detektor. Da Modtagerens Anvende
lighed jo imidlertid staar og falder med en 
blød Svingningsindsats, vil jeg foreslaa at æn
dre Modtageren efter Fig. 104, hvor Tilbage
koblingen er taget fra Skærmgitteret, hvilket 
i Almindelighed plejer at fungere tilfredstil
lende. Bemærk endvidere at Gitteraflednin
gen er flyttet fra minus til plus Glødetraad, 
hvilket ogsaa bidrager til bedre Detektering 
og blødere Svingningsindsats. Da Skærmgit- 
terspændingen normalt ikke skal være over ca. 
20 Volt, kan det maaske ogsaa være praktisk 
at forøge Seriemodstanden før Potentiomete
ret til 50 eller maaske 100 kOhm, men dette 
afgøres bedst ved Forsøg, og er derfor heller 
ikke ændret paa Diagrammet, men det lønner 
sig at prøve sig lidt frem for at opnaa den 
blødest mulige Regulering.

Paa given Foranledning vil jeg gerne op
lyse, at naar der under denne Rubrik staar 
en Meddelelse om, at eet eller flere Spørgs
maal er udskudt til næste Nummer, skyldtes 
det ikke, at disse ikke er blevet besvaret, men 
at det sker af Pladshensyn. Jeg ser selvfølge
lig helst, at Spørgeren faar Svar i førstkom
mende Nummer som lovet af TR ved Brev
kassens Start. Maa jeg ogsaa tilføje, at naar 
jeg gengiver Spørgsmaalene i forkortet Form, 
er det ikke, fordi jeg ikke er glad for de man
ge venlige Hilsener og Tak for Arbejdet, jeg 
modtager, tværtimod det „luner" og er mig

en Opmuntring til at fortsætte med Brevkas
sen. Tak selv allesammen.

Spørgsmaal til Maj Nummeret bedes til
sendt mig senest 25. April. Adressen findes i 
HB-Listen sidst i Bladet.

73 de OZ2KP.

Tilføjelse til OZ4FL' s antennesnak
OZ, marts 1959.

Efter anmodning vil jeg gerne tilføje et 
par bemærkninger til min artikel i marts
nummeret om antenner.

Desværre har der på side 52 indsneget sig 
en ombryderfejl, hvad de fleste sikkert har 
bemærket. Begynd at læse spalte II, linie 3: 
„Ideen til denne etc. etc.“. Efter spalte II fort
sættes i spalte I.

Den tidligere artikel, der henvises til, er at 
finde i juni/juli 1957: „Nogle erfaringer med 
en multibandantenne“ af DL3DO, og en nær
mere konstruktiv gennemgang og beskrivelse 
må søges der.

Som forklaring på, hvorfor netop værdier 
som 60 pf og 8,3 uH bliver brugt, følger her 
et skema (også fra QST), som viser antennens 
resonansfrekvenser, hvis andre værdier be
nyttes.

Mc Cpf LuH h1
feet

h2
feet

3,7 - 7,2 - 14,1 
21,5 - 30 65 8 32 22

3,85 - 7,28 - 14 
21,4 - 28,8 85 5,8 32 22

3,92 - 7,24
13,8 - 21,35 - 29,1 102 4,6 32 22

3,9 - 7,25 - 14,1 
21,5 - 29,9 95 5 32 21

32’ = 9,75 m 
22’ = 6,71 m 
21’ = 6,40 m
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Herti l  sendes al  korrespondance vedrørende Traff ic  Department  

Assistent-manager: Contest: OZ2KD
— — Bånd-aktivitet: OZ3GW
—- — Diplomtjenesten: OZ6HS
— — Int. samarbejde: OZ8T
- — V.H.F.-arbejdet: Vacant

DEN 8. OZ-CCA CONTEST
EDR indbyder igen i år alle danske amatører til 

OZ-CCA contest, den 8. i rækken.
Den stigende aktivitet hos OZ-amatørerne skulle 

meget gerne give sig udtryk i et stort antal del
tagere.

Ikke alle kan afse tid til at deltage i hele testens 
periode, men alle — også de, der blot kan afse 
nogle timer, er velkomne deltagere, når blot log 
indsendes.

Reglerne:
1) Alle amatører, der er tilsluttet en medlems

organisation under IARU, kan deltage.
2) Udenlandske amatører skal kontakte så mange 

OX-, OY- og OZ-stationer som muligt, og for 
de sidstes vedkommende i så mange amter 
som muligt.

3) Danske stationer skal kontakte så mange 
udenlandske stationer i flest mulige forskel
lige lande.

4) Contesten starter lørdag den 2. maj 1959 kl.
12,00 GMT og slutter søndag den 3. maj 1959 
kl. 24,00 GMT.

5) CW/Fone forbindelser tæller, men krydsbånds- 
QSO tæller ikke.

6) Der må benyttes følgende bånd: 3,5-7-14-21- 
28 og 144 MHz.

7) Det er tilladt at kontakte den samme station 
een gang før og een gang efter kl. 06,00 GMT- 
søndag morgen.

8) Sædvanlige 6- og 5-cifrede koder anvendes. 
QSO-nr., der er de tre sidste tal i koden, be
gynder med 001.

9) OZ-stationer skal til koderne tilføje deres 
amtsbogstav. For amtsbogstaver henvises til 
QTH-listen.

10) Points: Hver QSO, hvor kodegrupperne er 
modtaget ok på begge stationer, giver 3 points. 
Ved fejl hos den ene part gives 2 points og ved 
fejl hos begge parter kun 1 points.

11) Slutresultatet er antallet af QSO-points multi
pliceret med antallet af forskellige fremmede 
lande på alle bånd. QSO’s mellem danske sta
tioner gælder til „OZ-CCA“-certifikatet, men 
tæller ikke i contesten.

12) Certifikater vil blive udstedt til den bedste 
station i hvert deltagende land samt til de 5 
bedst placerede OZ-stationer.

13) Logs føres på de sædvanlige internationale 
contest-logblade. Hvert bånd på sit/sine log
blade. Logs skal være stemplede senest den

24. maj 1959 og skal sendes til EDR’s Traffic De
partment. BOX 335, Alborg.

14) Traffic Departments afgørelse er endelig.

PACC-contesten 1959
Til hjælp for opnåelsen af PACC-certificatet af

holder „VERON“ igen i år PACC-contest, der finder 
sted: CW den 25.—26. april og fone den 2.—3. maj. 
Begge weekends fra lørdag kl. 12,00 GMT til søndag 
kl. 24,00 GMT. Bånd 3,5-7-14-21-28 MHz. PA-stati- 
oner kalder CQ-PACC, udenlandske CQ-PA. Hver 
stn. må kontaktes een gang pr. bånd. Der udveksles 
koder bestående af 2 dele, RST eller RS efterfulgt 
af QSO-nr. begyndende med 001. PA-stationer vil 
efter koden give 2 bogstaver, der angiver provinsen: 
FR Friesland, GR Groningen, DR Drente, OV 
Overijssel, NH Noord-Holland, NB Noord-Brabant, 
GD Gelderland, ZH Zuid-Holland, LB Limburg, UT 
Utrecht, ZL Zeeland.

Der gives 3 points for fuldstændig QSO, 2 points 
når en har forkert og 1 point, hvis der er fejl på 
begge sider. Slutsummen er antallet af QSO-points 
multipliceret med antallet af provinser på alle 
bånd. Logs sendes med sidste poststemplingsdato 
den 15. juni 1959 til P. v. d. Berg, Contest manager 
of VERON, Keizerstraat 54, Gouda, Netherlands.

OZ2KD.

The Keystone Award.
Harrisburg Radio Amateur’s Club udsteder et 

diplom for forbindelse med 100 Pennsylvania sta
tioner efter 1. jan. 1957.

Ansøgningen skal være formet som en liste over 
de nødvendige forbindelser og data samt de på
gældende QSL-kort, som kontrolleres af Tr. De
partment, hvorefter listen, såfremt den er ok, vi
deresendes til udstederen. Ansøgningen skal end
videre være vedlagt en på engelsk skrevet erklæ
ring om, at QSL er sendt til alle de opførte statio
ner. Afgiften er 5 ICRs.

Tillæg til diplomet fås for:
100 Pennsylvania stationer indenfor et kalender-år. 

25 Novice stationer indenfor et kalender-år.

Expedition til HE.
Fra 10. til 15. maj 1959 gennemfører HB1TC en 

tur til fyrstendømmet Lichtenstein. Han vil arbejde 
på alle bånd fra 2 m op til 160 m. Kaldesignalet bli
ver HB1TC/FL.

Ændringer i WAE-listen.
Da der efter udtale fra norsk side ikke kan reg

nes med aktivitet fra Bjørneøen, har DARCs DX- 
Buro udtaget denne ø af iandslisten og erstattet den 
med munkerepublikken Athos. (Gyldig fra 1.1.1959). 
Athos er under græsk forvaltning og er en halvø 
i det nordlige ægæiske hav med hovedbyen Karyai.

Man vil forsøge også at få republikken godkendt 
til DXCC.
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Vedrørende WAE kan iøvrigt meddeles, at OZ6HS 
har modtaget WAE III nr. 762 m. 40 lande og 100 
points. (Diplomet er udstedt 1.12.1958, men endnu 
ikke fremkommet hertil).

Endvidere må det fremhæves, at OY7ML siden 
15.3.1958 har været WAE-æresmedlem af DARC.

Ifølge K3CUI.
anvender russiske amatører på frekvenser over 
38 Mc bogstavet R i stedet for U i deres prefixer. 

RA3KAE dækker således UA3KAE på VHF.

Den 8. jan. 1936
udstedtes det første WAS-certifikat som gik til 
WlWV-nuværende W6ZZ. Nu meddeler A.R.R.L.s 
Communications Department, at certificat nr. 10.000 
er blevet udstedt d. 5.12.58 til K4UKO.

Vor gamle ven
PAoXE, der nu i en række år har været licenseret 
som OZ7I i Peru, rejser på Vs års ophold i Holland, 
for derefter at vende tilbage til Peru for at blive 
en OA4.

Med bortrejsen fra sin nuværende QTH mister 
han samtidig æren af at være verdens højest boen
de amatør (13.000 f. o. h.).

Den amatør, der overtager denne ære, bliver efter 
OA7I’s mening en CPl-stn. i La Paz.

Frimærker.
At samle frimærker og udbytte disse er en al

mindelig „svaghed" blandt radioamatører. Der findes 
sikkert også mange bl. danske hams. Vi kan i den 
forbindelse oplyse, at W2MUM vil være glad for 
at korrespondere med enhver, som er interesseret 
i udveksling af frimærker. Hans QTH er: 41, Silver- 
smith Lane, Levittown. N. Y.

OZ7OF skriver:
Jeg ved ikke om det har stået i „OZ“, men der 

er en amerikansk BC-station på lange og mellem
bølger hver søndag kl. 18,15—18,30 med amatør-nyt. 
Call er VOA og QTH: Mtinchen.

Måske det har interesse for andre. Der er bl. a. 
en rapport om conds som supplement til skemaet 
i „OZ“. QRG er ca. 1750 og 248 m.

OH6’erne i Vasa
har udgivet et nyt certificat, men da det kun gælder 
for OH-stationer, kan Tr. Dept. ikke besørge an
søgninger om det.

DL1QT
er blevet ansat i det tyrkiske P. T. T. i Ankara og 
skriver, at han vil blive der i 3—4 år. Indtil nu har 
det ikke været muligt for ham at opnå et TA-licens, 
men han vil fortsat prøve.

The Award Hunters Club
giver i sin sidste publikation følgende informationer 
om russiske diplomer, som er tilgængelige for ikke- 
russiske stationer.

W-100-U udstedt af Central Radio Club, Moskva.
Diplomet udstedes til amatører, der har haft for

bindelse med 100 forskellige amatørstationer i USSR 
indbefattet 5 stationer fra Sverdlovsk-distriktet i 
perioden fra 1. jan. og til 31. dec. 1959. Både tele
foni- og telegrafi-forbindelser på et eller flere af 
amatørbåndene fra 3,5 til 28 Mc tæller til certifica- 
tet.

337 og 335 er minimum RST og RSM for at få 
tildelt diplomet.

100 QSL skal indsendes og godkendes af den på
gældende ansøgers landsforening (Tr.Dept.).

R-6-K udstedt af Central Radio Club. Moskva.
Forbindelser skal være opnået med: a) Europa, 

b) Afrika, c) Asien, d) Nord Amerika, e) Syd Ame
rika og f) Oceanien. Endvidere g) den europæiske 
del af USSR: UA1-2-3-4, UB5, UD6, U05, UG6. UF6, 
UP2, UR2, UQ2 og h) den asiatiske del af USSR: 
UA9, UA0, UI8, UM8, UL7, samt at indsende de 8 
kort, der bekræfter disse forbindelser.

Forbindelserne skal være opnået efter 1. juni 1956.

R-150-C udstedt af Central Radio Club. Moskva.
Diplomet kræver forbindelse med radioamatører 

fra 150 forskellige lande, heri indbefattet 15 USSR- 
republikker efter 1. juni 1956.

Der findes endnu flere russiske cert., som vi skal 
omtale ved lejlighed.

Skandinavisk mesterskab i rævejagt.
Fra Oslo-gruppen af NRRL har vi modtaget med

delelse om, at gruppen har fået overdraget arran
gementet af det skandinaviske mesterskab i ræve
jagt. Nedenstående skal vi give gruppens forhånds
orientering om arrangementet.

Indkvarterings- og startsted bliver Linderudkol
len ca. 1 mil nord for Oslo’s centrum. Linderudkol
len er et pragtfuldt idrætsanlæg i ideelle omgivel
ser for rævejagt. Orienteringsløberne i Oslo anven
der terrænet som træningsområde, men det er et 
stykke Norge — ikke Sydsverige eller Danmark.

Anlægget har foruden bad og badstue et anset 
køkken, god bilparkering, store og gode opholds
rum, gode senge, rimelige priser og hyggelig be
tjening. Der disponeres over gode kort over om
rådet.

Selve rævejagten bliver søndag d. 28. juni, og 
om lørdagen har vi som sædvanligt en hyggekveld, 
men mer om det siden.

Omtrentlige priser:
Startafgift mellem kr. 5 og kr. 10.
Seng ca. kr. 5,50 — m. eget sengetøj kr. 3,50.
Frokost kr. 4,50.
Lunch kr. 4,50.
Middag kr. 5,50.
Aftensmad 4,50.

Tilrejse for de, der ikke kommer i egen bil, er 
med bus nr. 56, som afgår fra centrum 15. min. før 
hver time til kl. 16,45, derefter 15 min. over hver 
fulde time til kl. 23,15.

Anmeldelse til Oslogruppen af NRRL, Box 898, 
Oslo. — Velkommen —

I betragtning af at EDR til næste år skal stå som 
arrangør her i Danmark, kan vi kun på det mest 
indtrængende anbefale alle rævejægere, der har 
mulighed for det, til ved deltagelse i årets mester
skaber at sætte sig ind i formen for dette mester
skabs gennemførelse.

Tr. Department vil på enhver mulig måde bistå 
enhver, der agter at deltage.

Sudan QRT.
Iflg. „TOPS“s publikation „QMF" skal ST2KO 

have meddelt, at regeringen har inddraget sende
tilladelserne. Siden har der ikke været yderligere 
nyheder fra ST2.

Det første
LA MM-licens er udstedt til LA5HE. der sejler som 
radioofficer på en fragtbåd mellem Frankrig og 
Vestindien.

Nu har såvel Norge, Sverige som Finland givet 
denne rettighed til deres amatører. Hvornår bliver 
det Danmarks tur?

OZ2NU.
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DX-mandstesten 1959.
DX-mandstesten 1959 er nu i fuld gang. Stillingen, 

der er udregnet pr. 23. marts, fremgår af oversigten. 
Det er glædeligt at kunne byde de nye calls velkom
men. og forhåbentlig melder mange sig endnu.

Papiret er som bekendt tålmodigt. Efter at 2KD 
har overtaget regnskabet, har han taget føringen, 
men på hans egen opfordring vil resultatet blive 
kontrolleret af 2NU.

Stillingen pr. 23. marts
3,5

1959:
7 14 21 28 ialt

OZ2KD 2 7 33 19 8 69
OZ7SN 0 2 6 26 19 53
OZ6RL 4 2 15 20 0 41
OZ7EX 0 8 18 12 0 38
OZ6HS 0 4 1 1 12 10 37
OZ3GW 1 1 8 1 0 6 26
OX3UD 0 0 23 0 0 23
OZ7BG 3 2 10 2 4 21
OZ4IP 0 0 1 4 10 15
OZ6NF 0 14 0 0 0 14
OZ9AO 1 0 13 0 0 14
OZ4RT 0 0 0 13 0 13
OZ4FA 4 3 2 1 1 1 1
OZ5SQ 3 3 1 3 0 10
OZ7ON 0 0 1 0 9 10
OZ6HD 0 0 10 0 0 10
OZ2NU 1 9 0 0 0 10
OZ1W 2 2 1 1 1 7
OZ5KJ 0 0 7 0 0 7
OZ4PE 6 0 0 0 0 6
OZ3SN 1 0 4 1 0 6
OZ1JW 0 0 4 1 0 5
OZ5Z 0 0 2 1 1 4
OZ6EG 0 0 0 0 3 3
OZ5PD 0 0 2 0 0 2
OX3DL 0 0 1 0 1 2
OZ1AG 1 0 0 0 0 1
OZ7BQ 0 0 1 0 0 1
OZ7OF 0 0 0 0 1 1
OZ8HC 1 0 0 0 0 1
OZ9HC 0 0 1 0 0 1

Efter antallet af indkomne rapporter at dømme 
har den forløbne måned været noget tam, selv om 
der har været mange fine ting at jagte. Interessen 
har vel navnlig samlet sig om KS4BB ekspeditio
nen til Serrana Bank, blandt deltagerne var W3P2W, 
W4KVX og W9EVI — QSL med IRC sendes til 
W9JUV, Joe Schroeder, 1350 ASHLAND STR., WIL- 
METTE, ILLINOIS, blandt de heldige OZ stationer 
var 7FG og 4RT. FB8BK på TROMELIN skal igen 
være at finde omkring 14168 i week-end’en. VP9D 
er gået QRT og befinder sig på rejse til ASCEN- 
SION og vil dukke op med LD8 call. 1. april skal 
yderligere en XE4 ekspedition finde sted med 
XE1CP og 1CV, call bliver XE4B. Siden begyndel
sen af marts opholder ZS5RO og 5SM sig i ZWA- 
ZILAND og arbejder kun på 28 Mc med CW og fone.

På Madagaskar arbejder nu flere stationer, hvis 
kaldesignal begynder med C, men opmærksomhe
den henledes på, at på COMORO findes kun een 
station, nemlig FB8CD.

Endvidere skal hermed bringes en rettelse 
til februar OZ angående formidling af QSL fra 
ODD-LA2JE/P, det er OZ7FG, der pr. radio mod
tager log og er QSL manager, og ikke som med
delt OZ2KD.

Fra OZ6HS har vi modtaget følgende opfordring. 
Hvis nogen skulle høre K9EAB, da pse giv ham 

et call, CLIFF er 21 år gammel, som 11 årig blev 
han angrebet af polio og lagt i jernlunge, højre 
tommelfinger er det eneste, han kan bevæge, men 
trods sit handicap er han dog i stand til at ligge 
og køre CW, er for tiden stærkt interesseret i QSO 
med OZ for om muligt at opnå OZ-CCA - Cliff er 
QRV på alle bånd med CW og SSB).

Den af ZL3DX i maj planlagte ekspedition vil gå 
til Tonga - Samoa og Niue. Calls bliver VR5AC - 
ZM6AC og ZK2AC. Tak 4RT!

Hermed bringes så månedens resultater fra de 
forskellige bånd.

3,5 Mc CW:
OZ7BG:  W1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8.
OZ6RL:  DJ - G - HB9 - OK.
OZ2KD:  W/Kl - 2 og Europa.

7 mc CW:
OZ5SQ:  W/K 1-2-3-4-8-9 samt VE3.
OZ6HS:  DJ - G - SM - SP og UA.
OZ6NF:  CN8ME - ZC4FL - UF6AA - EA2CR - 

OX3RH - OX3DL - VP7BT - CX2TF - PY2 - 3 - 4 
og W.

OZ6RL:  DM - DJ - OH - ON - OZ - PA - SM4-
5 - 6 - 7  - SP - UA1 - 4 - 6 - 9 - UF6.

OZ7BG:  W1 - 0 - VE1-2-3.
OZ2KD:  W/Kl-2-3-4-6-8-9 - VE1-2-4.
OZ2NU:  DL - DM - G - GM - LA - OE - OK -

PY7ADR - SM - SP - UA - UB - UC - UQ -
UF6AA - W2KQT - W3EML.

14 mc CW:
OZ1JW:  EA8BK - UD6KAF - UAØKCO - VE8CG

- ZS6APO - BZ1LQ.
OZ5SQ:  W/K - 2-3.
OZ5KQ:  UA9JR - UJ8KAA.
OZ2KD:  W/Kl - 0 - VE1-9 - DU1DR - JA1-2-6 - 

GC2FMY - YK1AT.
OZ7BG:  KS4BB - TI2PZ - CN8DJ - VU2DR - 

FB8XX - HK3AE - W1 - 0 - VE - VO.
OZ6RL:  AP2 - CT3 - DJ - DM - F - G - GD - 

GM - GW - HA - OK - OZ - PJ - PY - UA4-6 - 
UB5 - UF6 - UL7 - UO5 - VE7 - W/Kl-2-4-8-9 - 
YU - ZB2 - 3A2.

14 mc Fone:
OZ5KQ:  ZS6ASY - KZ5LC - HP1ME - VK3AGG - 

VK3JC - PY7VG - PY1DC - 9M2DW - I5FL - 
SW0WB - OY5S - W 1-2-4-6.

21 mc CW:
OZ6HS:  VE1-2 - W4.
OZ4RT:  CX7CO - FB8XX - K6TSQ/KG6 - KR6AK

- KS4BB - KZ5CM - OA4FM - VQ6LQ - VQ8AD - 
VS1EB VU2AL - XZ2TH samt K - KL7 - W - VE - 
VK - 2L - JA1-3-5-7, OX - LA1P - HZ - 4X4 - 2C4
- OQ - VQ2-3-4 - 2S1-2-6 - UA0 og UL7.

OZ5SQ:  VE1-2-3-7-8 samt alle W/K.
OZ6RL:  CN8 - EA - El - F - IT1 - JA1 - LA/P - 

LZ - OH4-7 - OZ - OX - SM/LA/P - UA9 - 0 - 
VE3-7 - VO2 - VQ2-8 - VS1 - KL7 - W/Kl-2-3-6-7- 
8-9 - 4X4.

OZ7BG:  W - VE - VO.
OZ2KD:  W/Kl - 0 - VE1-2-3-4-5-6-7 - VQ2NN - 

VQ2EZ - ZB1AQ - ZB1LQ - ZL1AH - JA3-7 - 
ET2VB - 5A2CV - F2CB FC - VK5AF - LAlOF/M 
(SØ Stillehav) - OQ5HU - PY8SB - VS9MB.

21 mc Fone:
OZ7FG:  VP2DJ - VP2SL - FM7WS - FG7XE - 

OX3KW - ZK1BS - ZD6DT - LA2JE/P - KG4AU og 
KS4BB.
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OZ5SQ:  OD5AB - VU2RN - LA2JE P - KA2 - 
KR6 - VK - ZL.

OZ4IP:  Wl-3-4 - 0 - ZC4CB - OY5S - VP2AB. 
28me CW:

OZ7ON:  CR6CA - CR7BN - ET2KY - FB8ZZ - 
FQ8HA - FQ8AP - JA4HM - LA2TD P - LA4CG.P
- LU3CW - PJ2AX - UA9 - W/Kl - 0 - VE1-2-3-5-6-7
- VQ4GQ - ZE3JO - ZD2JM - ZP5CF - ZS1-5-6 - 
5A2 - EA.

OZ6HS:  KZ5BL - LA1OF/M - IT - KP4 - OZ - 
UA - VE2-3-4-5-7 - W K 1 - 0.

OZ5SQ: Alle W K samt VO.
OZ3GW:  CN2AY - EA7CA - 5A3TQ - VQ2GW - 

VQ3CF - FQ8AP - ZL1APQ - LA - SM - OZ samt 
W/K 1 - 0 .

OZ7BG:  W - VE - VO.
OZ2KD:  W/Kl - 0 - VE1-2-3-4-5-7 - KZ5LC -

VS9AP - ZE1JU - OQ5IG - CR7BN - VQ4HE -
SV1AJ - SV0WR - LA4CG P.
28 mc Fone:

OZ5SQ:  VE5-7 - VO - W/K.
OZ4IP:  UA5LK - VU2CQ - HI8CJY - VP6WD -

ZC4QK - Wl-2-3-4-5-7 - 7HSI - 7BON - 8 - 9 - 0.
BÅNDAKTIVITET

Yderligere nogle oplysninger angående KS4BB, 
da starten blev noget forsinket på grund af for
skellige forhold, var stationen første gang i luften 
d. 21. marts, hvem der har haft QSO med KS4BB 
før denne dato må desværre regne med, at det har 
været en pirat, idet kaldesignalet blev misbrugt 
nogle dage før den ægte station kunne starte. For 
de som ikke var blandt de heldige, kan det anbe
fales at være opmærksom på KS4BA, som har fået 
licens til 1.-7.-59. QSL til KS4BB kan også sendes 
via W4KVX.

Don Chesser, RFD 1, Burlington, VA, U. S. A.
3,5 Mc

Mulighederne for DX på dette bånd i denne 
sæson er ved at ebbe ud nu. DL1FF havde nylig 
ZD2GUP - VP7BT - VP5FP - UL7HB og UM8KAB - 
KH6ARA blev hørt af G8JR.

Under ARRL testen, hvor 7BG iøvrigt opnåede et 
imponerende antal QSO’s, nemlig 1940 i 71 distrik
ter i ialt 56 timer „i luften“, hørte han på 3,5 JA1VX
- OQ5GU — CN8 — PY4OD — KS4BB — TI2PZ 
og XE2FA, ja, det var storvildt på 80 m, men des
værre blev det -r- QSO.
7 Mc

Her kan stadig føres QSO med W - VE - KP4 
m. m.
14 Mc

Byder stadig chance for alt det bedste af tidens 
DX, således CE0AD 14060, CE0AC 14320 og HK0AI 
alle mellem 03 og 05 DNT. Endvidere ZK1AK - 
XW8AI - HR1MM - HH2LD - BV1US - AC4AX - 
KM6BI og F08AU og 8AC.
21 Mc

Den nye op på KAØIJ hedder Jim og kører gerne 
CW mellem 09—13 på 21 Mc. — OZ5SQ hørte 
FM7WS med Fone, endvidere er aktiv FM7WU — 
QSL via W2CTN. Andre godter på 21 Mc er VQ8AD
- FB8XX - YN1AA - HL9KS - VP8EP og 8CC - 
YN8OK.
28 Mc

Fra først i marts bedredes forholdene vældigt, og 
28 Mc var ofte åbent til omkring kl. 23,00 og bød 
på DX fra alle hjørner, under W - VE testen her
skede ualmindeligt fine forhold, men først i påske
ugen forsvandt de gode forhold lige så hurtigt igen, 
og kun Afrika og Nærøsten kunne workes. for
håbentlig får vi igen en lille opblussen til det bedre

inden sommeren! — Blandt andet er hørt BV1USB 
- XE1AE - XE2BM - KW6CM - VQ5FS - VQ8AV - 
FM7WQ - ZB2R og SV0WB alt Fone samt med CW 
FM7WU - FQ8HA - ZS7BW og BV1US.

I april tager en gruppe Tl-hams til TI9. En af 
dem er TI2PZ, så der vil blive både CW og SSB 
aktivitet derfra!

Det var alt for denne gang, og husk alle rapporter 
til DX-jægeren til min adr. inden d. 25. i md., idet 
den ellers må udskydes til næste nr.

73 es DX — OZ3GW.
Årets største DX-mand 1958.

Som lovet i et par af de foregående numre, skal 
vi her bringe en ny oversigt over stillingen i 1958- 
testen om titulationen: „Årets største DX-mand.“

Forinden må det være på sin plads at erindre om. 
at kort såvel til denne test, som til den nye, der 
løber for 1959, ikke længere bliver kontrolleret i 
QSL-centralen. Deltagerne må selv fremsende kort, 
der ikke har været kontrolleret af os. 1958-kortene 
sendes til mig, og 1959-kortene til OZ2KD.

I 1958-testen er stillingen faktisk uforandret mel
lem de ti førende stationer, medens OZ7BG er gået 
kraftigt frem, og nu indtager 4. pladsen. I juni „OZ“ 
bringes denne liste endnu en gang inden konkur
rencens afslutning. Fra 1. juni og indtil 15. august 
modtages lister over kort, der er modtaget af del
tagerne, men som ikke har været kontrolleret. Tr. 
Department forbeholder sig ret til indkaldelse af 
disse kort af hensyn til kontrollen.

Nedenstående bringes den nye liste:

„Årets største DX- 
Nr. Call 80

-mand 1958 
40 20

U

15 10
rapp.

pts. _ S
1. OZ4FF 35 51 122 96 66 28 — 398
2. OZ7SN 12 39 105 111 70 46 = 383
3. OZ2KD 9 17 118 53 2 35 = 234
4. OZ7BG 20 16 77 41 49 26 = 229
5. OZ7BW 13 34 81 59 6 26 = 219
6. OZ3GW 2 0 86 24 71 21 = 204

OY7ML 11 27 111 39 13 3 = 204
8. OX3DL 0 20 98 51 21 8 = 201
9. OZ7EX 8 30 69 61 2 0 = 170

10. OZ5Z 0 4 72 50 38 0 = 164
11. OZ3SN 7 11 70 38 19 13 = 158
12. OZ5SQ 4 12 48 65 1 18 = 148

OZ1JW 0 0 115 0 0 33 = 148
14. OZ1W 10 11 41 25 20 3 = 110
15. OZ6HS 9 18 30 50 1 0 = 108
16. OY1R 5 8 49 23 16 0 = 101
17. OZ7OF 7 12 35 30 12 0 — 96
18. OX3UD 0 1 84 1 0 9 = 95
19. OZ4IP 0 0 11 12 58 12 = 93
20. OZ5KD 1 0 74 0 0 9 = 84
21. OZ2NU 7 40 3 1 0 32 = 83
22. OZ2N 3 10 17 46 1 0 = 77
23. OZ1I 1 1 11 13 36 0 == 62
24. OZ6EG 4 0 5 2 42 0 = 53

OZ9HC 4 2 38 5 4 0 = 53
26. OZ5PD 9 3 35 1 0 0 = 48
27. OZ3XP 0 0 8 6 19 3 = 36
28. OZ4FA 5 1 13 3 9 3 = 34
29. OZ7BQ 0 0 33 0 0 0 = 33
30. OZ8HC 17 9 0 0 0 0 = 26
31. OZ9KO 1 0 1 0 0 0 = 2

Listen afsluttet d. 22. marts 1959.
— og lad mig så til slut sige: Husk at rapporterin

gen til „DX-jægeren“ giver points til konkurrencen, 
og det gælder naturligvis for 1959-konkurrencen, 
som det sidste år var af betydning for den da lø
bende konkurrence.

Send derfor rapporter til OZ3GW hver måned 
inden d. 25. OZ2NU.
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Det er Skik og Brug i denne Rubrik at bringe et 
Tilbageblik over den forløbne Maaneds Begiven
heder paa VHF-Baandene, herunder eventuelle 
Tester. Men det maa vi desværre give Afkald paa 
denne Gang. 7BR har været forhindret paa Grund 
af Forretningsrejser; 3NH, som ellers plejer at sen
de os en Rapport over Baand-Aktiviteten, har vi 
denne Gang ikke hørt fra; og undertegnede havde 
travlt med Modtagerombygning (det var Hensigten 
at blive færdig til Marts-Testen, men først en Uge 
efter kom 5MK i Gang paa Baandet efter maaned- 
langt Fravær). Saa det maa betegnes som et uhel
digt Sammentræf, at denne Del af vor Rubrik maa 
udgaa denne Gang. Dog foreligger der en enkelt 
Aktivitetsrapport, nemlig fra OZ5BK i Silkeborg, 
som startede paa 2 Meter den 23. Marts med 03/12 i 
PA. 5BK var med i Aurora-Aabningen sidst paa 
Maaneden og opnaaede QSO med DL3YBA og 
GM3HLH samt hørte en Mængde SM, LA og DL 
stns. Forhaabentlig var der mange andre OZ’er, 
der var med. Muligheden for Aurora var jo i For
vejen bekendtgjort i Pressens Radioavis.

Maaske det her er paa sin Plads at minde om, at 
naar Radioavisens Speaker umiddelbart før Af
slutningen af Kl. 19 Udsendelsen meddeler, at der 
er Chance for Nordlys i det kommende Døgn, saa 
er det specielt af Hensyn til 2-Meter Amatørerne. 
Dette blev meddelt i OZ, da vi i sin Tid gik ind 
i IGY-Arbejdet, men det er jo snart længe siden, 
saa vi gentager det nu, ikke mindst af Hensyn til 
de mange, der er kommet til i Mellemtiden.

Vi gaar derpaa over til at omtale

2-Meter Klubbens Møde den 25. Marts,
der havde samlet et stort Antal Deltagere. Fore
dragsholderen var OZ9ROS, og Titlen paa Fore
draget var: „Transistorer paa Slagtermaner og paa 
VHF“ for dermed at understrege, at Tilhørerne 
vilde blive behørigt skaanet for teoretiske Betragt
ninger.

9ROS indledte med at fortælle, at Transistorerne 
nu har haft deres 11-Aars Fødselsdag, og at deres 
Anvendelse indtil for relativt kort Tid siden har 
været begrænset til lavere Frekvenser, selv om 
der til Laboratorieformaal var blevet udviklet en
kelte HF- og VHF-Transistorer. Men i den aller
seneste Tid er der kommet Skred i Udviklingen. For 
kun en Maaneds Tid siden fremkom Transistorer, 
der kan anvendes helt op til 750 Mc, og QST for 
Februar 1959 bragte en Konstruktionsbeskrivelse 
af en stor transistorbeskyttet Amatørmodtager til 
alle Baand (fra 80 til 10 Meter inklucive) med i en
hver Henseende samme Egenskaber som en stor 
lysnetdrevet Modtager og med et Strømforbrug saa 
lille, at det ikke kan betale sig at køre paa Lysnet. 
Med indbygget Højttaler og Batteri maaler den 
kun ca. 125X150X225 mm.

— Og nu er det som sagt ogsaa muligt at komme 
paa VHF med Transistorer. For Senderes Vedkom
mende er der blot det ved det, at Kravet om høj 
Frekvens staar i Modstrid med Kravet om stor 
Effekt. Derfor maa en transistorbestykket VHF- 
Sender nøjes med et Input paa mellem 5 og 10 Mil- 
liwatt. Men derfor behøver man ikke at fortvivle. 
Lad os sige, at en Sender med 5 Watt Input gaar 
ind med S9 + 12 db paa en given Modtager. En 
Sender med 5 Milliwatt vil da gaa ind med S 7, idet 
vi forudsætter 6 db mellem hver S-Grad.

9ROS forklarede derpaa, hvorledes Transistorer 
bruges i Senderkredsløb. En Transistor kan betrag
tes som et interveret Radiorør, idet et Rør som be
kendt arbejder med høj Spænding og lille Strøm, 
hvorimod en Transistor arbejder med lav Spænding 
og høj Strøm. Ellers kan man godt drage en Parallel 
mellem et Radiorør og en Transistor, idet Basis sva
rer til Gitter, Kollektor til Anode og Emitter til 
Katode (dette gælder for PNP-Transistorer). Blandt 
Forskellene bør man mærke sig Transistorernes 
højere Indgangskapacitet.

Derefter fulgte en Beskrivelse af en praktisk Op
stilling bestaaende af en Oscillator med et 48-Mc 
Overtonekrystal fulgt af en Tripler til 114 Mc. Os
cillatoren har Krystallet anbragt mellem Basis og 
Kollektor (Pierce), og Kollektoren er forbundet til 
- 4.5 Volt gennem en afstemt Spole paa 8 a 10 
Vindinger. Basis er ligeledes forbundet til —  4.5 
Volt gennem en Modstand paa 100 kOhm (47 kOhm 
kan eventuelt bruges med bedre Resultat, dersom 
Kollektorstrømmen ikke overskrider den for Tran
sistoren tilladte Grænse). Emitteren er forbundet 
direkte til Stel, som igen er forbundet til + 4.5 
Volt.

48-Mc Kredsen kan kobles til Tripleren paa flere 
Maader, enten gennem et Udtag paa Spolen (ret 
nær den kolde Ende, af Hensyn til den høje Ind
gangskapacitet), eller maaske mere praktisk paa 
induktiv Vis gennem en uafstemt Spole paa 2 Vin
dinger mellem Stel (+) og Triplerens Basis. Triple- 
rens Emitter er direkte forbundet til Stel, og mel
lem Kollektoren og - 4.5 Volt er lagt en 144-Mc 
Svingningskreds. Antennekablet (Coax) forbindes 
direkte til Spolen paa et Udtag ret nær ved den 
kolde Ende. Det er det hele. Modulatoren er sim
pelthen en Mikrofontransformator, hvis Sekundær 
er indskudt i Serie med Kollektorspændingen.

9ROS har brugt OC 170 baade som Oscillator og 
som Tripler. Triplerens Kollektorstrøm er mellem 
4 og 5 mA ved Resonans uden tilkoblet Antenne. 
Højeste tilladte Strøm for OC 170 er 10 mA. OC 
170 har 70 Mc som „officiel" Grænsefrekvens og 
koster 26 kr. OC 171 skulde være bedre som Tripler, 
idet den har 100 Mc som „officiel" Grænsefrekvens 
(Pris 34 Kr.). Men man kan godt være heldig at 
komme ud for en OC 170, der virker bedre end en 
OC 171.

Dernæst kom Foredragsholderen ind paa de af 
Philips angivne „13 sikre Maader at ødelægge en 
Transistor paa". Her fremhævede han især, at man 
ikke maa lodde med Spænding paa. ikke pille med 
Spænding paa, ikke maale med et Ohmmeter (hvis 
der gaar Strøm gennem dette), at en Transistor ab
solut ikke taaler Overspænding og heller ikke taa- 
ler forkert Polarisering, hvorfor man maa sikre 
sig, at Batteriet forbindes rigtig, og at Transistoren 
er rigtig forbundet i Kredsløbet.

Hvad Modtagerspørgsmaalet angaar, da er det i 
Dag muligt at bygge en 2-Meter Modtager med fuldt 
saa gode Data som en Rør-Modtager. En saadan 
Modtager kommer til at bestaa af 2 HF-Trin, en 
Blander og en Oscillator (krystalstyret), et Trin høj 
variabel Mellemfrekvens, derefter anden Blander 
og et normalt Antal MF Trin paa 450 kc samt LF- 
Trin. Desværre kan vi herhjemme endnu ikke faa 
de specielle Transistorer til VHF-Forstærkning, 
men en god Modtager kan formentlig laves paa 
anden Maade, nemlig ved Hjælp af en Krystalblan
der; denne kræver som bekendt et eller to ekstra 
Trins MF-Forstærkning efter sig, men dette er jo 
intet nævneværdigt Problem.

Til lokalt Brug. kan man maaske klare sig med 
en regulær Krystalmodtager foran en kolossalt føl

83



som LF-Forstærker naturl igvis  ogsaa med Transi
storer .  9ROS har forsøgt  at  bygge en superregenera
t iv Modatger med Transistor ,  men det  viste  s ig.  at  
en Transistor  opfører  s ig paa anden Maade end et  
Rør gør det  i  saa Henseende,  og Resultatet  var  ikke 
t i l fredsst i l lende.

Ellers  maa vi  vente endnu et  Aars Tid.  for  længe
re varer  det  ikke,  inden vi  ogsaa herhjemme har 
egnede Modtager-Transistorer  t i l  VHF.

Endelig advarede 9ROS mod at  have en Transi
stor-Sender s taaende i  Nærheden af  den store Sen
der,  naar  denne er  i  Gang.  Det  kan Transistorerne 
ikke taale.  Bemærk,  at  det  ikke er  nok at  kort
slut te  Indgangen;  Transistoropst i l l ingen maa brin
ges i  Sikkerhed langt  bort  fra  HF-Feltet .

Foredraget  blev paahørt  med stor  Interesse af  de 
mange Tilhørere,  og der  blev kvit teret  for  det  med 
meget  Bifald.

— Mon vi  kunde bevæge 9ROS t i l  at  lave et  
Diagram over Transistor-Senderen t i l  OZ, maaske 
med en kortfat tet  Konstruktionsbeskrivelse?

2-Meter Klubbens næste Møde
er fastsat  t i l  Onsdag den 22.  Apri l  i  Lokalet  paa 
Sonofon Radiofabrik,  Gentoftegade 120.  Vi begyn
der Kl.  20.00.  og Programmet er  l idt  ud over det  
sædvanlige:  En Velynder har  skænket  os et  Part i  
Overskudsgrej  — hovedsagelig Komponenter  fra for
skell igt  Kommunikationsudstyr  — paa den Betingel
se,  at  vi  enten sælger el ler  bortaktionerer  det  og 
anvender det  indkomne Beløb t i l  Bedste for  2-Meter  
Klubben.  Bestyrelsen har  foretrukket  at  sælge 
Komponenterne,  og disse er  med Henblik herpaa 
blevet  sorteret  i  smaa Pakker,  som paa Mødeafte
nen vi l  bl ive solgt .  — NB! kun t i l  de Medlemmer,  
der  har  betal t  Kontingent  — for et  nominelt  Beløb.  
Alle nærmere Enkeltheder,  saavel  med Hensyn t i l  
Pakkernes Indhold som t i l  disses Pris ,  vi l  bl ive 
meddelt  ved Mødets Begyndelse.  Der bl iver  ikke 
noget  med at  købe Katten i  Sækken!

Frekvenslisten.
En l i l le  Tilføjelse:  OZ8JG arbejder paa 145.596 Mc.

OZ5MK, Mogens Kunst.

S I L E N T  K E Y

OZ8GC, Gunner Christensen,  Langeskov,  er  død.  
Endnu een i  amatørernes rækker er  faldet  fra .  Den 
15.  marts  om aftenen døde 8GC. For os,  som kendte 
Gunner for  hans venlige og l igefremme væsen,  og 
for  os al le  her  i  byen kom hans død fuldkommen 
uforstående.

Han var en ivrig rævejæger,  så også der  vi l  vi  
s tadig savne ham som den gode kammerat ,  Gunner 
var .

Æret  være hans minde.  OZ7NF og OZ8SP.

Læserne skriver:

DISKUSSIONEN GÅR VIDERE
Efter  at  have læst  OZ5S’ indlæg i  OZ nr.  2,  an

moder jeg hermed høfl igst  om optagelse af  følgende 
i  OZ:

Gennemser man OZ fra de sidste 15—20 år ,  vi l  
man ustandselig støde på ret  skarpe ord og argu
mentat ioner i  både læserudtalelser  og ledere ( i  sam
klang hermed fremhæves OZ-amatørers  gode kam
meratskab og enighed).  Derfor  virker  det  ikke frem
medartet  at  læse OZ5S’ indlæg i  OZ nr.  2:  „Hvorfor 
ignorerer  OZ komplet  begyndere o.  s .  v.“  Det  er  jo 
ikke r igt igt .  Hele indlæggets  ordvalg er  temmelig 
udfordrende,  og man opnår kun,  at  et  evt .  svar  
bl iver  derefter .  Det  minder meget  om fremgangs
måden på Christ iansborg.

Når det te  er  sagt ,  vi l  jeg iøvrigt  t i ls lut te  mig det  
principiel le  i  5S’ indlæg.  Der er  ikke meget  at  hente 
for  en begynder i  OZ (dog må 7SI’s  ar t ikler  for  et  
par  år  s iden ikke glemmes;  der  var  virkel ig begyndt 
på noget  af  det  r igt ige) .  Art iklerne l igger ofte  i  det  
høje plan både teoret isk,  praktisk og økonomisk.  
Ikke mindst  det  s idste er  et  problem for begyndere 
og for  mange jævne amatører ,  hvis  de ikke har  for
bindelser  af  nogen art  t i l  a t  „skaffe" t i l  en bi l l ig 
penge.  OZ bør også hjælpe amatører  økonomisk ved 
at  bringe de ret te  ar t ikler .

Hvad angår det  teoret iske og endnu mere det  
praktiske,  ydes der  hel ler  ikke begyndere meget .  
OZ adskil ler  s ig ikke meget  fra Håndbogen i  den 
retning.  Den er ,  på enkelte  punkter  nær,  temmelig 
uegnet ,  hvis  en begynder ønsker at  bl ive arbejden
de radioamatør.  Hert i l  kan naturl igvis  indvendes,  
at  Håndbogen er  opslagsbog for  „færdiguddannede" 
amatører ,  som navnet  jo også siger .  Men så burde 
„Vejen t i l  sendeti l ladelsen" sandelig svare t i l  s i t  
navn,  hvad den umuligt  kan,  når  den blot  er  en 
forkortet  udgave af  Håndbogen.  OZ bør hjælpe al le  
amatører  også med det  teoret iske og det  praktiske.

Man ønsker at  få  nye medlemmer.  Men en be
gynder bl iver  sørgeligt  skuffet :  Det  er  ikke for  den 
l i l le  amatør,  (hvor kunne det  forresten være in
teressant  at  se,  hvor mange af  EDRs medlemmer,  
der  er  t i lknyttet  radiobranchen i  deres daglige ar
bejde) .  Vi skal  kun være taknemmelige over,  at  vor 
amatørforening bl iver  hjulpet  af  dygtige fagfolk,  
men også passe på,  at  OZ ikke bl iver  mest  for  fag
folk.  Som 5S vil  jeg gerne understrege,  at  jeg ikke 
ønsker goldt  at  kri t isere EDRs ledelse;  jeg påskøn
ner dens uegennytt ige arbejde.  Men jeg synes,  at  
der  i  OZ bør være balance i  s tof  for  „store" og 
„små" amatører ,  „tykke" og „tynde" tegnebøger.

Lad os ikke tale om spli t telse af  foreningen,  men 
om samarbejde og forståelse af  hinandens proble
mer. .

Efter  modtagelsen af  OZ nr.  3:
3Y’s svar var  som ventet .  Hver holder på sin 

hest .  3Y mener ikke,  at  OZs spalter  skal  fyldes med 
sådanne diskussioner.  Jeg synes,  det  er  meget  vig
t igt ,  at  man kan få s in mening t i lkendegivet  over
for  al le  medlemmer,  selv om man ikke har  råd t i l  
a t  rejse t i l  GF i  København.  Det  er  ikke en person
l ig sag mellem 5S og 3Y, som skal  ordnes ved brev
veksl ing mellem de to.  Hvad angår spi ld af  spal te
plads i  OZ, så var  der  betydelig f lere overflødige 
ord i  3Y’s indlæg end i  5S's .

Forhåbentl ig har  3Y bemærket  4GS's  indlæg i  
OZ nr.  3.

73 t i l  både „store" og „små" amatører  
OZ3BL.
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E. D. R. Sjællandsstævne søndag d. 31. maj
E. D. R. afholder Sjællandsstævne søndag den 

31. maj 1959.
Følgende afdelinger indbyder til stævnet:
Amager afd., 2-m klubben, Sorø, Holbæk, Korsør, 

Næstved, Helsingør, Lolland-Falster, København, 
og vi håber også at Roskilde, Køge, Hillerød og 
Slagelse, vil være med.

Alle tilsluttende afdelinger og selvfølgelig de 
medlemmer af EDR uden afdeling, møder den kø
benhavnske afdeling, Amager afd. og 2 M klubbens 
medlemmer, der kommer i et af DSB lejet tog (mø
destedet vil blive bekendtgjort i maj OZ) til afde
lingernes formænd lige så snart vi har fået en be
stemt aftale.

I toget er der 150 siddepladser samt en danse
vogn med bar m. m., men iøvrigt musik i alle 
vogne, der vil være anledning til at købe varme 
pølser og en P35 nu og da, ligesom børnene kan 
få røde, gule og grønne sodavand.

Såfremt tilslutningen er god, vil vi servere kaffe 
m. brød fra dansevognen. Alle priser på fornøden
heder bliver butikspriser + et lille transporttillæg. 
Når vi alle er samlede, nyder vi den medbragte 
mad i det grønne, skulle det blive regnvejr eller 
koldt og overskyet, kan vi alle spise inden døre, 
men vi håber på solskin. Skulle der falde en lille 
dråbe, så husk, som det før er sagt, at der er sol
skin og godt humør, hvor amatørerne samles, for 
vi skal have fest og stemning denne dag. Der vil 
blive underholdning og konkurrencer, spil m. m., 
vi skal ikke trave langt for at more os, men blive 
hvor der er kønt. YL-XYL må pakke en rigtig 
lækker madkurv denne dag, skal vi til at købe 
maden på en kro, bliver det dyrt, og vi er ikke 
kommet ud for at give mange penge ud men for at

more os og være sammen i kammeratligt samvær 
med alle de hamser, vi hører på båndet, men ikke 
har set før.

Vi håber, at afdelingsformændene vil arrangere 
nogle billige busture for jer. For de københavnske 
amatører og deres YL-XYLer og evt harmoniske 
bliver der som før nævnt et tog fra DSB til rådig
hed, og vi håber at kunne køre fra hovedbanegår
den kl. ca. 9,00, og vi BEDER BILISTERNE OM AT 
LADE VOGNEN STÅ DENNE DAG og være sam
men med os andre i toget, vi skal nok gøre det så 
behageligt for alle vore deltagere, at det ikke bli
ver en kedelig togrejse.

Prisen på turen kan vi ikke sige i dag, men den 
bliver rimelig, for et sådant tog er ikke dyrt, så
fremt vi kan blive 100 deltagere, men vi bliver 
nødt til at have 3,50 i indmeldelsesgebyr, så vi kan 
se, omtrent hvor mange vi bliver, disse penge kan 
sendes på GIRO KONTO 59755 OZ4AO Sv. Aage 
Olsen, Folkvardsvej 9, F., Københavns afdelingens 
kasserer.

Ved indbetaling af mindst 6 billetter gives 5 % 
rabat, der kan trækkes fra, før man skriver GIRO 
KUPONEN TIL NR. 59755 og senest 20. maj, BØRN 
½ PRIS.

I NÆSTE NR. AF OZ VIL DER KOMME NÆR
MERE OPLYSNINGER SAMT PROGRAM OM 
DETTE STÆVNE SAMT OPLYSNINGER OM 
PRISER M. M.

Nu håber vi, at alle sjællandske radioamatører 
vil deltage i dette stævne. Det er så sjældent, vi 
mødes en dag i festligt lag og kan drøfte fælles 
interesser.

RESERVER DENNE DAG SØNDAG D. 31. MAJ 
TIL EDRs SJÆLLANDSSTÆVNE.

B U S K E  M Ø L L E

Københavns afdelingens weekend- og feriehjem 
Buske Mølle vil blive genåbnet ca. 1. maj, hvis alt 
går vel. Søndag d. 3. maj skulle alt være i orden, 
senderen opstillet, madrasserne banket og repareret, 
værelserne støvet af, køkkenet tømt for vand, i 
hvert fald på gulvet, gryderne rengjorte m. m. 
Priserne for ophold er de sædvanlige 3 kr. for over
natning pr. døgn og 1 kr. for brugen af kosangas 
til madlavning. (Husk at rydde op efter brugen).

Og så den 11. juli åbner vi for sommerens sam
menkomst på Møllen, idet vi har tænkt os at lave 
et amatørmeeting fra d. 12.—19. juli for alle dem, 
som vil tilbringe 8 dage eller nogle dage i den friske 
luft på denne Sjællands skønne egn og samtidig vil 
være sammen med hams fra SM - LA - PA - og 
DL land enten på 2 m eller 80 m, evt. med dem, 
som møder op personligt. Der er flere OZ er som 
har givet tilsagn om ophold på møllen i den tid.. 
Det vil ikke blive en sommerlejr, hvor større ar
rangementer vil blive sat i scene, eller rævejagt- 
mesterskaber vil blive afgjort. De, der kommer i 
lejren, må som på andre tider af sommeren selv

forsyne sig med det nødvendige af mad, vask og 
lign. Vi har jo købmanden lige ved hånden, og af
talt, at vi kan blive betjent godt med varer, vi skal 
bruge. De nye indehavere håber, at der kommer 
rigtig mange til Buske Mølle i år. Det vil med andre 
ord blive et rigtigt radioamatørstævne, hvor vor 
hobby er det primære i dagens program. Senderne 
skulle gerne være i gang det meste af døgnet, så
fremt det er muligt, vil alle QSL-kort skrevet sam
me dag, som forbindelsen er ført, blive afsendt til 
QSL-centralen, så de er hurtig fremme. Hvis det 
er muligt, vil der være fjernsyn på Møllen.

Altså det er slået fast, at vi mødes på Buske 
Mølle i denne uge, enten på kortere besøg eller for 
at blive nogle dage, den sidste søndag d. 19. juli 
skulle vi gerne samles så mange som muligt til et 
hyggeligt møde.

Alle henvendelser angående Buske Mølle i juli 
måned modtager afdelingens formand, OZ5RO, O. 
Blavnsfeldt, tlf. SØ 4587 

5RO vil være på Møllen fra d. 11. juli kl. 16,00
d. 19. juli d a.                    Vy de 73 Sekretæren OZ4SG.
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EN GENVEJ FOR AMATØRER TIL 
ØGEDE SPROGKUNDSKABER

Schweitzerne er meget dygtige. Vi ved, de er 
længst fremme, når det gælder ure og mekanik; 
men på mange andre punkter ligger de straks i 
spidsen, når de tager nye opgaver op. Det ser man 
så tydeligt, når man bliver præsenteret for deres 
nyeste — sprogkursus på long playing plader. Det 
er det såkaldte Visaphone system, et system, der 
nu går sin sejrsgang i 29 lande.

Kursus’et findes på tysk, engelsk, fransk, itali
ensk og spansk, og det henvender sig til den, der 
uafhængig af tid og sted vil lære et fremmed sprog. 
Gennem dette system lærer man faktisk sproget 
på en sjov og behagelig måde. Intet grammatikter- 
peri, let og ubemærket læres sproget gennem øret, 
og skolebænken er ens egen, behagelige lænestol.

Sprogpladerne er indtalt af kendte radiospeakere, 
og systemet går ud på, at 2000 gloser skal læres ved 
et læse-lytte system. Ved gentagne undersøgelser 
har det vist sig, at gennemsnitsamerikaneren kun 
benytter sig af 1400 ord. I Visaphone går 2000 for
skellige ord igen og igen, til de sidder fast. Visa
phone er indtalt på 3 long playing plader, 33 omdr., 
og dette svarer til 9 almindelige standardplader. 
Desuden får man en dejlig indbundet bog med 
hele teksten, og denne er så smuk og farvestrå
lende, at man nok skal blive fristet til at fordybe 
sig i emnerne. En ordliste supplerer yderligere 
kursus’et op, og man er så klar til yderligere at 
tilegne sig et nyt sprog eller lære grundigt det 
sprog som man kun i sin tid har „snuset" til.

Her skulle faktisk være noget for kortbølgeama
tører, der jo i højeste grad har brug for sprog
kundskaber. At kursus’et så yderligere kun koster 
det halve af tilsvarende ældre kursus er jo ingen 
skade til.

OZ6PA.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

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

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

Nye medlemmer bedes henvende sig til OZ9SN, 
som da vil give orientering om afdelingens ar
bejde. Selvfølgelig kan man også spørge andre af 
bestyrelsens medlemmer.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, Sø. 4587 (Afdelingens telefon). — Næstfor
mand: OZ8I, 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, Pilegardsvej 8, Herlev.

Siden sidst:
Den 2. marts holdt vi en a u k t i o n ,  hvor vinte

rens overskudsgrej fik nye ejere. Trods nogen skep
sis fra nogle medlemmer var der ikke vanskelighe
der med lodtrækning mellem sælgerne om række
følgen. Auktionen var godt besøgt.

Den 16. marts var der lidt uden for „radiopro
grammet" et f o r e d r a g  o m  r a k e t t e r .  Kap

tajn S. Kullmann fortalte livligt om rakettens ud
vikling fra et mindre betydende krigsvåben til 
„jordomrejsende" og dominerende strategisk våben. 
De ledsagende lysbilleder og film illustrerede styre- 
metoder — hvad vi især var interesserede i — og 
anvendelsesmuligheder. Et par og fyrre medlemmer 
påhørte foredraget med interesse.

løvrigt har vi holdt påskeferie og lægger ud igen 
den 6. april med tips til rævejægere — de er givet, 
når disse linier læses.

Rævejægerne.
Nu er vi færdige med prøverævejagterne, og for

håbentlig er de fleste modtagere i tip-top orden, for 
nu begynder vi for alvor med den første jagt — 
en d a g r æ v e j a g t ,  s ø n d a g  d e n  1 9 .  a p r i l .  
Kortområdet er atlasblad A 2828 Hillerød, og vi 
starter kl. 09,00 pr. fra parkeringspladsen ved Fiske
bæk hotel, hvor der vil blive udleveret startkort og 
sendetider.

Øvrige jagter i den nærmeste fremtid:
Lørdag den 25. april: Autorævejagten — se neden

for.
Søndag den 3. maj: Dagrævejagt. Samme tider og 

sted som 19. april.
Søndag den 10. maj: Dagrævejagt. Samme tider 

og sted som 19. april.

AUTOMOBILRÆVEJAGTEN
lørdag den 25. april 1959.

Den store autorævejagt i samarbejde med Auto
mobilsportsklubben vil blive afviklet i det skønne 
område mellem Roskilde Fjord og Valborupskovene.

Jagten er tænkt arrangeret således, at den bliver 
afviklet i to afdelinger, dels en dagrævejagt, hvor 
der køres udelukkende efter pejlinger, og dels en 
natjagt, hvor der er indlagt forskellige opgaver for 
autofolkene.

Der vil blive fine præmier og sølvtøj at hente 
hjem både for rævejæger og hjælper.

Når dette skrives, er der sendt meddelelse til af
delingerne landet over, samt til de københavnske 
rævejægere med alle oplysninger og tilmeldelses
blanket.

Blanketten bedes returneret o m g å e n d e  til 
OZ4AO — senest mandag den 20. april.

Så mødes vi lørdag den 25. april med fint vejr og 
godt humør for at tilbringe nogle gode timer sam
men med de friske folk fra ASK, som absolut for
tjener, at der sluttes op om disse løb.

På gensyn fra nær og fjern
de OZ4AO og OZ9SN. 

Programmet:
20. april: 9AC og 9BS fortæller om 2 m grej.
22. april: Husk b e s ø g e t  p å  r e g n e c e n -  

t r a 1 e n. Det er lovet, at vi får en grundig 
gennemgang. Enkelte pladser endnu hos 5RO.

4. maj: Det gode gamle pi-led vinder frem igen. 
2KP vil fortælle om det samt om antennekoble
re og feedere i almindelighed.

18. maj: Programmet ikke helt fastlagt endnu, 
men der er planer om noget om hjemmevikling 
af trafos. Se maj OZ.

I juni måned holder vi ferie, da lokalerne er luk
kede,

Vy 73 de 4SG — Seren.

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

50 26 67. Mødeaften torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 
17, S.
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Program:
30. april: Byggeaften.
7. maj: Intet møde.

14. maj: Kaffebord og hyggeaften.
21. maj: Klubmøde.

Siden sidst:
Stiftelsesfesten blev en rigtig god aften med de 

sædvanlige trofaste amagerkanere, der møder op, 
hver gang afdelingen inviterer til fest, men trods 
alt var der dog et skår i glæden, da vi atter mang
lede vor formand OZ7NS, som på grund af hospi
talsophold var forhindret i at være blandt os, og 
der blev i aftenens løb sendt ham mange tanker 
med håb om snarlig helbredelse.

løvrigt kan meddeles, at der er møde hver tors
dag aften kl. 19,00, men programmerne vil måske 
være lidt tynde, men det bliver ikke bedre med den 
hidtidige mødeprocent, så det henstilles til medlem
merne at være noget mere flittige til at møde op.

Vy 73 de OZ2XU.
AARHUS

Lokale Vagtelvej 9, kælderen.
Formand: OZ7IN, I. Nielsen, Enebærvej 4, Ris

skov, tlf. 7 70 61.
Møde i lokalet hver første og tredie onsdag i hver 

måned.

Siden sidst:
4. marts fortalte 9WP en masse om relæer og 

deres anvendelse for amatørforhold. 18. marts af
holdt vi årets første auktion, som var meget vel
lykket. Data over de solgte katodestrålerør vil sna
rest blive udsendt. 1. april havde 2UP medbragt for 
nogle kilo kroner målegrej i form af stor-oscillograf 
og derover.

Rævejagterne er begyndt med træningsjagterne. 
Plan over konkurrencejagterne følger i maj X-QTC. 
Og så ønsker ræven et meget større antal jægere. 
God jagt.

Vy 73 de 8XP.
AALBORG OG OMEGN

Formand: Bernhard Pedersen, OZ1BP, Born-
holmsgade 66, Aalborg, tlf. 3 41 19.

Afdelingens årlige generalforsamling afholdes 
onsdag den 13. maj kl. 20,00 på conditori „KIR- 
STINE“, Vesterbro.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Fremtidig virksomhed.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, må være bestyrelsen i hænde senest den 
3. maj 1959.

Program for rævejagterne 1959.
1. jagt *) 1/5 Dagjagt Kort: Aalborg Stiftstiden.
2. jagt 3/5 Dagjagt Kort: M 1013 Sulsted
3. jagt 7/5 Dagjagt Kort: M 1212 Svendstrup

Kort: M 1213 Sønder
4. jagt 10/5 Dagjagt Tranders
5. jagt 24/5 Dagjagt Kort: M 1113 Aalborg

Kort: M 1213 Sønder
6. jagt 30/5 Natjagt Tranders
7. jagt 7/6 Dagjagt Kort: M 1013 Sulsted
8. jagt 13/6 Natjagt Kort: M 1212 Svendstrup

Kort: M 1213 Sønder
9. jagt 21/6 Dagjagt Tranders

10. jaet 27/6 Natjagt Kort: M 1113 Aalborg
11. jagt 16/8 Dagjagt Kort: M 1212 Svendstrup
12. jagt 22/8 Natjagt Kort: Aalborg Stiftstiden.

13. jagt 29/8 Natjagt Kort: M 1013 Sulsted
14. jagt 6/9 Dagjagt Kort: Aalborg Stiftstiden.
15. jagt 12/9 Natjagt Kort: Aalborg Stiftstiden.

Sendetider for dagjagt: kl. 09,00 - 09,30 - 10,00 -
10.15 - 10,30 - 10,45 - 11,00 - 11,15, position: kl. 11,20. 

Sendetider for natjagt: kl. 21,00 - 21,30 - 22,00 -
22.15 - 22,30 - 22,45 - 23,00 - 23,15, position: kl. 23,20. 

*) For denne jagt (1. maj) er sendetiderne: kl.
15,00 - 15,30 - 15,45 - 16,00 - 16,15 - 16,30 - 16,45 - 17,00, 
position: kl. 17,05.

Vy 73, OZ3PS.
ESBJERG

Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på 
Hjertingvej kl. 20.

Formand: S. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A. 
Kasserer: A. L. Wentzel, P. Skramsgade 7, tlf 2305. 
Næstformand og sekretær: H. Bang, OZ6BG,
Gormsgade 66. Bestyrelsesmedlemmer: F. K. Krieg, 
OZ3FK, Torvegade 66, tlf. 2691 og F. Elstrøm, 
OZ9BO, Skolegade 70 A.
Siden sidst:

11. marts fortalte 6BG om radiorør. Han viste ved 
forskellige medbragte eksempler den udvikling, der 
var sket i årenes løb og omtalte den betydning, 
dette havde for deres anvendelse.

Ved vor første klubaften den 18. marts viste 7BE 
en ny type skibsmodtager bestykket med rør, der 
kun krævede 12 volts anodespænding. Den havde 
transistorudgangstrin og viste sig senere på aftenen 
også fb til 80 m arbejde.

OZ3Y’s TVI foredrag den 21. blev den helt store 
oplevelse. Der var mange, som den aften fik vendt 
op og ned på deres begreber om, hvordan en sender 
skal bygges. Og de første ombygninger er allerede 
begyndt, så der forhåbentlig snart kommer output 
fra Esbjerg også i TV-tiden.

6BG’s foredrag 25. marts om modulatorer endte 
desværre i røg og damp på grund af en kortsluttet 
glødeledning i rack’et.

Det ny program:
Onsdag den 15. april: Klubaften.
Onsdag den 22. april: Filmsaften (emner: se 

opslagstavlen).
Onsdag den 29. april: Klubaften.
Onsdag den 6. maj: Vi håber OZ5AH — Arne 

Hollænder — kan komme og fortælle os 
lidt om sine hobbies.

Onsdag den 13. maj: Klubaften.
Vy 73 OZ6BG.

HADERSLEV
Afdelingen har nu opsagt sit klublokale, hvor

efter vi fortsætter møderne hos de forskellige af 
afdelingens medlemmer en gang om måneden.

Nærmere oplysning om afdelingens videre virk
somhed fåes ved henvendelse til formanden OZ6EG, 
Egon Hundevadt, Eskærhøjvej 33, tlf. 2 34 88.

Vy 73 de OZ-DR1088.
HOLBÆK

Holbæk afd. kalder. Vi har d. 25. ds. kl. 19,30 på 
højskolehjemmet „Dannevirke", Schmidtsvej, fore
drag af OZ2KP, emnet er „Modulation". Det er jo 
aktuelt, især for de amatører, der nu skal op til den 
tekniske prøve i maj. Fra 2KP’s tidligere besøg 
ved vi, der bliver „noget at tage med hjem", så 
OB’s mød op. Det bliver det sidste foredrag, vi hol
der i denne sæson.

Først i maj måned holder vi ordinær generalfor
samling, nærmere om tid og sted bliver tilsendt 
medlemmerne direkte. Evt. kontingentrestance be
des venligst indbetalt til kassereren OZ2PU inden 
generalforsamlingen.

Vy 73 de OZ8HC.
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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.

Det faste månedsprogram:
Hver onsdag kl. 20,00: Byggeaften for juniores 

(9SH og 2RA bygger en model modtager — O V 
1 med udskiftelige spoler).
Hver torsdag kl. 20,00: Klubaften.

Det er således slut med de ugentlige kurser for 
denne sæson, og vi starter med rævejagterne efter 
et program, som i første halvdel af april tilsendes 
hvert enkelt medlem.

73 fra Horsens afdelingen 
OZ3FM sekretær.

LOLLAND-FALSTER
Atter en succes; det var med stor interesse de 

fremmødte 14 medlemmer påhørte 6ES’ foredrag 
om halvledere. Vi fik demonstreret hele og „halve** 
transistorer og anvendelsen af disse, f. eks. en lav
frekvensforstærker med 3 transistorer med 6ID3’s 
forstærkning og en størrelse på 10X12 mm.

Derudover fik vi demonstreret ensrettere af 
mange typer, temperatur og spændingsafhængige 
modstande, solbatterier og spændingsvariable sili
ciumkondensatorer.

Principperne for parametriske forstærkere blev 
også gennemgået, og endelig konstruktionen af en 
reflekskoblet transistormodtager til pejlebrug.

Vi siger 6ES tak, fordi du som 2MI’s gæst be
redvilligt stod til rådighed for os med din store 
viden.

Ja, så er atter et år gået, og traditionen tro går 
vi til generalforsamling søndag d. 3. maj kl. 10,00 
i Bangs Have i Maribo.

Dagsorden som sædvanlig.
Efter generalforsamlingen spises medbragt mad

kurv, og efter dette input går vi ud fra, at de fleste 
atter er modtagelige for radiomæssige indtryk, idet 
OZ2KP vil komme tilstede og holde foredrag om 
modtagere.

Det ordinære månedsmøde udgår.
Så håber vi, at vejrguderne er os mere venligt 

stemte i år, og at så mange som muligt møder op.
Nu kommer rævejægernes tid, og vi mener, at 

de, der vil være med, har modtageren klar, ellers 
gør det nu. Det kan på nuværende tidspunkt ikke 
siges, hvornår første jagt går ind, men når alt er 
helt klart med planlægning o. s. v., vil der til alle 
medlemmer i afdelingen pr. post blive givet besked 
om tid og område.

73 7NA.

MORSØ
Lørdag d. 28. marts afholdtes generalforsamling 

på „Henrich“, Nykøbing. Formanden, GSM Søren 
Mogensen, Aalborg, aflagde beretning, og kassere
ren, 8SB Jens Kr. Skovbo, Sjørslev, oplæste regn
skabet Formand, 6SM Søren Mogensen, Aalborg, 
nægtede at modtage valg på grund af. at han er 
rejst til Aalborg. Til formand valgtes 8SB Jens Kr. 
Skovbo, Sjørslev, og til kasserer valgtes 5NS Niels 
Kristensen Riis, Mollerup, og 9FC Frode Christen
sen, Øster Assels, til sekretær.

73 Frode Christensen, sekretær.
NB! Formandens adr. er herefter: Jens Kr. Skov

bo, Sjørslev, pr. Nykøbing Mors.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Anemonevej 10. 

Mødeaften: Mandag kl. 20 i lokalet Møllervænget 3, 
Dyrehaven.

Den 16. marts afholdtes foredrag ved OZ1W, der 
fortalte om „Radio op gennem tiderne1*. Det var 
et udmærket foredrag med mange pudsige episoder. 
Det har ikke været let at være amatør i tidernes 
morgen. Efter foredraget gav OZ1W tips om nøgle
klik og overmodulation. Alt i alt en dejlig aften. 
Samme aften havde vi besøg af 7W, 7HJ og 6RL fra 
Odense-afdelingen.

Lørdag den 25. april afholder vi festaften med 
film og kaffebord. Ved denne lejlighed vil OZ5U få 
overrakt E. D. R.s æresnål. Vi får besøg fra både 
København og Odense, så mød op og lad os få en 
rigtig hyggelig amatøraften ud af det.

Vy 73 OZ5KG.

NÆSTVED
Formand: OZ1EF, Ricco Fuhrmann, Bogøvej 16, 

Næstved.
Den 17. marts havde vi besøg af OZ6EP og 

OZ7DR. Sidstnævnte holdt et udmærket og in
teressant foredrag om modulationsformer. OZ7DR 
havde taget sine fine apparater med til demonstra
tion.

Der var mødt mange medlemmer til foredraget, 
og vi siger tak til OZ6EP og OZ7DR, fordi de ville 
besøge os her i Næstved.

Vy 73 de OZ4PP.

ODENSE
Generalforsamlingen.

Torsdag den 19. marts afholdtes ekstraordinær 
generalforsamling med den dagsorden, som er ble
vet medlemmerne bekendtgjort. Mødet begyndte 
kl. 20,15.

3SH blev udset til dirigent, hvorefter formanden 
7W fortalte, hvad bestyrelsen havde på hjerte. 
Især på foranledning af 8RP var der fra 8TM blevet 
rekvireret et sæt love nogenlunde mage til Randers 
afd.s. Disse er med ubetydelige praktiske ændringer 
blevet udsendt til medlemmerne sammen med ind
kaldelsen. 7W spurgte endvidere, hvorfor der mødte 
så få medlemmer, ikke alene til GF (15 var mødt 
op — 20 ®/o) men også til daglig. Han ville meget 
gerne vide grunden. Var det lokalerne, der var dår
lige? — eller bestyrelsen? Om den vigtigste del af 
loven — § 2 der omhandler kontingentet, og som 
kom til at præge GF i høj grad — sagde 7W, at 
foredragsholderne skulle jo have deres udgifter re
funderede (dog ikke rejser, der betales af foredrags
kassen), og skulle der oprettes tekniske kursus, må 
man betale lærere i dyre domme. Desuden ville en 
fest, som måske ville få mange af „de gamle1* til 
at komme, absolut heller ikke være gratis. 1W syn
tes, love var unødvendige — vi har kørt i mange år 
foruden, men de kunne vel ikke skade, ville gerne 
vide hvad de mange penge, der ville komme ind, 
hvis kontingentet som foreslået blev forhøjet til 
16 kr. årligt, skulle bruges til? Hvorfor skal de gam
le betale for de unges undervisning? 3SH gik 
stærkt imod forhøjelsen og mente, at mange, måske 
halvdelen, ville melde sig ud. og det ville blive 
vanskeligere at samle medlemmerne.

3XA var i det store og hele enig med 1W. En 
sådan forhøjelse vil næppe opnå HB’s godkendelse.

Det oplystes, at til nogle afdelinger betaltes 2 kr. 
pr. måned særskilt. 3XA protesterede kraftigt mod 
en forhøjelse til 16 kr. årligt; „det vil blive afdelin
gens død“. Rævejagter, kursus, fester og lignende 
arrangementer har altid hvilet i sig selv.
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§ 2 blev udskudt, og man vedtog de øvrige para
graffer med små rettelser, undtagen § 4, hvor man 
ændrede valgreglerne for bestyrelsesvalget.

Derefter fortsattes debatten om kontingentet, 3SH 
foreslog afd.-kontingentet afrundet til 5 kr. årligt. 
Så bliver det lige nøjagtigt 30 kr.

7W ønskede flere penge til undervisning af de 
unge.

3SH: Tidligere betalte eleverne selv 2X5 kr. for 
kursus.

1WL, kasserer: Her i de ny gratis lokaler sparer 
vi 300 kr. årligt i husleje og varme.

3SH satte nu følgende 3 muligheder under af
stemning:

1. Kontingent kr. 4.00 årligt (uændret).
2. Kontingentet forhøjet til kr. 5.00.
3. Kontingentet forhøjet yderligere.
2 blev vedtaget med stort flertal, hvorefter 3SH 

hævede mødet og takkede for god ro og orden.
Lovene, der dog først skal endeligt godkendes af 

HB, ser således ud:

§ 1.
Afdelingen er underkastet E. D. R.s love. Afdelin

gens formål er at samle E. D. R.s medlemmer fra 
Odense by og omegn til foredrag og demonstration 
samt dygtiggørelse i kortbølgearbejdet m. m.

§ 2.
Medlemskontingentet er kr. 5,00 årligt og opkræ

ves af E. D. R.

§ 3.
Afdelingens bestyrelse består af 5 medlemmer. 

Formanden vælges direkte af GF, den øvrige be
styrelse for 2 år ad gangen, således at 2 afgår om 
året; første gang efter lodtrækning. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med næstformand, kasserer 
og sekretær.

§ 4.
Afdelingens højeste myndighed er GF, der er be

slutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal. 
Den årlige GF afholdes i oktober måned. Regn
skabsåret går fra 1. oktober til 30. september. Dags
ordenen skal mindst omfatte:

Valg af dirigent.
Formandsberetning.
Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Valg af formand.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Valg af 1 revisor.
Eventuelt.

§ 5.
Ekstraordinær GF afholdes, når bestyrelsen fin

der det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlem
merne fremsætter ønske herom ledsaget af de punk
ter, der ønskes behandlet.

§ 6.
Lovlig indkaldelse til GF sker ved bekendtgørelse 

i „OZ“ eller skriftligt med 8 dages varsel til med
lemmerne.

§ 7-
Afdelingens opløsning kan kun finde sted, når 2 /a  

af medlemmerne stemmer for. Eventuelle midler 
tilfalder E. D. R.

GF blev holdt i et dejligt lokale, vi havde lejet 
på 1. sal i Vandrerhjemmet. Vi sad rigtig og hyg
gede os omgivet af moderne, smarte møbler o. s. v.

6RL foreslog der blev lavet et kursus til klasse „A“ 
tilladelsen. Mon ikke der er nogen, der skulle være 
interesseret? Prøv at kikke ned en torsdag aften ved 
8 tiden, og se nu at møde op næste gang, der er „no
get"! Hvad er en foredragsholder uden tilhørere?

FYNSMESTERSKABET I RÆVEJAGT 1959
Vi indbyder hermed alle medlemmer af 

E. D. R. på Fyn til at deltage i konkurrencen 
om

Fynsmesterskabet i rævejagt 1959.
Deltagerkort fås ved: 7W - 8RP - 7HJ eller 

i afd. torsdag. Kortene koster kr. 10,00, der 
kan betales med 2 gange 5,00 kr.

Program for jagterne:
Søndag d. 10. maj kl. 9,05: Dagjagt, kort 

Brobyværk. A 3814.
Søndag d. 24. maj kl. 9,05: Dagjagt, kort 

Ringe. A 3816.
Lørdag d. 6. juni kl. 22,05: Natjagt, kort 

Brobyværk.
Lørdag d. 27. juni kl. 22,05: Natjagt, kort 

Svendborg. 1:100 000 (Store fynske ræve
jagt).

Søndag d. 28. juni kl. 8,35: Dagjagt, kort 
Svendborg (Store fynske rævejagt). 

Søndag d. 16. august kl. 9,05: Dagjagt, kort 
Ringe.

Lørdag d. 29. august kl. 22,05: Natjagt, kort 
Brobyværk.

Lørdag d. 12. september kl. 22,05: Natjagt, 
kort Ringe.

Lørdag d. 26. september kl. 21,05: Skægjagt, 
kort Ringe.

Sendetider de sædvanlige.
God jagt — på gensyn.

Månedens program:
Torsdag d. 16. april: Mødeaften.
Torsdag d. 23. april: Mødeaften.
Torsdag d. 30. april: Mødeaften.
Torsdag d. 14. maj: Mødeaften.
Vel mødt.

73 — 5CI.

VIBORG
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 21. 

april kl. 20,00 på Aakjærs konditori. På valg er 
formand og sekretær.

Husk gyldigt medlemskort!
P. a. v. 9AV.

NYE M E D L E M M E R
7315 - E. S. Storm, Palnatokevej 12, Odense.
7316 - Preben Mikkelsen, Selma Lagerløfs alle 14,

Søborg.
7317 - Frands Rasmussen, Sejstrup, Gredstedbro.
7318 - K. Hald, Frederiks.
7319 - Poul Erik Hollesen, Rødkælkvej 3, Kolding.
7320 - Louis S. Jensen, Melby.
7321 - Hans Andersen, c/o Sørensen, Grünersvej 3,

Holte.
7322 - Per O. Rasmussen, Fredensvej 18, Rudkøbing.
7323 - Mogens Kuhnel, Tulipanvej 9 st., Kbhvn. F.
7324 - K. Buur Thomsen, Rolfsgade 91, Esbjerg.
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7325 - Carit Donal Farver, Nordby, Samsø.
7326 - Jørgen Herss, Stengårdsvænge 160, Lyngby.
7327 - Heinz H. Th. Stollberg, Tesdorpsvej 47, Ny

købing F.
7328 - Preben Petersen, Kalundborgvej 62, Holbæk.
7329 - Anders Høgsholm, Grøndalsvej 8, Kbhvn. F.
7330 - Arnold Johansen, Villa „Engbo", Østervrå.
7331 - Klaus Jensen, Snogegårdsvej 27, Gentofte.
7332 - Sv. Aage Mortensen, Stationsvej 14, Vipperød.
7333 - Marinus Petersen, Kapelgade 5, Vejle.
7334 - Knud Egebak Jensen, Skelgården, Stenum.
7335 - Jørgen Rasmussen, Kirkegårdsvej 44, 3,

København S.
7336 - Jørgen Haffgaard, Louns præstegård, Hvalp

sund.
7337 - Fritjof Larsen, Henrik Ibsensvej 25, 1 tv.

København V.
7338 - Andreas Beyer, Sundbyvej 7, Frederikssund.
7339 - E. Holst, Niels Mørchsgade 18 B, Frederiks

havn.
7340 - Erik Valbjørn Rasmusen, Elmeallé 23, Ko-r

sør.
7341 - Karl Aage Jensen, Thorsvej 4, Ry.
7342 - Erling Thisted Kristensen, Kornum skole,

Løgstør.
7343 - N. P. Skamris, Bodilsvej 2, Fredericia.
7344 - 2HL, H. L. Pedersen, Østre alle 11, Ålborg.

Atter medlem.
694 - 9S, Svend Nielsen, „Herda", Ølstykke.

2422 - lOS, O. Svellov, Sulsted.
3119 - 7EP, Egon Petersen, Ulstrupvej 10, Hvidovre. 
5398 - 1EG, Eric Gilsfort, Grenåvej 137, Risskov. 
5880 - 9BC, C. L. Kristensen, Agerholm, Østervrå. 
6107 - Johs. Rudbjerg Nielsen, Håstrup.

QTH-RUBRIKKEN

3804 - 5MI, Bent Gudmundsen, M/S Kirsten Skou, 
rederiet Ove Skou, H. C. Andersens Boule
vard 44, Kbh. V, ex Glostrup.

4068 - 3LR, Karlo Lyngby, Møllestensvej 7, Randers, 
ex Holbæk.

4196 - 7BM, Erling Frausing, Genuavej 40 A st., 
Kbh. S., ex Viby J.

4952 - Jørgen Nystad, Tangevej 20, Ribe, lokal.
5355 - P. Mourier-Petersen, Gasværksvej 1, Ran

ders, ex Hyllested J.
5403 - 2BM, B. Madsen, Ringstedvej 109, Haslev, 

lokal.
5712 - 70F, Jørgen Hansen, Vestergade 161, Silke

borg, ex Haslev.
5974 - 6HC, Harry Christensen, Hedevej 43, Risskov, 

ex Aarhus.
5980 - 8WK, Jørgen Klausen, Håndværkerskolen, 

Sønderborg, ex Bandholm.
6002 - 6WO, William Ib Olsen, 240366 Olsen, Søvær

nets Kaserne, Holmen, Kbh. K., ex Argentina.
6196 - 9PP, Peter Neber Petersen, Strandvejen 31, 

Springforbi, ex København V.
6474 - Ib Jensen, 394440 Jensen, Søværnets Kaserne, 

Holmen, København K., ex Spentrup.
6610 - Frk. G. Nielsen, Vigerslev Alle 28, 4. tv., 

Valby, lokal.
6810 - Mogens Nielsen, Åparken 29, Glostrup, ex 

Hvidovre.
6907 - Mogens Høeg Jensen, 428361 Jensen, 1. ESK., 

Jonstruplejren, Ballerup, ex Mørke.

6957 - 3MF, H. Foged, M T Korsfjord lnfb c. o Kor- 
nelius Olsen, Skagen 22, Stavanger ex Tøns- 
berg.

6982 - Fl. Rudbech Hansen, Iowavej 21. Kolding, ex 
soldat.

7045 - C. J. Hiinkemeier, Kongevej 310, Rødding, 
ex Vojens.

7080 - H. Christensen, Winthersvej 12, Frederiks
havn, ex Kbh. K.
7188 - Benny Mathiesen, Mimersgade 12 C, Horsens, 

lokal.
7285 - Jens O. Retz Johansen, Vestergade 16, Give, 

ex Ry.

O z
Tidsskri f t  for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
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 3664 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, Dybrogård, GI. Hasseris, Aalborg, 
tlf. 3 53 50.
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111.

Traff ic-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.

A nnoncemanager:
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.



Forudsigelser for april Vy 73 - best dx - 9SN
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

00

14,0

02 04 06 08 10 12 14 lb 18 20 22 24

Bangkok
HS 8700 83 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28.0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 MHz

Bruxelles
ON 800 230 -

Buenos
Aires

LU
12000 235 21,0 21,0 14,0 14,0 14.0 21,0 28.0 28,0 28.0 28,0 28,0 28,0 21,0 -

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

-

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

New York 
W2 6300 293 14,0 14 0 7.0 7,0

[14,0]
7,0

[14.0]
14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 -

Reykjavik
TF 2100 310 7,0

[14.0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14.0]
14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0

[14,0]
-

Rom
I 1600 180 7,0 7,0 7.0 7,0 14,0 14.0

[21.0]
14.0
[21.0]

21,0 14.0 14,0 14,0 14,0 7.0
-

Tokio
JA/KA 8600 46 14,0 14,0 14 0 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21.0 21,0 14.0 14 0 14.0 -

Thorshavn
OY 1300 310 7.0 7.0 7,0 7.0 7.0 

[M, OJ
7 0 

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

Godth&b
OX

3500 310 14 0 
[21,0]

14 0 
[21,0]

7.0
[21,0]

7 0 
[21,0]

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

Rio de 
Janeiro 

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

Wien
OE

900 166 7.0 7,0 7,0 7.0 7.0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0 7.0 7.0 7,0 -

Melbourne
VK3

16000 70 14 0 7,0 14,0 21,0 21,0 28,0 28,0 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0 14,0 -

Svalbard 
LA LB x)

2000 18 7,0
[28,0]

7,0
[28,0]

7.0
[21,0]

7.0
114.0]

7,0
[14,0]

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
[21.0]

7.0
[28.0]

7.0
[28.0] -

Færinge- 
havn 

OX x)
2300 270 14,0

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

7.0
[21.0]

7.0
[21.0]

7.0
[21.0]

14,0 14,0 14,0 14,0 14 0 14,0 14,0 14,0
121,0]

-

x) Gælder KUN for OY land



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

over de i februar måned d. å. skete ændringer vedrørende ama- 
tør-radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:
C OZ3IS, 6613, Ivan Gaardboe Stæhr, Mosegårdsvej 8, Skagen. 
C OZ6KE, Kurt Edmond Sørensen, Østerbyvej 21, Skagen.
B OZ9I, Jens Emil Bredvig, Bredgade 25, Brønderslev (gen

udstedelse)
B OZ9S, 694, Svend Peder Valdemar Wilhelm Nielsen, Skotøjs

fabriken Herda, Ølstykke (genudstedelse).

Ændring fra kategori B til A:

A OZ5BQ, 6867, K. A. M. Hansen, Addit mark pr. Addit.

Inddragelser:
B OZ1GJ, J. Geert-Jørgensen, Græskevej 1, Stege.
B OZ2FY, H. F. Schjøtz-Christensen, Skellet 9, I, Næstved.
B OZ2KR, F. R. Kristensen, Brogade 16, Ringsted.
B OZ3ES, E. Schmidt, Lysholms alle 18, I, Haslev.
B OZ3JO, J. Hansen, Præsteskoven pr. Nr. Broby.
B OZ3MF, H.M. Foged, c/o K. Møller, Lundedalsvej 4, Hellerup. 
B OZ6KT, K. T. Larsen, Frederiksgade 27, Hillerød.
B OZ7XA, N. T. Pedersen, Skjoldagervej 24, Gentofte.
B OZ8NT, N. T. Jensen, Pernillevej 13, København NV.

Skaf EDR nye medlemmer


