
oz
Amatørbåndene og deres skæbne

Perioden forud for den nu løbende I. T. U.- 
konference i Geneve har givet anledning til 
en del rygter og gisninger om amatørbåndene 
og deres skæbne.

Når vi betegner det fremførte som rygter 
og gisninger, er det ud fra den kendsgerning, 
at det ville være utænkeligt at nogen i ama
tørernes rækker på forhånd skulle have noget 
kendskab til forslagene til den kommende 
kongres, og såfremt han havde det, f. eks. i 
kraft af sin eventuelle stilling som embeds
mand inden for etaten, da at fortælle sin 
viden videre til trediemand.

Nu hvor kongressen er en kendsgerning, 
skader det imidlertid ikke at fortælle lidt 
„facts" om dette prekære emne.

Ikke mindst vil det være af interesse at 
vide, hvorledes de danske myndigheder stil
ler sig til de problemer, der vil komme frem 
på kongressen, og som har tilknytning til 
såvel den danske som til den internationale 
radioamatørbevægelse

I den anledning havde foreningens for
mand og næstformand i begyndelsen af 
august måned et orienterende møde med re
præsentanter for P&T.

Som indledning på de følgende informatio
ner skal det anføres, at der hverken fra de 
danske eller de øvrige skandinaviske myn
digheders side er indsendt noget forslag, der 
berører amatørernes eksisterende rettigheder 
og pligter.

I det efterfølgende skal vi foretage en gen
nemgang af de forskellige bånd.

8O  m båndet.
Det nugældende område er: 3,5 til 3,8 mc/s.  

Hertil stiller Sovjetunionen forslag om en 
nedskæring, således at båndet kun kommer 
til at gå fra 3,5 til 3,65 mc/s — og stadigvæk 
som delt bånd d. v. s. tildelt sammen med 
andre tjenester.

Australien foreslår, at båndet skal gå fra
3,5 til 3,7 mc/s, og at det da skal være eksklu
sivt amatørbånd.

Medens Indien sluttelig foreslår, at der in
denfor det gældende bånd mellem 3,5 og 3,55 
mc/s bliver et eksklusivt område på 10 kHz.

40 m båndet.
Her er iflg. det nuværende reglement om

rådet fra 7,0 til 7,1 mc/s eksklusivt amatør
bånd, medens området fra 7,1 til 7,15 mc/s 
er delt bånd, hvor radiofoni har forret.

Frankrig — Franske oversøiske besiddelser 
— Italien — Holland og Belgien stiller her 
forslag om, at amatører kun må anvende op 
til 100 W i området fra 7,1 til 7,15 mc/s, idet 
radiofonien stadig har forret. Området 7,0 
til 7,1 mc/s ønskes bibeholdt som eksklusivt 
amatørbånd.

Polen — Sovjetunionen — Australien og 
Indien ønsker båndet indskrænket til at om
fatte 7,0 til 7,1 mc/s, men denne del bevaret 
som eksklusivt amatørbånd.

20 m båndet.
Det nugældende bånd: 14,0 til 14,35 mc/s 

(eksklusivt).
Australien ønsker den højfrekvente del af 

båndet nedskåret til 14,25 mc/s, medens In
dien ønsker båndgrænsen sat ned til 14,2 
mc/s.

Det skal bemærkes, at der i Sovjetunionen 
allerede nu eksisterer bestemmelse om, at 
området fra 14,25 til 14,35 mc/s er delt bånd, 
hvorfor man må formode, at dette land vil 
støtte det australske forslag.

15 m båndet.
Der foreligger ikke forud noget forslag til 

ændring af det stående bånd: 21,0 til 21,45  
mc/s.
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10 m båndet.
Nugældende område: 28,0 til 29,7 mc/s.
Frankrig — Franske oversøiske besiddelser 

— Italien — Holland og Belgien ønsker om
rådet indskrænket til at omfatte: 28,0—29,0 
mc/s, medens Australien til gengæld ønsker 
det udvidet til at gå fra 28,0 til 30,0 mc/s.

2 m båndet.
Ingen ændringsforslag til det gældende om

råde fra 144,0 til 146,0 mc/s.

Således ser situationen ud ved konferen
cens start, hvad forhandlingerne derefter vil 
føre til, er vi ude af stand til at dømme om, 
men kan kun håbe det bedste.

Det er ubestridt kloge og vise mænd, der 
er samlet til drøftelse, men hvorvidt største
parten af dem — set fra vort synspunkt — 
har reelle hensigter overfor amatørbevægel
sen — må vi lade stå hen, til voteringerne 
har fundet sted.

Kendsgerningerne, at amatørerne altid 
overholder de trufne bestemmelser, er et for
hold, der i striden mellem tilhængere og mod
standere af amatørernes rettigheder, desvær
re kan benyttes som baggrund for begge lej
res aggression. Tilhængerne benytter det som 
et forsvar for os, medens modstanderne på 
grund af vor loyalitet hemningsløst vil stræ
be efter gennemførelsen af deres interesser, 
hvor lidt eller meget det så vil gå ud over 
vore rettigheder.

Her går vore tanker uvilkårligt til de hun
dreder af kommercielle stationer, der har in
vaderet amatørbåndene ladende hånt om de 
iflg. konventionen gældende internationale 
overenskomster.

Vi må håbe, at de, der er vore venner, sæt
ter alvorligt ind på dette felt.

Thi selv om der fra flere sider vil lyde 
røster om, at amatørerne ingen krav har, så 
er dette ukorrekt. En loyal og i mange situa
tioner anvendelig amatørbevægelse har altid 
krav på de rettigheder, den een gang har fået. 
Rettigheder, der tilkommer amatørbevægel
sen på grund af den indflydelse den har haft 
på radioens videnskabelige og historiske ud
vikling.

Lad os alle stå fast om det.
Børge Petersen, OZ2NU .

Gardinet løftes i Geneve.
Efter at have skrevet omstående artikel

om: „Amatørbåndene og deres skæbne".
har vi modtaget den første rapport fra Reg.
I.s repræsentanter i Geneve.

På grund af det stærkt fremrykkede tids
punkt for bladets trykning, er vi imidlertid 
kun i stand til at give en stærkt resumeret 
gengivelse af rapportens indhold.
Henved 70 regeringer og repræsentanter 

fra op til 15 internationale organisationer var 
nærværende ved åbningen af den 7. Inter
nationale Administrative Radio Conference 
arrangeret af den Internationale Telecommu- 
nication Union. Konferencen, der åbnede den 
15. august, er anslået til at ville vare fire 
måneder.

Den Internationale Amateur Radio Union 
var repræsenteret ved åbningsceremonien 
ved sekretæren for I ARU Reg. 1. komite, John 
Clarricoats, G6CL, og af komiteens vice-præ- 
sident, Per Anders Kinnman, SM5ZD. Af 
andre internationale organisationer, der er 
repræsenteret ved konferencen, er den Int. 
komite for Røde Kors, International Astrono- 
mical Union, og den nyligt dannede komite 
for Space Research.

Med akklamation valgtes Mr. Charles Acton 
fra Canada som formand for konferencen og 
med Mr. Juan Autelli, Argentina og Dr. M. B. 
Sarawate, Indien, som hans to vice-formænd.

Det må bemærkes, at på det andet plenar
møde, hvor valgene til ledelse af de forskel
lige komiteer fandt sted, valgtes som formand  
for den frem for andre betydningsfulde Fre
kvens komite, hr. Gunnar Petersen, Danmark.  
der som vice-formænd fik Mr. E. J. Steward, 
Australien og Mr. Oltuskiy Ozaki, Cuba.

I en af de første udgaver af „Morning Elek- 
tron“ — et blad, der udkommer hver morgen 
på konferencen fandtes en opfordring til alle 
radio-amatører, der er tilsluttede regerings 
delegationerne om at sætte sig i forbindelse 
med sekretæren for IARUs Reg. 1. komite 
eller med sekretæren for ARRL, Mr. A. L. 
Budlong, W1BUD.

Budlong og hans assistent Mr. John Hun- 
toon, W1CVQ, sammen med Mr. Alex Reid, 
VE2BE, leder af ARRLs canadiske sektion 
og Mr. John Moyle, VK2JU, Australien, er til
stede på konferencen tilsluttede deres rege
rings delegationer.

På dette tidlige tidspunkt af konferencen er 
det umuligt at sige eller gætte på, hvad der 
vil ske med de forskellige forslag, der ved
rører amatør-båndene, når de kommer op til 
debat, men medlemsorganisationerne i regio
nen kan være forsikrede om, at enhver dele
gation vidende om værdien og betydningen af 
Amatør Radio

Som tidligere nævnt er amatørerne for øje
blikket repræsenteret af G6CL og SM5ZD. 
Mr. Otfried Luhrs, DL1KV afløser G6CL d.
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Mere om den avancerede modtager
Et par spørgsmål angående dimensionering af den avancerede modtager.

Af OZ7BB, Per Buhl.

Mere om den avancerede modtager. — OZ6NF’s artikel i sidste OZ har fremkaldt 
visse hovedsmerter hos OZ7BB. Disse har han udløst i nogle spørgsmål til 6NF. Vi 
har forelagt denne spørgmålene, som han beredvilligt har svaret på.  — Da sagen vel  
faktisk har stor interesse for hele OZ’s læserstab har vi, selvom diskussionen måske  
fylder lidt rigeligt i OZ, valgt at fremkomme med den i bladet.

TR.

Med stor interesse læste jeg i sidste OZ 
OZ6NF’s betragtning angående modtagere. 
Der er bare det ved det, at mange ting er mig 
fuldstændig uforståelige, og meget stemmer 
ikke overens med, hvad jeg mener at have 
lært og erfaret.

Må jeg derfor have lov til at stille artiklens 
forfatter nogle spørgsmål her for åbent tæp
pe, for mon der ikke er andre, der også er i 
tvivl.

Der tales i artiklen om signal-støj-forhold. 
Efter min mening, kan der ikke blive tale om 
betragtninger angående signal-støj-forhold på 
de almindelige frekvenser 28—3,5 Mc, når der 
blot anvendes et HF-rør af en hæderlig kva
litet. Det er ikke første gang, der i OZ frem
sættes slige bemærkninger. Jeg refererer her 
til OZ-november og december 1955, hvor der 
efter min opfattelse blev fremsat kendsger
niger, der ikke helt stemte overens med vir
keligheden. En af disse artikler var også af 
OZ6NF.

I OZ februar 1956 blev november og decem
ber OZ 55 da også kommenteret af OZ7AQ i 
en ganske glimrende artikel, der fastslog, at 
argumenterne i de 2 nævnte artikler var tem
melig vildledende og i enkelte tilfælde direk
te urigtige. NB: En nærmere uddybning af 
emnet findes i OZ oktober 1954. Jeg er til
bøjelig til at tro, at det samme kan siges om 
OZ6NF’s sidste artikel.

len, at en blander som ECH81 skulle bidrage 
med ca. 40 % støj, og et HF-rør skulle bidrage 
med ca. 60 %. Jeg har arbejdet meget med 
støjgeneratorer både på min almindelige 
modtager med EF80 - ECH81 og på Ukb. 
Jeg har aldrig konstateret mere end højst 5 
°/o støjbidrag fra en blander. Ja, jeg har end
da brugt pentodeblander på 2 m, og det gik 
udmærket. Vel at mærke skal blanderen ar
bejde korrekt. Endvidere har jeg sammen
lignet en triodeblander ECC85 med en ECH81 
heptodeblander på 14 mc med og uden HF- 
trin. Med HF-trin er der ingen målelig for
skel, og uden HF-trin er den målelige forskel 
uden praktisk betydning. Man bør bide mær
ke i en ting, skal en blander injiceres, så 
giv den hellere for meget end for lidt, thi 
jo mere man injicerer jo lavere bliver blan
dingsstejlheden ganske vist, men den indre 
modstand stiger, så forstærkningen bliver den 
samme, hvadenten for stor eller tilpas in
jektion anvendes, idet forstærkningen er et

5. sept., medens SM5ZD forbliver i Geneve 
til d. 8. sept. G6CL vender tilbage i slutnin
gen af september og regner med at få følge
skab af Mr. Wyn Dalmijn, PA0DD, eller Mr. 
Arthur Milne, G2MI.

Mr. Harry Laeth, HB9GA — Præsident for 
Reg. I vil være i Geneve omkring 5. sept.

Sekretæren slutter denne korte rapport 
med at opfordre alle amatører i Reg. I til at 
ignorere alle rygter.

Sidste nyt.
Frekvens-komiteen begyndte at gennemgå 

artikel 5 (Frekvens Fordelings planen) på sit 
møde d. 25. aug., men frem til d. 27. aug. var 
kun områderne fra 10 kc/s og op til 325 kc/s 
blevet behandlede. Komiteen har besluttet at 
gennemarbejde frekvensplanen i frekvens
spektret mellem 10 kc/s og 40000 Mc/s.

Resume v. OZ2NU.
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at man ved signal-støj-effekt-forholdet for
står forholdet mellem effekterne af antenne
signalet og den totale støj omregnet til an-

Når vi nu er inde på emnet, vil jeg også 
gerne have en forklaring på, hvad signal+



Fig. 1.

1,5 μV, alt efter hvilken tid og hvilken fre
kvens, man arbejder på. De samme bereg
ninger kan opstilles for et HF-trin. F. eks. vil 
et EF80 koblet til en modtager som oven
nævnte give en følsomhed på 0,56 μV. En 
EF85 giver en følsomhed på 0,78 [XV. De rør 
skyder altså en smule over målet. En EF89 
vil give 1 μV, det rør er altså passende, og vel 
nok lettest at få til at arbejde tilfredsstillende 
takket være sin modererede stejlhed.*

Angående støj i almindelighed, så frem
kommer der jævnlig rapporter fra landene 
med satelliteksperimenter, og jeg vil uddybe 
dette emne nærmere i en senere artikel.

Der behandles også fænomener som over
styring og krydsmodulation. Jeg har, mener 
jeg, opnået at bygge en modtager så nær det 
ideelle, man kunne, med rigelig anvendelse 
af målegrej, og de bedste komponenter mar
kedet kunne byde på. Det tog mig 4 år. Jeg 
mener ikke at have truffet på krydsmodulati
on og da slet ikke på overstyring. På den 
modtager var alle funktioner regulerbare. 
Men jeg brugte dem meget sjældent, når det 
hele een gang for alle var indstillet. Bl. a. 
passede AVC’en al forstærkning, når jeg kør
te Fone. Når jeg kørte CW, drejede jeg lidt 
på min HF-kontrol (AVC’en kortsluttet), men 
det var sjældent. OZ6NF’s bemærkninger om 
meget knapdrejeri, synes mig lidt besværlige. 
Mit AVC-kredsløb så sådan ud (fig. 1). Poten
tiometeret er til at indstille forsinkelsen på, 
og trimmeren til at indstille AVC-styrken på. 
Reguleringerne er gode at have, thi QSB f. 
eks. på 14 Mc og 3,5 Mc er tit to vidt forskel
lige ting, ligesom signalstyrkerne kan være 
noget forskellige, og så er det rart at kunne 
indstille hele historien til et tåleligt kompro
mis.
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produkt af stejlheden X indre modstand. 
Yderligere kan det være værd at vide, at et 
HF-rørs godhedstal, altså anvendeligheden.

heden, ri er indgangsimpedansen, og ræ er 
rørets ekvivalente støjmodstand. Indgangs
impedansen opgives gerne ved 15- eller 100 
Mc, og forholdet er det, at fordobles frekven
sen, falder indgangsimpedansen fire gange 
Resultatet bliver rent tal, og det bør under
streges, at ri er kredsens impedans parallel 
med rørets indgangsimpedans. Ri’s rolle bli
ver altså stor, såsnart frekvensen bliver høje
re en 30 Mc, hvor de fleste rørs ri begynder 
at falde stærkt. På VHF er ri jo så lav, at 
det hele så at sige afhænger af stejlheden. 
Det er bl. a. svært at opnå et antenneopsving 
på mere end 4 på de meget høje frekvenser, 
hvis man i sin antennekobling vil tilpasse til 
maximum signal-støj-forhold. Ræ i kOhm 
udtrykkes for en pentodes vedkommende:

benævnelse i kOhm. D.v.s. 
kender man stejlheden s, skærmgitterstrøm- 
men ig2 og anodestrmmen ia, kan man regne

også i kOhm. Mens jeg er ved dette udtryk, 
så studser jeg også over, at 6NF i sin artikel 
mener, at røret støjer mere, når det nedregu
leres. Det kan jeg ikke forstå ved at betragte 
nærværende formel. Et eks. på anvendelse af 
formlerne har vi, hvis vi tænker os, en ECH81

kOhm = 70 kOhm. En og anden vil nu spør
ge, hvad betyder det i praksis. Det betyder, 
at røret afgiver en støjspænding: Vs = 0,28 .

hvor B er båndbredden af modtage-
ren ( ddb-punkter). Vi antager, at vor mod
tager er 4 kc bred og indsat giver dette: Vs =

Altså kræves der
ca. 47 μV indgangssignal for et signal-støj- 
forhold på 10. Kan det lykkes os at fremstille 
en antennekreds med en sådan godhed, at den 
parallel med rørets ri kan give os et opsving 
på 10 gange, har vi en antenneindgangsfølsom- 
hed på 4,7μV ved 10 gange signal-støj-for- 
hold på en 4 kc bred modtager. Det ses altså, 
at en ECH81, som blander og indgangsrør, er 
absolut anvendelig under 30 Mc. Yderligere 
har man ved hjælp af formler, hvori der ind
går mange indviklede faktorer beregnet, at 
støjen fra verdensrummet andrager ca. 0,5—



Jeg synes du er lidt vred på trolitulforme 
med jernkerne. I min modtager blev dette 
anvendt og forkredsselektiviteten var da 
brugbar, og Q’et må da have været nogen
lunde, når jeg ikke har opdaget krydsmodu
lationsfænomener gennem 6 års stor akti
vitet i et så amatørmæssigt tæt bebygget om
råde som Gentofte. Dog er jeg vel vidende 
om, at jernkerner kan ødelægge en kreds. 
Men gælder det ikke kun Ukb?

Hvorfor stiller du EF85 udenfor døren? 
Jeg har arbejdet meget med det rør og sam
menlignet det med en masse andre, mest 
EF80. EF80 er en anelse bedre, men kun på 
28 Mc, hvor dets indgangsimpedans er højere. 
Dog forskellen er ikke umiddelbar hørlig. 
EF85 er et dejligt regulerbart rør med megen 
ringe tilbøjelighed til krydsmodulation som 
følge af sin eksponentialkarakteristik, stor 
stejlhed og høj ri. Dette rør er da bedre end 
noget andet som variabel HF-forstærker i 
området 25 Mc til 3 Mc. Jævnfør foregående 
beregninger.**

Til slut dette: Skemaet sidst i artiklen er 
vældigt godt, men er det ikke lidt høje spæn
dinger, der er delt ud? Og det med over
styring, er mig komplet ubegribeligt sammen
lignet med dine forstærknings- og AVC-be- 
tragtninger inde i artiklen. Hvordan kan man 
forresten drage nytte af en AVC, når man 
manuelt regulerer alle rør ned, således at de 
dæmper signalet?

Det kunne være rart, om vi kunne få klaret 
en del af de problemer, der er rejst her.

OZ7BB, Per Buhi,
Kollektiv Huset 422, Gentofte.

** Det bemærkes, at EF80 er en sharp cut-off 
pentode, der ikke er egnet til AVC-regulering, 
den er derfor ikke brugbar som hverken HF- 
eller MF-rør med 100 °/o Ave-styring. Anode
strømmen er 0 ved - 4,5 Volt på g1.
* Disse beregninger er kun tilnærmede, da 
der ikke er taget hensyn til indgangsdæmp
ningen, denne faktor er dog af ringe betyd
ning på 3,5—28 Mc båndene. Per Buhl.

Svar til OZ7BB fra OZ6NF

Kære 7BB.
Jeg er meget ked af, at tingene i min arti

kel er fuldstændig uforståelige for dig, men 
just derfor vil jeg med glæde besvare og ud
dybe dine spørgsmål.

Jeg vil dog igen gøre opmærksom på, at 
min artikel er på ingen måde ment: Sådan 
skal man gøre. Man kan bygge fine modtage
re uden at tage hensyn til de omtalte ting; 
det drejer sig om at formulere sine krav, in
den man påbegynder den. Min artikel beskæf
tiger sig kun med de ting, der kan gøre den 
fine modtager helt vellykket.

Hvis du skal bestemme en modtagers an
vendelige følsomhed, kan du ikke komme 
udenom at tage hensyn til støjen, som frem
bringes i forenden af modtageren. Det er al
mindeligt anvendt at angive en modtagers 
følsomhed som den spænding, du skal tilføre 
antennebøsningen for at signaloutputtet er så 
mange gange større end støjoutputtet. Heraf

Frekvensen har intet med dette at gøre; man 
måler jo også signal-støj-forhold på LF-for- 
stærkere.

HF- og blanderrørene er ikke ene om at 
lave støj. Kredsimpedansen og antenneimpe
dansen bidrager også til støjen. Det er rig
tigt, at ved anvendelse af et HF-rør af hæ
derlig kvalitet (d. v. s. Req <2- 3 kΩ) er støjen 
fra dette lille i forhold til de andre støjkom
ponenter; men den er der, og kan man få den 
helt væk på en nem måde, er det da at fore
trække.

Med hensyn til de af dig refererede artik
ler, beklager jeg dybt, hvis min har givet an
ledning til vildledelse, men jeg har fortvivlet 
søgt at finde ud af, hvad det er, der er direk
te forkert? For jeg synes, at det altid er kede
ligt, når der er „kendsgerninger, der ikke 
helt stemmer overens med virkeligheden" 
(ref. 7BB). At converterstøjen forsvinder helt 
i den efterfølgende modtagers indgangs-blan- 
dertrin, (se OZ dec. 55 og feb. 56) angiver jo 
ikke noget galt med converteren (måske bort
set fra for lille forstærkning), men at blan
dertrinet støjer uforholdsmæsigt meget, hvad 
det også gjorde. Men det var den eneste må
lestok, jeg nye amatør havde. Er det vildle
dende? Jeg havde jo angivet, at converteren
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mer af, at du ikke kan måle signaloutputtet 
uden samtidig også at få støjoutputtet med. 
Det er altså måleteknisk set mere korrekt.



— 9,2 μV fra antennekablet.
Og her er endda ikke iberegnet det, du taber 
ved at mistilpasse antennekablet i ugunstig 
retning, som du jo gør ved frempresning af et
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efterfulgtes af et blandertrin. At den pågæl
dende konstruktion er lovlig kostbar i for
hold til ydelsen, er en anden ting; det siges 
blot for fuldstændighedens skyld. Men den 
bragte mig modtagelse på de andre bånd, og 
så er det hele da ikke „spildt", som det siges. 
Jeg omtaler i sidste OZ, at ved EF80-ECH81- 
kombinationen kan støjbidraget fra rørene 
fordele sig med hhv. ca. 60% og 40% af den 
samlede rørstøj,  altså ikke den samlede støj. 
At du har målt blanderstøjbidrag på højst 
5 % i en opstilling er meget sandsynligt; 
hvor meget udgør forresten støjbidraget fra 
HF-røret (f. eks. EF80)? Det kunne jeg lide 
at vide. Det er sikkert også kun lidt.

Dine betragtninger angående injectionens 
størrelse er rigtige, for så vidt at du mener 
EH- (EK-) og ECH-blandertyper. Her stiger 
Ri . Men ved pentode- og triodeblandere fal
der Ri samtidig med Sc  ,  indtil injectionen 
er 2-3 gange den rigtige værdi, hvorefter den 
stiger svagt igen. Ri har sjældent nogen prak
tisk betydning, idet forstærkningen ikke er 
produktet af stejlheden og den indre mod
stand, men et produkt af stejlheden og den 
indre modstand i parallel med anodeimpe
dansen. Da Ri oftest (heptoder, hexoder og 
pentoder) er mange gange større end R a  ,  bli
ver forstærkningen Sc  .  Ra .

Til din formel for et HF-rørs godhedstal 
bemærker du, at Ri er rørets indgangsimpe
dans i parallel med kredsimpedansen. Man 
skal tillige have antennen korrekt impedans
tilpasset.

Så er der den ækvivalente støjmodstand 
for rør, R e n -  At den må stige ved nedregule-

De to ()er næsten konstante uanset regulerin
gen; I a  aftager, og med den S med ca.

samme fart. Men da der i nævneren er S i 
2.  potens, vil nævneren aftage hurtigere end 
tælleren, og brøken blive større. Desuden 
kan du kigge på det afbildede kurveblad for 
EF85. — I formlerne for støjspændingen

men bredden af en filterkurve med lodrette 
sider og flad top, som har samme areal som 
den virkelige kurve. I praksis bør man nok 
regne med tilnærmelsen B20 .

Desværre kan jeg ikke tilslutte mig dine 
synspunkter om ECH81 som indgangsblander
rør. Du anfører, at en antennesignalspænding

opsving på 10 gange. Det må være forkert. 
Lad os betragte trinet på fig. 1. Vi tillader os 
at se væk fra rørets indgangsimpedans, og 
får det ækvivalente diagram på fig 2, hvor 
E j  ,  Es og Es betegner de generende støj
spændinger i de tilhørende impedanser. Lad 
os finde den resulterende støjspænding direk
te på styregitteret, og der ud fra beregne den 
indvendige antennesignalspænding E a. for

n = 10. Lad os sige, at antennekablets impe
dans Ra =  300 Ω og kredsens resonansimpe
dans Rk = 10 kΩ .  Vi får da ækvivalentdia
grammet med værdier på fig. 3.

Vi finder med B = 4 kHz:

Når Ei skal frem til gi, spændingsdeles den 
mellem Ra  Xn- og Rt .Vi får:



20 dB. Man får et nok så rimeligt bil
lede af modtagerens max. anvende
lige følsomhed ved at anvende 10 
dB. I det tilfælde fordres der EA =
3,3 //V (ca. S4). — Bruger man EF80 
som indgangsrør, er de tilsvarende 
værdier hhv. 3,5 og 1,1 μV (S4 og 
S3). Tænkte man sig, at rørets støjbidrag var 
nul, fik man hhv. 3,3 og 1,05 μV. Vi ser, at 
Req ikke har megen indflydelse, når den er 
lille, d. v. s. mindre end 2-3 kΩ; resten må 
opnås ved tilpasning af antennen til kredsen; 
se f. eks. OZ2JE: Støjtilpasning, OZ maj 58. 
I ovenstående beregninger er der ikke taget 
hensyn til rørets indgangsimpedans, d. v. s. 
værdierne gælder kun fra ca. 20 m og op, 
medens de på 10 m vil være noget større.

Jeg vil ønske dig oprigtigt til lykke med 
din gode modtager. Hvis du kan læse et CW- 
signal S3 og R5 beliggende 1 kHz fra en kraf
tig fjernskriverstation, synes jeg, at du bør 
indsende diagrammet til OZ, for den vil abso
lut vække opmærksomhed.

Forøvrigt, hvorfor taler du om „et tåleligt 
kompromis" vedrørende din AVC? Det er da 
eet af de områder, hvor det er nemmest at 
undgå kompromisserne, blot kan det koste et 
rør eller to ekstra.

Angående „knapdrejeriet", så er det rigtigt, 
at man bør have mulighed for at kunne ind
regulere forstærkningen i modtagerens for
skellige trin for at opnå optimal ydelse af 
modtageren ved alle forekommende signal
styrker; men kan man opnå at få denne „op- 
timale" regulering samlet i blot een knap, er 
det betjeningsmæssigt en fordel. Prøv at se 
på nogle af „Collins" modtagerdiagrammer!

Vedrørende jernkerner: Jeg lavede engang 
en spole på en 8 mm trolitulform med 12 vdg. 
af 0,15 mm bomuldsspunden tråd. På et radio- 
meter-Q-meter havde den ved 16 MHz et Q 
på 70 uden jernkerne, og 55-60 med kernen 
helt inddrejet. En anden spole med 15 vdg. 
0,8 mm laktråd, luftviklet, havde Q 
= 200, og med en plexiglas-stang 
som form Q = 135. Det er ikke ene
stående eksempler, men disse har 
jeg målt fornylig. Derfor. Og da jeg 
nødig nøjes med det næstbedste, 
hvor jeg kan få det bedste, foretræk
ker jeg at undgå jernkerner og at 
anvende spoleforme med lille mate
rialemængde i.

Fig. 2.

De vedføjede kurver er over krydsmodula
tionsfaktoren K = 1 %, for EF80, EF85 og 
EF89. Kurverne for EF80 og EF89 er karak
teristiske for hhv. sharp cut-off og remote 
cut-off rørtyperne. Man ser, at EF80 er over
legen for stejlheder større end 2 mA/V, me
dens EF89 er bedst under. EF85 er en kryds
ning mellem de to, idet det for stejlheder 
større end 0,5 mA/V ligner EF80-kurven, og 
for S mindre end 0,5 mA/V EF89-kurven. For 
høje stejlheder er altså EF80 en anelse bedre, 
og for de lavere kan vi lige så godt bruge et 
andet expo-rør. Men fælles for dem alle er, at 
hvis signalet er mindre end ca. 50 mV, er det 
ligegyldigt, hvilket et af dem vi bruger, uan
set hvor meget vi regulerer på dem. Nu an
giver kurverne K = 1 %, d. v. s. de spæn
dinger, der skal til for at få 1 % krydsmodu
lation. I amatør- og „non-HiFi“- modtagere 
kan tolereres 2-3 gange så høje spændinger, 
som kurven angiver. — Hvis man regulerer 
samtidig på mange rør i modtageren, behø
ver vi ikke at regulere hvert enkelt rør ret 
meget ned, og vi kan derfor anvende EF80 
ved at anvende det stejlhedsområde, som lig
ger indenfor spidsen på kurven, d. v. s. fra S 
— 1 mA/V og op. Det er vist ikke tilfældigt, 
at EF80 i adskillige år har været den fore
trukne rørtyper i de flesteTV-rx-MF-forstær- 
kere, hvor al forstærkningsregulering foregår 
på styregitteret.

Fig. 3.
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stort antenneopsving. Gør man det, 
fordres der EA = 10,6 μV, eller ca.
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EF80.

EF85

EF 89.

Angående tabellen siger jeg tak for kom
plimenten. Men jeg er ked af, at du ikke også 
læser, hvad jeg skrev om den. Der står bl. a.: 
„Vi antager, at vi vil modtage et S3-signal" 
og „Forstærkningen er indstillet således, at 
S3-signalet frembringer en spænding på 
1/3-½ Volt ved detektoren" (hvilket giver et 
passende LF-signal). „I tabellen er vist, hvor 
store spændinger de forstyrrende  signaler 
frembringer på trinenes gitre" („filtre" er en 
trykfejl). Dette fastlægger forstærkningen i 
hvert enkelt trin på fig. 3, og så kan enhver 
beregne tabellen. Overstyringen stammer 
ikke fra S3-signalet, kære Per, men fra 
QRM’en. Det er vist ligetil.

Angående din sidste passus: „Hvordan kan 
man forresten . . ved jeg ikke, hvad du 
mener. Hvis man har et meget kraftigt sig
nal, som kan give AVC på trods af dæmp
ningen, kan den nok bruges til at skaffe 
endnu mere dæmpning. Jeg har dog aldrig 
været ude for kraftigere signaler, end at de 
kunne klares ved blot at bringe HF-røret til 
at dæmpe. Men det har du måske på din 
QTH?

Ja. Per; jeg håber, at disse bemærkninger 
er tilfredsstillende for dig. Skulle der være 
mere, der vildleder dig, skal jeg gerne for
søge at hjælpe dig, men brug da P & T eller
KTAS.

VY 73, OZ6NF,
O. Juul-Nyholm.
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For begynderen: En modtager
Af OZ-DR 1123. Eigil Hougaard.

For kort tid siden udstødtes der suk over, 
at der var for lidt stof for begynderen. Jeg 
kunne tænke mig, at følgende lille konstruk
tion kunne have interesse. Diagram over net
del er også med, og den er lavet universal, så 
også jævnstrømsamatøren kan være med.

Den er bygget op over en Torotor spole
central type 20F med 4 områder, 80, 40 20 og 
10  m, med tilhørende to-gangskondensator. 
Denne spolecentral er beregnet for 447 kHz 
MF. Det giver ganske vist en ret dårlig spejl
selektivitet på 10 og 20 m. På 40 m er spejl
selektiviteten meget bedre og på 80 m absolut 
tilfredsstillende. Trods dette synes jeg, at 
modtageren arbejder forbavsende godt på 
20  m.

I diagrammet er der taget hensyn til senere 
nødvendige udvidelser. Det vil naturligvis 
være nødvendigt at påbygge beat-oscillator 
for at kunne modtage umodueret CW og end
videre et magisk øje i forbindelse med volu
menkontrollen efter MF 2. Det magiske øje 
kan nemlig sammen med volumenkontrollen 
bringes til at virke som S-meter.

På chassiset har jeg foruden ovennævnte 
påmonteret et pot-meter på 10 k_Ω, der senere 
kan tilsluttes, så der bliver mulighed for gen
nem dette at regulere gitterforspændingen til 
rørene UCH42 og UF41.

Jeg undlader at bringe fotografier af op
stillingen, da modtageren i første omgang er 
opbygget på 2 gamle chassiser, så placeringen 
har været lidt afhængig af de forhåndenvæ
rende huller. Strømforsyningen er på chassis 
for sig selv.

Jeg er for tiden ved at bygge mig en Quad 
antenne for 20 m efter OZ juli 1959. Jeg har 
hidtil klaret mig med en 40 m long wire.

Fra 3.-13. august, hvor modtageren har væ
ret i sving, har jeg aflyttet følgende: DJ, DL, 
DM, EA, F, G, HA, I, IT, K, LA, OE, OH, OZ, 
SM, SP, UA, UB5, W, YO, ZB og ZS.

Efter placering af de store komponenter,

husk at anbringe støttebukke i nærheden af 
hvert rør, kan man begynde at forbinde de 
enkelte dele.

Først laves glødestrømskredsløbet. Dernæst 
føres anodestrømforsyningen til et punkt på 
hver støttebuk. Alle stelforbindelser på støt
tebukkene forbindes med hinanden og med 
minussiden af netfilteret.

rørene og til dioden i UBF80, er så korte som 
muligt. Hvis disse tilledninger ikke er ganske 
korte, bør de lægges i skærmflex, og skær
men forbindes til stel i den ene ende. Husk 
at alle minusforbindelser fra samme rør skal 
føres til samme stelpunkt. Husk også stelfor
bindelsen af drejekondensatoren. Det er ikke 
nok, at den er skruet på forpladen.

Når modtageren er færdig, skal den trim
mes, og endelig bør den bygges ind i en træ
kasse af hensyn til berøringsfaren.

UCH4P
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Begynd derefter ved antenne-jord og for
bind de enkelte dele med hinanden, slut ved 
udgangsrøret UL41.

Ved placeringen af komponenterne er der 
taget hensyn til, at de ledninger, der fører 
signalet, nemlig tilledningerne til gitter 1 i



Trebånds Qubical Quad-antenne for 14-21-28 MHz, 
med en enkelt feeder

Konstruktionsartiklen er baseret  på W3QEF’s ar
t ikel:  „Single l ine feed for Triband Quads" i  QST,  
aug. 1959, med en række kommentarer om Quad-  
antenners særlige fordele for DX-amatører.

OZ7G, Gerhard Hansen.

Det særlige ved Qubical Quad antennerne 
er deres lette og billige konstruktion og deres 
ringe pladsbehov, idet en 14 MHz-Quad-an- 
tenne faktisk i bredde og rotationsområde 
ikke fylder mere end en 3 element 28 MHz- 
antenne af gængs rørkonstruktion. Alle, som 
har arbejdet med Quad-antenner, vil indrøm
me, at de giver et gain, som let kan sammen
lignes med gode tre-element-antenner, og at 
de i kraft af deres konstruktion giver en la
vere udstrålingsvinkel end tre-element-an- 
tenner.

Quad-antenners stel og rammekonstruktion 
tillader let, at de bygges til 2 eller 3 bånd, 
idet rammesættene lægges indeni hverandre. 
Udførelser af 3 bånds Quad-antenner i prak
sis har vist, at det går udmærket at gøre det 
for 14-21-28 MHz-antenner, idet indvirknin
gen mellem de forskelige rammer ikke bliver 
særlig mærkbar, og alle antennerne bevarer 
deres retningsvirkning og et gain over en til
svarende ophængt dipol på 6-7 db.

Det er derfor et spørgsmål, om ikke tre
bånds Quad-antennen bliver den enkleste og

Figur 1.
En skitse af  en 3-bånds Quad med enkelt feeder.

bedste DX-antenne for DX-amatøren. Ved 
passende afpasning af længden af antennens 
mast har man den yderligere mulighed at 
benytte denne som vertikalantenne på 7 MHz, 
og har derfor muligheden i den samme an
tennekonstruktion at kunne arbejde på 7-14- 
21 og 28 MHz båndene med god DX-virk- 
ning.

En „fejl“ ved trebånds-Quad-antenner har 
været, at hvert område kræver en feeder, 
70 Ohm Coaxialkabel eller twinlead. I QST 
for aug. 1959, side 20-23, har W3QEF imidler
tid vist en elegant metode til at feede en tre- 
bånds-Quad med en enkelt coax-feeder, og 
hans resultater på DX samt en række målin
ger af antenneforhold viser, at metoden er 
effektiv. Målingerne af SWR på de tre bånd 
giver nemlig følgende lave tal for standbølge
forholdet:

Over 28,0—29,5 MHz: 1,75 til 1,25.
Over 21,0—21,3 MHz: 1,66 til 1,9.
Over 14,0—14,3 MHz: 1,5 til 1,35.

Disse tal, hvis højde over 1 er praktisk
taget betydningsløse på de nævnte frekven
ser, viser at W3QEF’s metode med en enkelt 
feeder for 3 bånd må være i orden.

W3QEF’s Triband Quad.
Princippet i W3QEF’s trebånds-Quad med 

enkeltfeeder er enklest mulig. Som det frem
går at tegningen i fig. 1 samles de 3 drevne 
rammeantenner over en enkelt isolator i de 
underste vandrette ledninger, og herover ind
skydes feederen. Antenne- og reflektorlæng
derne i de i alt 6 kvadratantenner er afstemt 
til optimal virkning på midten af de tre fre
kvensområder. Hans mast- og stangkonstruk
tion er rigtig udformet under hensynet til af
standen mellem de forskellige rammer, der 
på let vis opnår optimalafstande under hen
syn til den impedans, der skal arbejdes med 
i feederpunktet. De 8 befæstelsesstænger i 
konstruktionen er udført i bambus (fiske
stænger), men kan for danske forhold sikkert 
bedst laves af asketræ. Stængerne holdes 
sammen til masten med en svejset vinkel
jernskonstruktion i form af to firesidede py
ramider, og i disse vinkeljern er stængerne 
holdt fast med passende klamper. I øvrigt 
styres stængerne dels af de 6 trådrammer 
dels af barduner. Disse er afbrudt på midten 
af små isolatorer for at give mindst mulig
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højfrekvent indvirkning. I stedet for stådwi- 
rer, som W3QEF har brugt, kan svær nylon- 
fiskeline sikkert benyttes.

Konstruktionen, som holder stængerne på 
plads på masten, er udført på følgende måde. 
Masten er et 1“ stålrør. Der udvælges et styk
ke 11/4“ rør, 18“ (46 cm) langt, som kan gå 
stramt ned over masterøret, og herpå svejses 
8 stk. vinkeljern, I X I X 1 / 8 “ og ca. 30 cm 
lange. De svejses på røret som angivet i fig. 2. 
Vinkeljernene A-B er for stængerne til de 
drevne rammer, og C-D er for reflektor- 
stængerne. A og B anbringes i 51,5° hæld
ning i forhold til stålrørets centerlinie og 6“ 
fra rørets top og bund, ligesom vinklen mel
lem dem, set i lodret plan, er 103°. C og D 
anbringes på rørets modsatte side med 75° 
til A-B og 107o fra C til D i lodret plan, og 
med 51 til stålrøret. Svejsningen sker lettest 
akkurat, når man forud har vinklerne udført 
f. eks. i krydsfinér.

Stokkene, fiskestænger eller asketræ, skal 
være godt 4,6 m lange, ialt 8 stk., knastfri, 
og f, eks. 15-20 mm kvadratiske i træ. De om
vikles med isolerbændel i de ender, der skal 
ligge på vinkeljernene og befæstes til disse 
med passende klamper.

Rammernes beliggenhed på stokkene.
Befæstelsespunkterne for rammevindin

gerne afmærkes nøje på hver stang, idet må
lene, udgående fra vinkeljernenes vinkel-top
punkt, ses af fig. 3.

Der er til de 6 rammeantenner anvendt 
nr. 14 lakisoleret kobbertråd (ca. 2,1 mm Cu- 
tråd). Det drevne element for 14 MHz kræver 
en 22,6 m lang tråd og 4 isolatorer (ægisola
torer, lille størrelse). En isolator sættes fast 
på tråden med blød 2 mm Cu-tråd, godt fast, 
og 3,05 m fra den ene trådende. Derpå kom
mer i rækkefølge de øvrige 3 isolatorer i af
standen 5,29 m. De fri trådender, godt 3 m 
lange, afkortes, når de er fæstnet til isolato
ren for feederen.

For 21 MHz skal top- og sidelængder være 
3,48 m lange. Isolatorerne sættes på som for 
14 MHz, og de fri ender skal være ca. 1,85 m.

For 28 MHz er målene 2,46, og de nederste 
trådender til feeder-isolatoren skal være ca. 
2 m.

14 MHz-reflektorrammen laves af 22,7 m 
tråd. Den skal danne en korrekt kvadratisk 
ramme med 5,65 m mellem isolatorpunkterne. 
For 21 MHz-reflektoren er målene 3,72, men 
i nederste vandrette tråd skal indskydes en 
ca. 7,5 cm lang isolator, over hvilken der læg
ges en stub med trådlængden 45,5 cm, som 
vist i fig. 4. Denne stub kan senere, om man

Figur 2.
Konstruktion af  holder for bærestokkene t i l  de  
6 rammevinkler.  — Et stålrør,  1½", påsvejset  8

vinkeljern.

vil, justeres nærmere for bedste forhold mel
lem frem- og bagudstråling (F/B-ratio). For 
28 MHz-reflektoren er sidelængderne 2,68 m, 
og i nederste side er der en stub indskudt, 
som for 21 MHz-reflektoren, og 50 cm lang.

Montering af rammerne på stokkene.
Hver rammes 4 hjørne-isolatorer monteres 

på de respektive steder på de 4 tilhørende 
stokke med nr. 12 blød kobbertråd. Da resul
tatet til sidst skal være nøjagtigt og helt i 
vinkel, skal der først udføres en foreløbig op
hængning, hvorved man går frem på følgen
de måde. De 4 stokke, der begrænser den ene 
pyramide, sættes med enderne mod et plant 
og vandret underlag (græsplæne el. lign.) og 
rettes ind i nøjagtigt kvadrat. De drevne ele
menter placeres nu, idet 14 MHz rammen 
sættes fast med ganske kort længde fra iso
lator til punkt på stokken. Derpå sættes 21 
og 28 MHz rammerne fast, og her skal tråd
længden fra isolatorer til stokkene være en 
del længere. Man strammer det hele passen
de op, så alt flugter og er i vinkel. Derpå 
erstattes de temporære tråde med blivende, 
der snos godt fast. Sluttelig sættes isolatoren 
for feederen fast, idet den først anbringes 
stramt i trådenderne for 21 MHz rammen. 
Tråden afisoleres klar til lodning. Derpå 
strammes 14 og 82 MHz trådene ind og afiso
leres, og det hele loddes godt sammen i hver 
ende af isolatoren. — Så skulle det drevne 
system af rammer være færdigt. På samme 
måde går man frem med refektorrammerne, 
idet hele systemet vendes og placeres korrekt.
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Figur 3.
Tegningen viser afmærkningen af  punkterne på  
stokkene,  hvor rammernes isolatorer skal gøres fast .



Nr. 118. Jeg er ved at bygge en ny Sender 
og vedlægger et Diagram af det paatænkte 
PA-Trin med Modulator. Jeg regner med at 
bygge en Exciter som vist i Haandbogen Side 
212. Hvordan laver jeg Gitterkredsen i PA- 
Trinet, idet jeg ikke vil have udskiftelige 
Spoler, da Anodekredsen er en National Mul- 
titank Type MB 150.

Modulatoren er en Del af en 75 W Bendix 
Modulator, hvis Udgangsrør jeg gerne vil 
have bygget sammen med PA-Trinet. Jeg har 
iøvrigt haft lidt Vrøvl med Modulatoren. Jeg 
har lavet Indgangen om fra Originaludførel
sen, idet jeg har lavet en separat Forforstær
ker med et EF86 og bruger en Krystalmike, 
men der er alt for lidt Kraft paa Udgangs
rørene. Leverandøren har haft Modulatoren 
ovre og siger god for den, men jeg kan ikke 
faa den til at give Modulation nok, d. v. s. paa 
Medhørsviklingen er der Masser af „Saft“, 
men det kan aabenbart ikke komme ud af de

Figur 4.
Her ses hvorledes afstemningsstub’ene i  21 MHz-  

reflektoren laves.

Husk de to stub-bøjler i 21 og 28 MHz-reflek- 
torernes nederste trådes midte. Hele systemet 
anbringes nu på en lav mast, og man søger 
at få den bedst mulige facon på antennesyste
met ved at justere på ophængningstrådene 
og ved at sætte barduner ind mellem enderne 
og midtpunkterne på stængerne vinkelret på 
rammernes plan.

Feederen kan godt være 70 Ohm Coax, der 
føres ind til masten og ned gennem denne. 
Benyttes 70 Ohm twinlead, må denne føres 
ind til masten og her holdes nogle cm klar 
af metallet, f. eks. ved at sætte et „fuglebur“ 
af tynde trælister om masten, hvorpå feede
ren kan rulle sig op, når antennen drejer sig 
rundt. Efter de foretagne SWR-målinger at 
dømme, som er omtalt ovenfor, ligger anten
nens impedans sikkert lidt over 90-100 Ohm, 
og man kan formentlig også benytte 150 Ohm 
twin. Hvad der er bedst, kan forsøg vise.

to 807. Jeg har prøvet den som Modulator for 
et Par P 35 i parallel med 1200 Volt. paa 
Anoderne og en Anodestrøm paa 100 mA. Der 
er en Medhørsvikling paa Modulatoren, jeg 
har tænkt at modulere Skærmgitteret fra 
denne via en MM 1 Modulationstransformer. 
Hvilke Impedanser skal denne forbindes til?

Jeg har desværre kun 1200 Volt og 300 Volt 
fra min Ensretter, kan det gaa? Hvor store 
Gitter- og Skærmgitterspændinger skal PA- 
Rør og Modulatorrør have i denne Opstil
ling?

Det vilde maaske være rart med et rettet 
Diagram i Svaret. Paa Forhaand Tak.

Svar. Som det fremgaar af Fig. 118, har jeg 
opfyldt dit Ønske udfra den Betragtning, at 
flere andre formodentlig vil kunne faa Glæde 
af det, selvom de ikke er Indehavere af en 
MB 150. I den Anledning har jeg tegnet PA- 
Kredsen som en usymmetrisk Kreds, medens 
MB 150 jo er symmetrisk og oprindelig be-

Hvorledes det kan lade sig gøre — som 
W3QEF har gjort det — at benytte en enkelt 
feeder til de tre rammer, kan man vel ikke 
lade være at spekulere over. I den kendte 3 
eller 4 bånds dipol går det fint, selv ved 
tætliggende dipoler. Men her er der tale om 
en art foldede dipoler, der ganske vist er 
strakt ud på tværs til kvadrater. 14 og 21 
MHz-båndene skulle næppe give vanskelig
heder, selvom der formentlig fremkommer 
en induktiv henholdsvis kapacitiv indvirk
ning, men den er der taget hensyn til ved 
rammernes mål, som SWR-målingerne viser. 
På 28 MHz skulle indvirkningen af 14 MHz- 
rammen kunne gøre sig gældende ved at for
vanske strålingsdiagrammet lidt i sidestrå
lingen. Forsøg viser imidlertid, at såvel kva
dratiske antenner som ringantenner har min
dre virkning overfor omgivelserne end nor
male dipoler. Samtidig må man også erindre, 
at trebånds-Quad-antenner med hver sin fee
der virker særdeles godt, samtidig med at 
antennerne ikke kan betragtes som åbne eller 
kortsluttede, fordi man tager en feeder af 
sendertilslutningen, men at der stadig må 
være een eller anden indvirkning til trods 
herfor. Det er givet, at W3QEF’s løsning af 
feederproblemet for trebåndsantenner er ef
fektiv og meget enkel.
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stemt til to Rør i push-pull. Jeg er lidt bange 
for, at PA-Kredsens Q, saaledes som det var 
tegnet i det tilsendte Diagram, vil blive for 
lavt med to Rør i parallel, og vil foreslaa at 
Multitanken i Stedet for anvendes som sym
metrisk Kreds ved at forbinde HF-Droslen til 
Midtpunktet af den store Spole og Afkoblings 
kondensatoren til Fællespunktet for de to 
Kondensatorer over denne. Den derved ledig- 
blevne Side af Kredsen kan da paa sædvanlig 
Maade benyttes til Neutraliseringen, der sik
kert bliver nødvendig af Hensyn til de højere 
Frekvenser. I det viste Diagram er Neutrali
seringen udført som kapacitiv Balance over 
Gitterkredsen, der er udført som usymmetrisk 
Multitank med Parallelfødning fra Driveren 
Passende Værdier for denne er: C1-C2 — 
2 X 1 4 0  pF. L 1  = 1,5μH og L2 = 9 μH.

Med Hensyn til Modulatoren forstaar jeg 
Spørgsmaalet saaledes, at du ikke har kunnet 
faa Modulatoren til at modulere PA-Trinet i 
den omtalte Prøveopstilling. Det er imidler
tid ganske naturligt, hvis Skærmgitrene ikke 
ogsaa er blevet moduleret samtidig, og er alt- 
saa ikke Bevis for at Modulatoren ikke er 
kraftig nok. Et Begreb om hvor kraftig Effekt 
den kan aflevere, kan man iøvrigt skaffe sig 
ved at forbinde en almindelig Glødelampe 
f. Eks. 60 Watt 220 Volt over Sekundæren 
paa Udgangstrafoen, og se hvor meget man 
kan faa den til at lyse op, naar man taler i 
Miken. Det vil sikkert ikke være hensigts
mæssigt at tage Modulationseffekten til

Skærmgitrene fra Medhørsviklingen som paa
tænkt. Dels vil Modulationsdriveren derved 
formodentlig. faa for meget at slæbe paa, 
dels bliver det sikkert vanskeligt at faa den 
rette Fase paa Spændingen i Forhold til Ano
derne. Det maa i Stedet foreslaas at tilslutte 
Skærmgitter-Trafoen til Modulatorens Ud
gang, enten som tegnet tværs over Primæren, 
eller om ønskes, over Sekundæren. Til Re
duktion af PA-Rørenes Skærmgitterspæn- 
ding i Forhold til Modulatorrørenes indsky
des Modstanden R med tilhørende Afkob
lingskondensator C6. Omsætningsforholdet i 
Trafoen vælges saaledes, at Skærmgittervek- 
selspændingen kommer til at staa i samme 
forhold til Anodevekselspændingen som de 
tilsvarende Jævnspændinger, hvilket antage
lig lettest realiseres ved at forbinde hele Pri
mæren over Udgangen og finde et passende 
Udtag paa Sekundæren.

De opgivne 1200 Volt com Anodespændin
gen lyder unægtelig noget voldsomt i Sam
menligning med de normale Data for Rørene, 
men det kan maaske bringes til at passere, 
hvis man reducerer Skærmgitterspændingen 
noget, som vist for PA-Rørene i Tegningen, 
og endvidere bruger noget højere Styregitter - 
forspænding end normalt, saaledes at Rørenes 
tilladte Anodetab ikke overskrides. Til Ori
entering skal jeg oplyse de normale Drifts
data for de to Rørtyper. RL 12 P 35 anode
moduleret, Ea 600 Volt, Ia 60 mA. EG2 120
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Volt, IG2 35 mA. EG1 - 120 Volt, iGl 4 
mA og for 2 Stk. 807 i push-pull Klasse 
AB2, Ea 750 Volt, iA 60-240 mA. EG2 300 
Volt, iG2 5-10 mA, EG1 - 32 Volt, LF-Styre- 
spænding Spids til Spids 92 Volt. Styreeffekt 
0,2 W Belastningsimpedans Anode-Anode 
7 kOhm, Udgangseffekt 120 Watt,

Supplerende skal jeg til Slut oplyse, at Git
terkredsen for PA-Trinet naturligvis ogsaa 
kan udføres paa andre Maader, se f. Eks. 
OZ 52-11, Pg. 212. OZ 57-3, Pg. 46, OZ 58-3, 
Pg. 62 samt 58-12, Pg. 274. Hvis de 1200 Volt 
viser sig at være for meget, skulde det ikke 
være noget større Problem at formindske 
dem lidt f. Eks. ved Hjælp af Drosselindgang 
i Filteret, se f. Eks. Fig. 70 - 58-9, Pg. 200.

Nr. 119. Jeg har bygget mig en 4½ Hørs 
Super, og som S-Meter har jeg brugt et ma
gisk Øje som beskrevet i Haandbogen 1950 
Side 132 Fig. 45., føjet ind mellem MF2 og 
Detektor UBF80. Jeg har brugt et UM4, men 
det virker desværre ikke efter Hensigten. 
Naar Volumenkontrollen er helt aaben, vil 
Øjet ikke slaa sammen for Amatørstationer, 
det slaar kun sammen for kraftige Radiofoni
stationer. Endvidere er Bevægelsen uafhæng
ig af Volumenkontrollen. Kan du give mig 
et godt Raad, saa jeg kan faa det til at virke 
paa de svage Amatørstationer og i Sammen
hæng med Volumenkontrollen? Den eneste 
Forskel fra Diagrammet i Haandbogen er, at 
RA 1 til UM 4 er 1 MOhm, og saa er der ikke 
AVC.

Svar. Idet jeg gaar ud fra, at der med Vo
lumenkontrollen menes LF-Reguleringen, er 
det helt i Orden, at denne ikke paavirker 
Øjets Udslag. Der synes ikke at være noget 
i Vejen med Opstillingen, Forklaringen er 
den simple, at Amatørstationernes Feltstyrke 
normalt er saa lille, at Øjet, der jo kræver ret 
store Spændinger, ikke vil reagere. Den ene
ste Mulighed, der findes for at rette paa dette 
Forhold, hvis man ikke vil forøge Modtage
rens MF-Forstærkning, er at indskyde en 
Forstærker for Jævnspændingen for Øjet. 
Hvorledes dette simplest kan gøres, har jeg 
vist et Eksempel paa i OZ 57-5, Pg. 86, Fig. 2, 
og jeg vil tro, at du ved Hjælp af en tilsva
rende Kobling vil kunde opnaa det ønskede 
Resultat (dog bortset fra Volumenskontrol
lens Virkning). Reguleringspotmeteret bort
falder og CG og RG ligeledes, idet de erstattes 
af det i Fig. 45 viste R-C Kompleks foran 
EM 1, der nu skal føres til Forstærkerrøret.

Nr. 120. Jeg har tre Modulationstrafoer, som 
stammer fra en BC 375. Forbindelser og 
Jævnstrømsmodstand er som angivet i med
følgende tegning (ikke gengivet), men ingen

kender Impedanserne paa dem. Mon du kan 
hjælpe mig? Den største har vist nok været 
brugt i Forbindelse med to Stk. 811.

Jeg har to TZ 40, som jeg har tænkt 
at bruge til at modulere en RS 391 med en 
Drossel i Skærmgitteret, hvad mener du om 
det? Det er vel det bedste, naar der ingen 
speciel Vikling er for G2. Alle tre Trafoer er 
helt indkapslet, og Forbindelserne sidder paa 
Porcelænsisolatorer foroven.

Svar. Desværre har jeg ikke selv Data paa 
de omtalte Trafos, men jeg videregiver her
med de givne Oplysninger og haaber at en 
af Læserne er bedre underrettet og vil have 
Ulejlighed med at meddele mig det, idet jeg 
saa naturligvis vil lade Oplysningerne gaa 
videre.

Største Trafo mrkt. P 7761432 har en Vik
ling mrkt. 1-2 med en DC-Modstand paa 100 
Ohm, og en anden Vikling mrkt. 3-4-5 med 
DC-Modstand paa 2 X 6 0  Ohm. Det er formo
dentlig en Udgangstrafo til 2 Rør i push-pull 
til 3-4-5 og 1-2 er Modulationsvikling til PA- 
Trinet.

Mellemste Trafo mrkt. 7466445 har en Vik
ling mrkt. 1-2 med en DC-Modstand paa 
630 Ohm, en Vikling mrkt. 3-4-5 med DC- 
Modstand paa 2 X 4 0 0  Ohm, og endelig en tre
die Vikling mrkt. 6-7-8-9-10 med Modstande 
paa henholdsvis 11-22-10 og 75 Ohm. Jeg 
formoder, at dette er en push-pull Drivertra- 
fo usymmetrisk til symmetrisk, og at Klem
merne 6-10 incl. er beregnet til Modkobling, 
Medhør eller lignende.

Mindste Trafo mrkt. 7762352 har en Vik
ling mellem 1 og 2 med en DC Modstand paa 
17 Ohm og en Vikling mellem 3 og 4 paa 
6000 Ohm. Jeg antager, at dette er en Ind- 
gangstrafo mellem Mikrofon eller Linie og 
Indgangsrøret i Modulatoren.

Med Hensyn til sidste Spørgsmaal vil jeg 
henvise til Svaret til Nr. 118, og tilraade at 
anvende den deri anviste Metode. Modulation 
af Skærmgitteret efter „Sofafjeder-Metoden" 
har i Praksis vist sig at give mindre gode 
Resultater, hvis Røret ikke er specielt bereg
net for det.  

Nr. 121. Hvor stor skal Overføringsblokken 
Cl være i den viste MF-Kreds (Fig. 121), naar 
der ønskes en Baandbredde paa henholdsvis 
700 og 3000 Hz? Hvilke Fordele har den 
fremfor den almindelige MF-Kreds?

Fig. m
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Svar. Desværre kan der ikke gives noget 
almengyldigt Svar paa Spørgsmaalet i den 
stillede Form. Den resulterende Baandbredde 
afhænger nemlig bl. a. af den paagældende 
Mellemfrekvens, Kredsenes Godhed og Antal. 
Rent bortset fra det, vil det være umuligt i 
Praksis at opnaa en Baandbredde paa 700 Hz 
med kun fire Kredse. Fordelene ved Anven
delsen af en MF-Kobling som den viste er 
netop, at man ved denne kan opnaa en min
dre Baandbredde, end ved en normal MF- 
Trafo. Dels paa Grund af de fire Kredse i 
Stedet for to, dels fordi man ved at gøre Cl 
meget lille kan opnaa saa løs Kobling, at Se
lektiviteten yderligere forøges paa Bekost
ning af Forstærkningen.

Nr. 122. Naar man har en tysk Modtager 
UKWe til 10 m, som er demonteret for alt 
undtagen Dreko, Spolekasse og Spoleforme 
samt Yderkasse, og ønsker den indrettet til 
Converter til 10-15 og 20 m foran en SM 19, 
hvor Omraadet er fra 2-4,5 MHz, hvorledes 
gør man saa det. Kan Vindingstal for Spole
formene opgives. Jeg har EF80, EF89, ECH 
80 ( ? ) ,  EAF42, EBC41 m. m.

Svar. Da jeg desværre ikke har Data paa 
de enkelte Komponenter i UKWe, kan jeg 
ikke hjælpe med Vikletal for Spolerne, men 
de oprindelige maa vel nok kunne bruges som 
Udgangspunkt for en eventuel Beregning, og 
ellers er det vel det letteste at „skyde“ sig til 
et Tal, og ved Hjælp af Gitterdykmeter un
dersøge, om man har ramt. Hvorledes Con
verteren iøvrigt skal laves, kan der være 
delte Meninger om. Jeg vil foreslaa, at du 
studerer mit Svar til Nr. 115 i August Num
meret, og vil desuden henvise til 7EU’s For
slag i OZ 52 Nr. 6, Pg. 108, som egnet til 
Formaalet. Jeg tror, at en Converter efter 
disse Retningslinier, med EF80, EF89 og ECH 
81, dog uden Regulering paa Indgangsrøret, 
vil arbejde tilfredsstillende med SM 19. Sig
nalkredsene bør laves saaledes, at de dækker 
Omraadet 14 til 29,7 MHz. Kan Kondensato
ren ikke klare det, laver man i Stedet Kred
sene saaledes, at de dækker 21 til 29,7 MHz 
og forsyner dem alle med en Parallelkonden
sator, der indkobles, naar man skal ned paa 
14 MHz. Oscillatoren skal kunne arbejde paa 
to Baand, og dens Afstemningskreds maa 
altsaa ogsaa kunne skiftes. Om man, som i 
Forslaget, vil gøre Oscillatoren variabel og 
lade MF’en være fast, eller benytte fast Os
cillatorfrekvens og bestryge Omraadet ved 
Hjælp af den efterfølgende Modtagers Skala, 
beror tildels paa, hvor tæt denne Modtager er. 
Hvis den uden Antenne tager Stationer ind i

det paatænkte Omraade, maa det anbefales 
at gøre Oscillatoren variabel, men ellers maa 
den faste Oscillatorfrekvens foretrækkes af 
Stabilitetshensyn. Lægger man denne paa 
25,35 MHz, vil baade 21 og 28 MHz kunne 
tages paa den efterfølgende Modtager, hvil
ket Baand man faar, afhænger naturligvis af 
Signalkredsenes Afstemning. Til 14 MHz skal 
Oscillatorfrekvensen altsaa kunne omskiftes, 
og den letteste Løsning bestaar i, at Frekven
sen trækkes ned ved Hjælp af en Parallel
kondensator, som ovenfor omtalt for Signal
kredsene. Lægges denne anden Frekvens om
kring 17,8 MHz, kan denne benyttes baade til 
14 og 21 MHz, hvor det sidstnævnte Baand 
da tages paa „den anden Side“ af Oscillato
ren end i første Tilfælde.

Spørgsmaal til Oktober Nummeret bedes 
indsendt senest 25. September til den sæd
vanlige Adresse.

73 de OZ2KP.

Vil De lære noget

om radio- og elektroteknik?
Køb

Bestil bogen hos Deres boghandler eller ind
betal kr. 12,50 på EDRs girokonto 22 116.
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TRAFFIC -D EPART M ENT
beretter

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

Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil  sendes al  korrespondance vedrørende Traffic Department  

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

Ekspedition til Aalandsøerne.
OH2XK/0 og OH2YV/0 vil være i luften fra 

Aalandsøerne under den Skandinaviske aktivitets
test.

De vil hovedsagelig være i gang på cw, og i til
fælde af at OH2YV får en ny tx fra USA, hvilket 
er planlagt, vil de også komme i gang på AM fone. 
Alle bånd vil blive benyttede, alt efter de øjeblik
kelige forhold under testen.

I årets H22-contest
placerede OZ7EX sig som nr. 22 blandt de del
tagende europæiske stationer og opnåede ialt 2178 
points. Medens OZ2NU med 300 og OZ7UW med 
105 holdt dem mere beskedent i baggrunden, som 
henholdsvis nr. 70 og nr. 85.

På Isfjord Radio
på Svalbard vil der i den kommende vinter ifølge 
msg fra LA6U være flere stationer i gang, bl. a. 
nævnes LA2TD - LA4CG - LA5AD og LA8FG.

D. P. N.
For at gøre det muligt for et stort antal amatører 

at opnå D. P. N., vil stationerne i „Pays Noir“ — 
distriktet omkring Hainaut i Belgien — være i 
gang i tiden fra d. 14. nov. 1959 kl. 8,00 GMT til 
d. 15. nov. 1959 kl. 21,00 GMT. Diplomet kan opnås 
ved forbindelse med

8 stationer på cw eller 
15 stationer på fone eller 
20 stationer på cw/fone.

Følgende stationer tæller til diplomet:
ON4AL - BD - BI - BJ - BU - BV - Cl - DD -

DQ - EC - EN - EV - FD - FF - FJ - GU - HP -
HS - IX - JM - JT - LD - LK - MC - MP - MU -
MZ - OY - SB - SL - SW - VU - XX - YG - YN
samt IR og SH.

Samme betingelser for SWL.
Afgift 3 IRCs.

Certifikatet „Cidade de Luanda“.
Under festlighederne i Launda City 1959 vil der 

blive afholdt en udstilling visende den økonomiske 
og sociale aktivitet i provinsen Angola, og bl. a. 
vil CR6LA have en stand der.

Sammenslutningen af radioamatører i Angola i 
samarbejde med Laundas handelskammer vil ud
stede et certifikat til alle portugisiske eller uden
landske amatører, der har haft mindst een be
kræftet forbindelse med udstillingens station.

Gældende er forbindelser på alle amatørbånd — 
cw eller fone — gennemført i perioden fra 15. aug. 
til 15. okt. 1959.

Den første station i hvert land, der i denne 
periode får kontakt med CR6LA, vil blive tildelt 
et særligt „Æresdiplom“.

British Double Century Award (BDCA).
Dette diplom tildeles enhver amatør, der har haft 

forbindelse med 200 grevskaber på de britiske øer, 
benyttende 3 bånd — hverken flere eller færre — 
efter 1. jan. 1957. Da der kun er ca. 100 grevskaber 
i England, vil det være nødvendigt at kontakte de 
samme grevskaber mindst to gange (een gang på 
hvert bånd).

Ansøgninger til GW8WJ, J. P. Evans, 2 Ffordd 
Ty Newydd, Meliden, Prestatyn, North Wales.

Afgiften er 5 IRCs.

Banbulle fra LZ-præsidenten.
I en lang skrivelse fra præsidenten for de bul

garske radioamatører meddeles der følgende (i 
sammendrag):

Kaldesignalet LZ1DX er ikke registreret officielt 
i Bulgarien, men har ved en undersøgelse vist sig 
at være benyttet uofficielt af en kendt radioamatør, 
Dimitar Sibirski. Denne, der var medlem af Radio 
Club Sofia, har i lang tid arbejdet som pirat, og har 
ikke alene anvendt ovennævnte call, men også 
flere andre, således: ZA1KAD, TA1SS og 9B3AA. ZA 
og på den måde vildledt fremmede radioamatører 
og lovet dem qsl fra disse sjældne calls. Dimitar 
Sibirski skabte sig på denne måde en falsk popula
ritet i strid med den almindelige moral blandt 
radioamatører.

På grund af denne flerårige utilladelige aktivitet 
er han nu blevet ekskluderet af klubben.

Den bulgarske organisation ønsker derfor at med
dele, at QSL-kort bærende de nævnte calls så vel 
som kortet kaldet „the Buils of Airmail" med ini
tialer fra 15 lande er at betragte som ugyldige.

Nævnte Dimitar Sibirski, også kendt under nav
net Sibi, er ikke længere organiseret radioamatør, 
og som følge heraf kan den bulgarske amatør-orga
nisation ikke gøres ansvarlig for nogen korrespon
dance fra hans hånd.

80 nitr. Aktivietets Contest.
Tops CW Club arrangerer d. 12. 13. sept. og 10. 11. 

okt. 1959 i en 24-timers periode fra kl. 12,00 GMT 
til kl. 12,00 GMT en telegrafi-contest.

Regler:
1. Kun enkelt-operatør stationer.
2. Alle forbindelser må være CW* CW.
3. Der udveksles RST og 3 cifre for kode begyn

dende med 001.
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4. Scoring:
a) Et point for hver qso i samme kontinentale 

område — 3 points for qso’s med andre ver
densdele. (N. og S.Amerika tæller hver for 
sig). QSOer i eget land eller call-område tæl
ler ikke.

b) Slutsum —samlede pointstal multipliceret med 
antal af lande/call-områder kontaktede. Til 
denne slutsum lægges en bonus på 10 points 
for hvert gennemført WAC (i dette tilfælde 
tæller N. og S.Amerika som et kontinent).

5. Den samme station må kontaktes een gang i 
hver periode.

6. Logs skal indeholde Dato GMT/Call/RST/Koder/ 
Krævede points + multiplier + Bonus points = 
totalsum samt operatørens underskrift.

7. Certifikater til vinderen, kontinentalt og land/ 
call område-vindere, såfremt deltagelsen beret
tiger hertil.

8. Logs skal sendes til G4XC, J. Browne, 245 
Yarborough Road, Grimsby, Lincolnshire inden 
30. nov. 1959.

Det håbes, at der vil være interesse for 80 mtr 
operation under denne contest, særligt i Europa. 
Et antal sjældne DX-stationer forventes at være 
aktive i denne periode, her tænkes på Tops med
lemmer i JA - PY - ZD7 - VU - VS6 - ST2 - 5A3 - 
4X4 - VK - ZL etc.

Såfremt denne test bliver sukces, vil der være et 
specielt trykt diplom for denne contest hvert år.

Afslutningen på DX-mands-testen 1958.
Allerede inden års-afslutningen 1958 var det en 

kendsgerning, at den nyindstiftede nationale DX- 
mands-test var blevet en sukces, og at den skulle 
fortsættes i 1959.

Og nu hvor den første konkurrence skal gøres op, 
må det påny fastslås, at sukcessen var ubetinget, 
ligesom det må anses for sandsynligt, at den løben
de konkurrence vil skabe grundlag for, at denne 
test bliver en tradition blandt vore aktive amatører.

Når vi ser tilbage til listen pr. 30. dec. 1958, hvor 
alle kort, der havde passeret centralen, var taget i 
betragtning, er der op til afslutningen i dag kun 
sket en forskydning af betydning indenfor de ti 
første, idet 7BG er rykket fra 7. pladsen op som 
nr. 3. Af negativ karakter må derimod OX3DLs 
nedrykning fra nr. 4 til nr. 8 noteres, men herud
over må ikke glemmes, at Ole overhovedet ikke var 
med i den sidste halvdel af konkurrencen, hvor han 
den største del af tiden opholdt sig her i Danmark. 
Hans indsats i første halvdel af 1958 må betegnes 
som fantastisk.

Vinder af testen og EDRs DX-mester 1958 blev 
OZ4FF, Karsten Tranberg, fra Rønne, der med ung
dommens store ildhu og udholdenhed stred for sin 
placering. Men når dette er skrevet, føler jeg mig 
forpligtet til at rette en ikke mindre lykønskning til 
konkurrencens nr. 2, OZ7SN, Svend Nielsen, Kø
benhavn, en af vore old-timers, der med skyldig 
hensyn til dagliglivets forpligtelser slet ikke har 
haft den samme tid til rådighed som 4FF.

OZ7BG var også hæmmet af eksamensstudier, og 
det tegnede sig forsåvidt ikke videre lyst for ham 
ved årsafslutningen, men en ihærdig qsl-krig be
lønnedes med den nævnte radikale ændring i pla
ceringen.

Dette giver anledning til at lave en lille opstilling 
over, hvorledes QSL er gået ind efter 1. jan. 1959, 
hvilket i sig selv giver en belæring om, hvor lang 
indgangsperiode for qsl-kort, man skal regne med i 
sådanne tilfælde.
OZ4FF 79 OZ1JW 12 OZ5KD 3
OZ7SN 72 OZ5SQ 26 OZ2N 5
OZ7BG 129 OZ3SN 9 OZ1I 23
OZ2KD 39 OY1R 10 OZ6EG 4
OZ7BW 52 OZ1W 23 OZ9HC 10
OZ3GW 51 OZ6HS 22 OZ4FA 8
OY7ML 67 OZ7OF 18 OZ7BQ 0
OX3DL 9 OX3UD 33 OZ8HC 1
OZ7EX 23 OZ4IP 18 OZ3XP 0
OZ5Z 27 OZ2NU 12 OZ9KO 0

Mange af disse kort er enten indgået direkte eller 
over centralen i løbet af juli og første halvdel af 
august

De fem førstplacerede stationer vil modtage en 
præmie, men det er endnu ikke bestemt, hvornår 
disse uddeles.

Inden vi bringer den endelige resultatstilling, 
bringer Tr.Dept. en lykønskning til præmietagerne, 
og ønsker de øvrige deltagere et bedre resultat i 
den løbende konkurrence.

OZ2NU.
Afsluttende liste over DX -mands--testen 1958.
Nr. Call 3,5 7,0 14 21 28 Rapp.P. Sum

1. OZ4FF 35 56 129 106 78 28 = 432 p.
2. OZ7SN 12 43 113 121 78 46 = 413 p.
3. OZ7BG 24 23 101 58 64 26 = 296 p.
4. OZ2KD 9 17 122 57 3 35 = 243 p.
5. OZ7BW 14 41 86 63 6 26 = 235 p.
6. OZ3GW 2 4 93 26 85 21 = 231 p.
7. OY7ML 13 30 113 40 13 3 = 222 p.
8. OX3DL 0 20 99 51 21 11 = 202 p.
9. OZ7EX 9 32 75 64 0 0 = 175 p.

10. OZ5Z 0 5 73 53 38 0 = 169 p.
11. OZ1JW 0 0 120 0 0 33 = 153 p.
12. OZ5SQ 4 12 48 68 1 18 = 151 p.
13. OZ3SN 7 11 62 32 0 13 = 125 p.
14. OZ1W 10 11 41 25 20 3 = 110 p.
15. OZ6HS 9 18 30 50 1 0 = 108 p.
16. OY1R 5 8 49 23 16 0 = 101 p.
17. OZ7OF 7 12 38 31 12 0 = 100 p.
18. OX3UD 0 1 84 4 0 9 = 98 p.
19. OZ4IP 0 0 11 12 57 12 = 92 p.
20. OZ2NU 8 42 3 1 0 32 = 86 p.
21. OZ5KD 1 0 74 0 0 9 = 84 p.
22. OZ2N 3 10 17 46 1 0 = 77 p.
23. OZ1I 2 1 13 13 44 0 = 73 p.
24. OZ6EG 4 0 6 2 41 0 - 53 p.
24. OZ9HC 4 2 38 5 4 0 = 53 p.
26. OZ3XP 0 0 8 6 19 3 = 36 p.
27. OZ4FA 5 1 13 3 9 3 = 34 p.
28. OZ7BQ 0 0 33 0 0 0 = 33 p.
29. OZ8HC 17 9 0 0 0 0 = 26 p.
30. OZ9KO 1 0 1 0 0 0 = 2 p.

Klar føring 1959.
Som det fremgår af stillingen har de 3 førende 

nu klart skilt sig ud fra de øvrige deltagere i DX- 
mandstesten.

2KD holder stadig førerstillingen, men 4RT og 
6 RL på de næste pladser formindsker pointsfor
skellen fra måned til måned.

Der hersker nogen uklarhed med hensyn til de 
gældende regler. Her skal kort gøres rede for dem:

Hvert land, efter reglerne for DXCC, kan wrk på
3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 mc. Foruden disse lande tæller 
W og K 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 med hver deres prefix.
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Alle distrikter i VK-land, de udenlandske styrker 
i Tyskland med hver deres prefix, og endelig UA2. 
UA9 og UA0 samt IT.

Opgørelse pr. 24. aug. 1959:
3,5 7 14 21 28 ialt

1. OZ2KD 8 18 73 59 28 186
2. OZ4RT 9 20 43 76 17 165
3. OZ6RL 7 26 50 67 3 153
4. OZ7SN 0 15 22 39 22 98
5. OZ6HS 1 10 22 30 30 93
6. OZ3GW 27 21 0 0 39 87
7. OZ7EX 4 17 31 25 0 77
8. OZ5SQ 5 11 11 31 17 75
9. OZ7BG 6 5 20 15 15 61

10. OZ4IP 0 0 2 11 28 41
10. OZ7ON 0 0 1 0 40 41
12. OZ5KG 0 0 32 0 0 32
13. OZ7OF 0 2 16 3 9 30
14. OZ2NU 3 25 0 0 0 28
15. OX3UD 0 0 26 0 0 26
16. OZ6NF 0 25 0 0 0 25
17. OZ9AO 2 0 18 0 0 20
18. OZ1W 2 2 4 4 4 16
18. OZ6HD 0 0 16 0 0 16
20. OZ4FA 4 3 2 1 1 11
21. OZ1IW 0 0 6 1 0 7
21. OZ3SN 1 0 4 2 0 7
21. OZ4PE 7 0 0 0 0 7
21. OZ5KD 0 0 7 0 0 7
25. OZ6EG 0 0 0 0 4 4
26. OZ5PD 0 0 3 0 0 3
26. OX3DL 0 0 2 0 1 3
28. OZ8HC 1 1 0 0 0 2
28. OZ9HC 0 0 2 0 0 2
30. OZ1AG 1 0 0 0 0 1
30. OZ7BQ 0 0 1 0 0 1

Maanedens rapporter
Tak for de mange rapporter, som væltede ind 

efter ferien. Det er rart at have så meget stof at 
arbejde med! — Fra OZ4LP/MM modtog vi brev 
fra Californien — 4LP beklager indskrænkningen 
af offentliggørelsen af forbindelser, men eet sted 
skal grænsen jo drages — Peter!

Fra OZ8KR, som kører QRO, modtog vi en fin 
rapport, men med Longwireantenner, der når fra 
Sæby og et godt stykke op mod Skagen, skal det 
vel også give bid! — OZ7PA var på besøg hos 2NU 
og blev smittet af 2NU’s interesse for 7 Mc som 
DX bånd, så vi venter snart at høre mere 7 Mc-nyt 
7PA. — OZ5S efterlyste oplysning om skæringsdato 
for ZD4/9G1 QSO m. v., ZD4 gælder som Guld
kysten indtil 30.-11.1957, derefter som nyt land 
Ghana!

Under den tidligere bekendtgjorte „Scandinavian 
Activity Contest", hvis CW afdeling desværre fal
der sammen med generalforsamlingen i Aarhus, vil 
OH2XK og OH2YV arbejde som 0 fra Aland, kø
replanen ser sådan ud, 3,5 fra 22,00-23,00, 7 mc 23,00-
24,00 og fra 00,00-7,00 på 14 samt efter forholdene 
også på 21 og 28 Mc. Alle tider GMT.

G3ATU var aktiv som 3A2AE fra 23.-31. august — 
FB8XX er efter et 4 måneders QRT atter i luften. 
På Jan Mayen betjener LA3SG P og LA3NG/P 
samme station, QSL kan sendes via „Den norske 
Ambassade", Reykjavik. I september vil MP4QAO 
arbejde som MP4MAB og MP4DAA som MP4MAA. 
begge fra Muskat og Oman, 150 Watt A 3 på 14 Mc.

Den nyeste definition af MP4 calls ser således ud, 
B for Bahrein, Q for Qatar, T forTrucial Oman,

M for Muscat, Oman er VS90 og er et separat' land 
i MP4T og tæller til DXCC. — 9N1AC i Nepal er 
worked af mange W med SSB på 14307. mest aktiv 
omkring kl. 15.00 GMT. — QSL til VS90M via 
RSGB.

I august rapporterne har vi fundet følgende re
sultater.

3.5 Mc CW:
OZ6RL:  GD3UB - SM1BVQ - HA - DL4.
OZ6HS:  DJ - DM - LA - OK.
OZ4RT:  GM - HB - SL - UQ.
OZ2NU:  OZ - LA - G - SM.
OZ7PA:  LZ1AF.

7 Mc CW:
OZ2NU:  OH2RD/0 - EA2FB - EA5BD - PY4AXN. 
OZ4RT:  OH3TH/0 - PX1PF - PY7LO - OY. 
OZ6HS:  DJ - OK.
OZ6RL:  GB2AC - SM1BVQ - ZA1KA - OX. 
OZ2KD:  OZ - UA - DL - OK.
OZ4FF:  W - PY - VQ3HD - HA5AM/TA How? 
OZ3GW:  OH1SS/0 - OZ - UA - SM.
OZ5S:  DM - OE - OH - OK.

14 Mc CW:
OZ2KD:  EA9IA (IFNI) - PJ3AB - DU1OR - IS1OR. 
OZ4RT:  PX1PF - VK3KB - XE1AX - 3A2AE. 
OZ5S:  GC2FMV - PX1PF - KV4AA - 3A2AE. 
OZ4FF:  HP1SB - 7G1A - VP2GAK - HA5AM/TA 

How?
OZ1QM:  XZ2TH - DU1FM - FK8AI - ZS9P. 
OZ6HS:  HA - SP - UA9 - UB.
OZ6RL:  HH2NV - OH1RX/0 - VE6QG/SU - 

VS90M.
OZ7OF:  7G1A - XW8AI - PJ3AB - ZA1AB - 

PX1PF - DU1PAR.
OZ3SN:  FQ8HA - HC1ET - HK3TH - PJ3AB - 

VP5BL - VP9BEB - VQ3CF - ET2US - 5A3TQ.

14 Mc Fone:
OZSKR:  HK7LX - HKØAI - YS2AG - TG9AL.

21 Mc CW:
OZ6RL:  EA6AM - JA9 - KA2 - PA0.
OZ4FF:  VQ3CF - 3A2BH - OQ5HU - CR7LU. 
OZ6HS:  CR7BN - VQ2EZ - ZE7JQ - ZS5BF. 
OZ4RT:  PX1PF - VQ2IE - VQ3HD - 4S7FJ. 
OZ2KD:  7G1A - ZB1JW - PY1BDU + Europa.

21 Mo Fone:
OZ5SQ:  HC1MG - OX3KW - YA1IW - VQ5EK.

28 Mc Fone:
OZ5SQ:  CR6CI - VQ3GL - ZS - PY.

28 Mc CW:
OZ6HS:  KZ5LC - PY1HQ - VQ2FC - W3.
OZ4RT:  VQ4HT - DL8 - PAØ - OK.
OZ3GW: HB9UB.
OZ6RL:  VQ4CC - El - HA - HB.

BANDOVERSIGT 
3.5 Mc:

Det var glædeligt at se den voksende aktivitet 
på 80 m i sidste måned og af stor interesse på dette 
bånd er „Tops CW Club's 80 m contest, som be
kendtgøres andet steds.

7 Mc:
Da dette bånd nu i den kommende tid vil blive 

bedre og bedre ligesom de andre bånd, vil man 
have stor fornøjelse og udbytte af at lytte her, hør 
blot, hvad OZ4LP hørte på en tur over Stillehavet
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fra VP til W. blandt andet VK2-3-4-5 - KL7 - 
VR2DA - VE7AOP (mangler OZ) - VE6SZ - VR2DK 
(meget aktiv Xtal 7009. kaldte OZ6NF forgæves) 
VK0CC - DU7SV og masser af KH6, så de ligger 
dernede i QRM’en, prøv at fiske lidt!
14 Mc:

Med SSB og af og til med CW kan man finde 
FY7YF, som er meget aktiv hver week-end, i de 
tidlige morgentimer kommer igennem CE0AC og 
VK9AD Norfolk. KC6KR Western Caroline hørtes 
569 kl. 22,44 GMT. ZS2MI ligger i week-end’en 
med A3 på 14180, og om formiddagen kommer 
ZK1AK - ZK2AD - F08AC og FU8AG igennem.
21 Mc:

15 m båndet byder på mange fine ting, CP5AD og 
CP3CC er om aftenen at finde med AM, fra Pacific 
dukkede sidste week-end igen KB6BH og FK8AU 
op. — ZS2MI kommer snart igang med SSB på 15 
m. Også KG4 har den sidste tid været let at høre 
med AM og SSB.

28Mc:
Så begynder sporten på 10 m snart igen, i den 

sidste tid har man atter kunnet worke Wl-2-3 og 4, 
især med Fone, men det er begyndelsen til den 
sandsynligvis sidste gode sæson for 10 m båndet i 
denne solpletperiode, så det gælder om at passe 
tiden nu. — 2KD med flere Hi!

Det var alt for denne gang og forventer mange 
fine rapporter til oktober OZ.

73 — Hans — OZ3GW.

Fra QSL-Centralen 
Fra den østtyske
klubstation DM3KHO i Berlin-Kopenick har vi 
modtaget en skrivelse, hvori der efterlystes kort, 
som stationen manglede for at kunne ansøge om 
vort diplom. Vi skal af den grund anmode de sta
tioner, der har haft forbindelse med DM3K0 på 
nedenstående datoer om at forny deres qsl-frem- 
sendelse, da tidligere sendte kort må formodes at 
være gået tabt. Datoerne er 4.-11.-58, 13.-3.-57, 
22.-1.-58 og 9.-3.-59.

Adresse for direkte forsendelse er:
DM3KHO c/o Bruno Burmeister 

Wendelschlosstrasse 154/58 
Berlin-Kopenick 

DDR-German Democratic Republic.

Vedr. tilsendelse af qsl-kort.
På given foranledning skal vi meddele, at beta

lingen for tilsendelse af qsl-kort direkte, som hid
til andrager kr. 3,00, hvilket beløb af regnskabs
mæssige grunde skal ske over postgirokonto 23934 
og adresseret til EDRs qsl-central, Postboks 335, 
Aalborg.

For dette beløb tilsendes der kort ialt 8 gange. 
Centralen fordeler normalt kort den 1. og 15 i hver 
måned.

Nyt fra I. A. R. U.
Region I — conference 1960.

Region I indenfor den Internationale Amatør 
Radio Union har besluttet at afholde sin næste 
conference i perioden fra 12.—18. juni 1960 i Folke- 
stone i England.

Formålet med conferencen er naturligvis i første 
række at beskæftige sig med de resultater den for 
øjeblikket løbende I. T. U. conference er nået til 
i de spørgsmål, der er af speciel interesse for 
amatørerne.

VERON skifter adresse.
Den hollandske amatørorganisation „V.E.R.O.N.“ 

har fra 1. sept. 1959 skiftet adresse til:
„VERON“ — Postbox 9. Amsterdam-C.

The Netherlands.
Al korrespondance sendes til denne adresse, 

medens qsl-kort som hidtil sendes til:
QSL-Bureau of VERON — Postbox 400, Rotterdam

The Netherlands.

TESTER I ALMINDELIGHED OG SKANDINAVISK 
AKTIVITETSTEST I SÆRDELESHED.

Testsæsonen står for døren, efteråret, vinteren og 
det tidlige forår er præget af forskellige landes 
tester.

Disse arrangeres med forskellige formål, men har 
alle samme hensigt: at vise flaget, fornøje test
deltagerne og bringe sporten ind i vor hobby.

For den, der aldrig har prøvet at være testdel
tager eller måske kun har gjort et par spæde for
søg, kan der være en vis tilbageholdenhed. Måske 
på grund af manglende tiltro til, at grejet er godt 
nok, måske mere på grund af tvivl om egne evner. 
Til dette er at sige, at er stationen god nok til dag
lig brug, kan den også anvendes i tester, og er 
egne evner ikke tilstrækkelig gode til topplacering, 
så er det — som i al anden sport — hovedsagen 
at være med, og at dette at være med bibringer 
deltageren større dygtighed og dermed mulighed 
for bedre placering næste gang.

OZ7BG har skrevet om, hvordan det er at være 
med, og hvordan det gøres. Jeg kan kun anbefale 
alle at lytte til denne erfarne og dygtige testdel
tager, men erfaringerne og den specielle testteknik 
kan kun læres ved selv at være med.

En anden side af samme sag er, at EDR eller 
Skandinavien som sådan afholder tester, hvor dette 
at være med har en større betydning, idet antallet 
af danske deltagere er bestemmende for, om de 
„udenlandske" testdeltagere overhovedet kan få 
nogen test ud af det.

Det har været min lod efter sidste OZCCA test 
at modtage mange breve fra udenlandske testdel
tagere, der forundret har bedt om grunden til den 
ringe danske deltagelse, og hvor de indrømmer, 
at de opgav efter at have konstateret dette.

Den 19.—20. september er danske amatørers med
virken i den skandinaviske test en forudsætning 
for denne tests succesrige gennemførelse, så meget 
mere som kampen om det nordiske mesterskab, der 
udregnes uden indviklede udregningsmetoder, men 
simpelt hen ved at lægge de pågældende landes 
testdeltageres points sammen, gerne det første år 
skulle tilfalde EDR.

Min personlige mening er, at der med denne test 
er skabt mulighed for at få en konkurrence, der 
med hensyn til popularitet vil kunne stå mål med 
de mest kendte tester, og at det store arbejde med 
at bringe kendskabet til testen ud til alle radio
amatører i hele verden vil vise sig ved, at mange 
udenlandske amatører bliver deltagere.

Selv om du ikke kan deltage i hele testperioden, 
og selv om du ikke kan køre alle båndene, så vær 
alligevel med til at vise flaget den 19.—20. sep.

Reglerne for testen findes i OZ juli.
73 og god test — OZ2KD Knud.
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Ogsaa August bragte mange fine Aabninger; 
3NH meddeler, at LA, SM6, SM5 og DL stns ved 
adskillige Lejligheder kom ind med Lokalstyrke. 
Sjællandske Amatører vil her muligvis spørge sig 
selv, om deres egne Modtagere og Antenner nu 
ogsaa er i Orden; men her er et lille Eksempel paa, 
hvor lunefuldt VHF-Forhold kan arte sig:

Da 4KO kom hjem fra VHF-Mødet paa Himmel
bjerget den 26. Juli, havde han Forbindelse med 9 
PA stns; de fleste af dem gik ind med S9 og mere. 
Men 3NH, som var i Gang samtidig, kunde kun høre 
et Par af dem meget svagt — der er kun 45 Km 
mellem 4KO og 3NH! Saa kan man bedre forstaa 
det. Der er saa kun tilbage at forklare, hvorfor 
Jyderne gennemgaaende har bedre conds end Øbo
erne. At Afstandene til G, PA, ON, F og de fleste 
nordtyske Stationer er kortere fra Jylland, turde 
kun være en Del af Forklaringen.

EDR’s Field Day.
Her var det dog for en Gangs Skyld omvendt. 

Jyderne havde daarlige Forhold, idet det regnede 
det meste af Tiden. Dette var utvivlsomt ogsaa 
Forklaringen paa, at den jyske Deltagelse i Testen 
laa mærkbart lavere end Aaret i Forvejen. Paa 
Sjælland var Vejret derimod fint hele Tiden, og 
her var Forholdene forsaavidt bedre — men gode 
var de dog ikke, hverken Lørdag Aften eller Søn
dag Morgen.

Ved Middagstid skete der noget betydningsfuldt, 
idet der indtraadte en meget kraftig Aurora-Re- 
fleksion fra NNE. Nu var Chancen der: Enhver, der 
kunde gribe om en Nøgle, gik paa Jagt efter G, 
SM5, DL, OK, ON og PA — for adskillige Deltage
res Vedkommende med Resultat, medens andre 
hurtigt blev paa det rene med, at det vist var klo
gere at fortsætte med at worke de lokale Stationer. 
Samtidig var Forholdene i Almindelighed blevet 
bedre og syntes i den sidste Periode nærmest at 
ligge over Normalen.

3NH var blandt dem, der fik sin Test-Log pyntet 
af Aurora-Kontakter: 5 SM6, 2 SM5, 5 DL, 1 OK.

Ogsaa 2AF sikrede sig en OK — QSO.
Den svenske Deltagelse var meget fin; men Nord- 

mændene svigtede — efter eget Udsagn, fordi de 
ikke i Tide havde faaet Meddelelse om Field Day! 
Fejlen ligger imidlertid ikke her i OZ, idet den 
norske VHF-Manager rettidigt har faaet tilsendt 
Juninummeret af OZ, hvori Testen blev bekendt
gjort.

Men hvordan med Fynboerne og Bornholmerne? 
De svigtede ogsaa — og vi savnede dem.

De Stationer, der var draget i Felten, havde stort 
set valgt de samme Positioner som sidste Aar. 2AF 
var i Hirtshals, 9 AC i Hanstholm, 2ES i Frederiks
havn, 5AB paa Vejrhøj, 7G paa Møns Klint (for 
fjortende Aar i træk), OZ7AN paa Buske Mølle og 
OZ5MK paa Vejby Strand (for tredje Aar i træk).

Nye Placeringer var derimod 1PL i Nykøbing 
Falster, 3RI i Gilleleje, 9SW paa Ejer Bavnehøj og 
20T paa Bygbjerg nær Aabenraa.

Blandt Førstegangs-Deltagerne var OZ9SA i Ska
gen, hvis Signal gjorde sig fint gældende paa Sjæl
land. — i hvert Fald paa Vejby Strand.

At visse Stationer var saa fænomenalt kraftige 
trods de daarlige Forhold, lader sig ikke udelukken
de forklare ved de højtbeliggende Field-Day Posi
tioner og/eller stor Effekt. For blot at nævne to

Eksempler: 2AF's Antenne bestod af 32 Elementer, 
sammensat af 8 4-Element Yagis, og 7G brugte en 
20-Element Beam, idet 2 10-Element Yagis var stab
let over hinanden.

Der kunde sikkert skrives en hel Bog om alle 
vore Oplevelser under Testen. I Jylland gjorde 
Regnvejret en hel Del til, at de ikke var lige be
hagelige allesammen — ved 2-Meter Klubbens 
Møde den 26. August berettedes om de mere eller 
mindre dramatiske Begivenheder. Her er en af de 
mere fornøjelige, der stammer fra OZ5MK ved 
Vejby Strand.

Medens vi med Beamen mod Vest afsøgte Baan- 
det, lød der pludselig fra Højttaleren med S9 + en 
kraftig jysk Stemme, der sagde: „Vi har hørt en hel 
Masse Københavnere og Skidt og Møg; men de 
kan ikke høre os“. Stemmen tilhørte 4KO, og det 
var forresten 9SW, han var i QSO med.

I modsætning til i Fjor var der saa godt som 
ingen Stationer i den øverste Halvdel af Baandet, 
som jo ellers til daglig er helt pænt befolket nu.

2-Meter Klubbens Møde den 26. August
talte over 40 Deltagere, saa det kneb lidt med at 
finde Siddeplads til alle. Vi havde den Glæde at 
have Besøg af 3RR og 6PB fra Randers samt vore 
gode Venner fra Skaane, SM7BCX, SM7BE, SM7BJ 
og SM7BOR. OZ7BR indledteDrøftelsen af Field 
Day Begivenhederne, hvori deltog 7G, 5AB, 2ES 
og andre.

Næste Møde
afholdes Onsdag den 23. i Lokalet paa Sonofon 
Radiofabrik, Gentoftegade 118 (Indgang i Gavlen). 
OZ7G og OZ9AC vil demonstrere 70-cm Grej.

OZ7IGY paa 2 Meter
vil, naar disse Linjer læses være blevet forsynet 
med en rundstraalende Antenne bestaaende af 2 
Ringdipoler fødet i Fase (Gain ca. 2 db over en 
Dipol). 70-cm Antennen, der som bekendt allerede 
er en Rundstraaler, forbliver uændret.

Antenneudskiftningen skulde betyde, at 2-Meter 
Amatøren direkte Vest og Øst for København faar 
væsentlig bedre Modtagelse af 7IGY. 2-Meter Klub
ben vil meget gerne have Rapporter fra Jyderne 
herom — og for den Sags Skyld ogsaa fra Fynboer
ne, hvis de da endnu lytter paa 2 Meter. Rapporter 
bedes sendt til OZ5MK.

Bemærk, at OZ7IGY fremtidig stopper Kl. ca.
23.00 af Hensyn til DX sydfra (der er et Par Berlin- 
stns i Gang paa Frekvensen). Starttiden Kl. ca.
12.00 ændres derimod ikke.

Test-Logs
skal, som meddelt i OZ for Juni, være afsendt 
senest den 21. September til E.D.R.s Traffic De
partment, Box 335, Aalborg. Det kan altsaa naas 
endnu!

SSA’s nordiske VHF-Test 30.—31. Maj 1959.
1. SM7AED 213 point 13. OZ4KO 86
2. SM7BAE 200 — 14. OZINK 84
3. SM7BZX 158 — 15. SM6CJI 81
4. OZ8JG 149 — 16. SM6PU 80
5 OZ4OL 132 — 17. OZ9SW 67
6. OZ7AN 124 — 18. OZ7R 61
7. OZ9AC 119 — 19. SM6PF 61
8. OZ1HA 109 — 20. SM5FJ 58
9. SM7ZN 97 — 21. OZ6HD 55

10. OZ8ME 95 — 22. OZ6RI 50
11. OZ2G 91 — 23. OZ8SOR 44
12. SM7CLC 88 — 24. SM7YO 37
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25. SM5MN 35 — Udenfor Konkurrencen
26. OZ9HN 31 — (for sent indsendte Logs)
27. SM1BSA 31 — SM7BCX 155 point
28. SM4PG 30 — OZ5AB 127 —
29. SM7BXK 29 — SM7BOR 106 —
30. SM5SI 25 — OZ6PB 32 —
31. OH3TH 13 —
32. SM5AKP 12  — Checklogs
33. OH1SM 10 — OZ7LX - 7BB - 7CR -
34. OH1OZ 10 — 7BQ - 7TZ - 5HV - 2RA
35. SM5AAS 5 — - SM5UU.

Sejrherren SM7AED kørte fra Stavershult i Hal
land med 100 Watt Input, 5-Element Beam og 
E88CC — Converter paa 2-Meter samt 25 Watt 
Input, 24-Element Beam og EC80-Converter paa 
70 Cm.

Ogsaa ved denne Test var Forholdene mindre 
gode.

Fra Polen
meddeles i Region I’s VHF Newsletter, at der er 
stor Aktivitet i SP paa 2 Meter, og at de polske 
Amatører har indført en Opdeling af Baandet efter 
Distrikter. Da det ikke meddeles i Enkeltheder, 
hvorledes de 9 Distrikter er fordelt, er denne Op
lysning jo mindre værdifuld, men den siger os i 
hvert Fald, at vi kan forvente at støde paa SP 
stns over hele Baandet. Det hedder dog i Meddelel
sen, at SP9 er det Omraade, der udviser den største 
Aktivitet med over 40 Stationer jævnligt i Gang, og 
at dette Distrikt har faaet tildelt Omraadet 145.200— 
145.700. Endvidere, at SP3PD i Poznan sender med 
500 Watt Input paa 144.09 Mc og en 96-Element 
stacked Beam — NB! udelukkende Cw! Samt at 
alle SP5 stns har QTH Warszawa (144.7—144.95 Mc).

Mogens Kunst, OZ5MK 
Møllekrogen 11, Lyngby.

Tekniske kursus
under Københavns Kommunes Aftenskole oprettes 
atter i år, som sædvanligt forudsat at det fornødne 
antal deltagere indmelder sig.

Når dette læses, er den normale indtegning slut, 
men efterindmeldelser modtages indtil udgangen af 
september måned på aftenskolens hovedkontor, 
Nyropsgade 21, st., V.

Undervisningen er gratis bortset fra indmeldel
sesgebyret 10 kr. Friplads kan dog opnås, når for
holdene taler derfor.

Kursus er normalt kun åbne for deltagere med 
bopæl i Københavns kommune, hvorfor eventuelle 
andre bedes indhente nærmere Oplysninger på 
telefon 78 06 67.

Undervisningen foregår på:
Begynderhold (fysik II A, hold nr. 926), der for

bereder til den mundtlige prøve, og består af to 
ugentlige aftener, tirsdag og torsdag (i tilfælde af 
at der melder sig lige så mange deltagere som i fjor 
dog antagelig også mandag og onsdag) hver aften 
a 2-21/* time.

Fortsætterhold (fysik II B, hold nr. 927) er specielt 
beregnet for deltagere, der har gennemgået begyn
derholdet, med henblik på den skriftlige prøve og 
suppleret med praktiske forsøg og demonstrationer. 
Kursusaftener mandag og onsdag a 2-2‘/t time.

Begge kursus afholdes som sædvanlig på Bispe
bjerg skole i tidsrummet 1. oktober til 31. marts.

På indmeldelsesblanketten anføres udfor ønsket 
om en bestemt lærer navnet: K. Staack-Petersen.

73 og på gensyn til kursusdeltagerne.
OZ2KP.

Danmarksmesterskabet 
i rævejagt 1959

Jagten afholdes søndag d. 11. oktober. Alle ræve
jægere, der er medlem af E. D. R., kan deltage.

Der udlægges 3 ræve, der kan opsøges i den for 
jægeren mest gunstige rækkefølge.

R E G L E R :
Frekvens: 1825 kHz — Call: OZ7RÆV.
Kort: Atlasblad 1 : 40.000 nr. A. 3612. Assens N.

Jægerne stiller ved startstedet, GRIBSVAD KRO 
(ved hovedvej 1 mellem Odense og Middelfart) se
nest kl. 9,00, medbringende deres udstyr.

Jægeren skal inden starten løse startkort (3 stk.) 
10,00 kr.

Holdet må højst bestå af 3 mand, der må kun 
medbringes een hovedtelefon pr. hold, hvorimod det 
er tilladt at medbringe reservemodtager.

Samarbejde under enhver form, mellem holdene, 
er forbudt og medfører diskvalifikation.

Holdene er forpligtet til under jagten at tage al 
mulig hensyn til privat ejendom og afgrøder.

Ved ankomsten til ræven må udvises diskretion, 
og rævens anvisninger nøje følges, rævehulen må 
under ingen omstændigheder beskadiges af jægerne.

Rævene befinder sig I K K E  i hus, afspærret 
område eller byer.

S E N D E T I D E R
Ræv nr. første uds. anden uds. tidl. tilm.

1 fra 10,00—10,02 10,30—10,32 10,36
2 fra 10,02—10,04 10,32—10,34 10,36
3 fra 10,04—10,06 10,34—10,36 10,36

Udsendelserne fortsætter i samme rækkefølge,
dog hvert kvarter, med sidste udsendelse henholds
vis kl. 13,45, 13,47,13,49, alle udsendelsers varighed 
2 min., jagten slutter kl. 14,00.

Der noteres tid ved hver ræv, tidspunkiet ved 
sidste ræv giver placering. Tilmelding til ræv før 
kl. 10,36 medfører diskvalifikation.

Efter jagten mødes vi igen på GRIBSVAD KRO 
til præmieuddeling og spisning (medbragt mad eller 
dansk bøf a 4,00 kr.).

Af hensyn til det store arrangement beder vi om 
omgående tilmelding til OZ3XA. A. Hjort, Karen 
Brahesvej 11 B, Odense, telf. 12 23 77.

PÅ GENSYN — GOD JAGT
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SJÆLLANDSMESTERSKAB 
I RÆVEJAGT

Traditionen tro indbyder Helsingør afdeling 
igen i år til den store dyst om Sjællands
mesterskabet i rævejagt. Jagten foregår efter 
samme regler som Danmarksmesterskabet, 
idet man på et 1:40.000 kort skal finde 3 ræve 
i vilkårlig rækkefølge; dette skulle give no
get at bestille for rævejægerne uden dog at 
være sværere, end at enhver med lidt erfa
ring i rævejagt kan deltage.

Samlet start søndag den 4. oktober kl. 09.00 
fra parkeringspladsen over for Fiskebæk Ho
tel. Der køres atter i år på kort A2828 Hille
rød.

Startkort og instruktion udleveres umiddel
bart før starten. Startpenge 10 kr. Der er 
fine præmier til de 3 bedste!

Evt. oplysninger fås hos OZ8CP, Carl-Egon 
Petersen, Rosenkildevej 25, Helsingør, telf. 
21 34 70. Helsingør afd. OZ8MX.



Forudsigelser for september
Vy  73  - bes t  dx  - 9SN

Rut« Afstand Pejling Dansk normaltid
Kai GØ
signal km grader 00 02 04 06 08 10 12 14 16 | 18 20 22 24 |

Bangkok
HS 8700 83 14,0 14,0 14,0 28.0 28 0 28,0 28,0 28 0 28,0 21.0 14,0 14,0 14,0 MHs

Buenoa
Aires
LU

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

Panama
KZS 8200 274 14.0 14,0 14,0 7.0

[14,0]
14,0 14,0 21.0 21,0 21 0 21,0 21,0 21,0 14,0 -

Nairobl
VQ4

6900 155 14.0 14,0 14,0 28 0 28,0 28.0 28.0 28 0 28 0 28,0 21,0 14.0 14,0 -

New York 
W2

6300 293 14,0 14,0 7,0
[14,0]

7.0
[14,0]

7.0
[14,0]

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

Reykjavik
TF 2100 310 7,0

(21,0]
7,0

[14,0]
7,0

[21.0]
7,0

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

Rom
I 1600 180 7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
14,0

[21.0]
14,0

[21,0]
14.0
[21,0]

14.0
[21,0]

14,0
[21,0]

14 0
[21,0]

14.0 7.0
[14,0]

7.0
[14,0] -

Tokio
JA/KA 8600 46 7.0* 7,0

[21,0]
14 0 

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

Thorshavn
OY 1300 310 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7.0 

[14,OJ
7 0 

[14,0]
14,0 14,0 14,0 14.0 7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
7,0

[14,0] -

Godthåb
OX 3500 310 14.0

[21,0]
7.0

[21,0]
7.0

[21,0]
7,0

[21,0]
14 0

[21,0]
21,0 21.0 21.0 21,0 21 0 21,0 14.0

121,0]
14 0

[21,0] -

Rio de 
Janeiro 
PY-1

10400 228 21,0 14 0 14 0 14,0 14,0 28 0 28 0 28 0 28.0 210
[28.0]

21,0 21 0 21,0 -

Wien
OE

900 166 7.0 7,0 7,0 7,0 7.0
[14,0]

7.0
[14,0]

7.0
[14,0]

7.0
[14,0]

7,0
[14,0]

7.0
[14,0]

7,0 7,0 7,0 -

Melbourne
VK3

16000 70 7 0 
[14‘0]

7.0
[14.0]

14 0 21,0 21,0 28,0 28,0 21,0 21,0 14.0 14 0 14 0 7,0 -

Svalbard 
LA LB x) 2000 18 7,0

[28,0]
7,0

[28,0]
7.0

[28,0]
7.0

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

121,0]
7.0

[28,0]
7 0 

[2S.0]
-

Færinge- 
havn 

OX x)

2300 270 7,0
[28,0]

7.0
128,0]

7 0 
[21,0]

7,0
[21,0]

7,0
[21,0]

14.0
[21,0]

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

7.0
28.0 -

x)  Gælder KUN for OY land

PRØVER FOR RADIOAMATØRER

Til underretning meddeles, at der vil blive af 
holdt prøver for radioamatører i november må
ned d. å.

Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den 
24. oktober d.  å.  for ansøgere øst for Storebælt  og 
den 19. oktober d.  å.  for ansøgere fra den øvrige  
del af  landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse11 i udfyldt og underskre

vet stand; ansøgere, der har været indstillet til en 
tidligere prøve, må indsende fornyet anmodning 
på et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

Har du h u s k e t  at indbetale kontingent for 
o k t o b e r  k v a r t a l ? ?  I modsat fald — gør 
det i d a g .

73. Kassereren.
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Læserne skriver: 

KRITIK BØR VÆRE SAGLIG 
OG FREMSÆTTES PÅ RETTE 
TID OG STED................

En amatør, som har aflagt et lille besøg på 
Buske Mølle, har fremsat nogle kritiske bemærk
ninger på gæstebogens sidste blad. Bl. a. har han 
påpeget, at det kniber med vedligeholdelse, og at 
der ikke ser ud i møllen, som da han selv stod for 
den. Den er i stærk forfald, slutter han, og så 
foreslår han et navngivet medlem af Københavns- 
afdelinges bestyrelse at „loppe den øvrige be
styrelse lidt op“!!!

Heraf er følgende foranlediget:

Dr. OM!
Tak for dine kritiske bemærkninger. En bestyrelse 

vil ikke kunne arbejde uden kritik, og det kan vi 
heller ikke.

Vi venter at blive kritiseret.
Vi venter ikke alene at blive kritiseret, men vi 

venter at blive kritiseret i tide og utide og på de 
mest mærkelige måder.

Vi er altså ikke spor forbavsede, selv om vi gerne 
havde set kritikken fremsat et andet sted end netop 
i møllens gæstebog.

Det er vi nemlig kede af — for gæstebogens skyld. 
Den var nemlig så pæn.

Og så er der jo det, at det kunne have været 
holdt inden for afdelingen.

Men du har ret, DR. OM, møllen trænger til ved
ligeholdelse, og vi bør alle give et nap med — det 
er da ganske klart. Men som du af erfaring ved. 
kan der nemt komme noget i vejen — familiefest, 
sønnen skal bruge bilen eller knallerten, konen kan 
nedlægge forbud osv. osv.

Det er imidlertid ikke det værste — der er altid 
nogle bestyrelsesmedlemmer med god vilje, der for
står at overvinde sådanne hindringer. For øvrigt 
er der mange af gæsterne fra andre afdelinger, der 
har været flinke til at give en hånd med, og det 
skal de have tak for.

Næh — det værste problem er vel nok at skaffe 
pengene. Vi har nemlig ikke syntes, at vi kunne 
bruge ret mange af medlemmernes penge til møllen 
— for det er jo ikke så mange af Københavnsafde
lingens medlemmer, der kommer på møllen.

Synes du ikke, der er fornuft i det?
I øvrigt har vi jo snart generalforsamling, og der 

er du mere end velkommen til at lufte dine menin
ger om møllen og fremsætte saglig kritik i det hele 
taget. For du er jo medlem af afdelingen — ikke 
sandt?

Vy 73 fra Københavnsafdelingens bestyrelse. 

TEST ELLER GENERALFORSAMLING?
Det var med glæde, at man i juni OZ så OZ2KD’s 

lille notits om den nystartede skandinaviske DX- 
test. Her var da en chance til at prøve at komme 
med i en test, og måske ville der blive mulighed 
for nye DXer. Juli OZ kom, og man læste reglerne 
igennem for testen. Jo, det lød meget lovende — 
det skulle blive spændende at komme med i en 
rigtig test. Men så kom OZ for august, og bum, så 
stod man der og blev lidt lang i ansigtet. I august 
OZ stod nemlig følgende: Generalforsamling i
Århus 1959. Ordinær generalforsamling afholdes i 
Århus søndag den 20. september 1959 o. s. v. — 
Altså skandinavisk DX-test og generalforsamling 
den samme dag.

Hvor genialt tilrettelagt. Er der slet ikke noget, 
der hedder samarbejde. Det synes mig lidt mærke
ligt, at ikke een eneste indenfor hovedbestyrelsen 
reagerer på denne dato. Ikke engang OZ2NU, som 
ikke kan undgå at vide om tilstedeværelsen af 
testen, reagerer. Jeg husker tydeligt de sidste to 
linier i OZ2KD’s notits i juni OZ: Reserver denne 
week-end til den skandinaviske DX-test! Sæt nu 
de alle gjorde det — sikken en generalforsamling 
der ville blive.— eller rettere sagt, der ville ikke 
blive nogen. EDRs generalforsamlinger er sløjt 
besøgt, men det gør det ikke bedre at lægge gene
ralforsamlingen på en dag, hvor der er test. Ganske 
vist er der ikke ret mange OZer, der kan køre CW, 
men de få, der er, skal vel have lige så store ret
tigheder som fone folkene. Vy 73 de OZ4WR.

HJERTESUK FRA TEGNEREN
Vi har fra vor tegner modtaget følgende lille 

hjertesuk:
Trods henstilling i OZ tegnes der stadig på begge 

sider af papiret og alt for gnidret, hvilket giver 
dobbelt arbejde. Kjeld Hansen.

Tegn i den dobbelte størrelse som I ønsker figu
ren i OZ. Tegn helst på kvadreret papir, så tegnin
gen bliver så regelmæssig og pæn som muligt, så 
ordner tegneren resten. T. R.

FRA AFDELINGERNE
København

Afdelingen holder møde hveranden mandag i 
„Cirkelordenens Selskabslokaler'1, Falkoneralle 96 
(over gården). Der er parkering i gården med ind
kørsel fra Franekesvej.

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. Aa. Olsen, 
Folkvarsvej 9 F, Go. 1902 v, Giro 59755. — Sekretær: 
OZ4SG, S. Kristensen, Godthåbsvej 172, st. th., Kø
benhavn F.

Siden sidst:
Så er sæsonen begyndt. Her i afdelingen fik vi en 

god start. Den 17. august kom OZ7OR og fortalte om 
de grundlæggende principper for o s c i l l a t o r e r .  
Det blev gjort med lune og grundighed — utroligt, at 
noget så tørt kan lokke smilet frem. 70R magtede 
kunsten.

Den 31 august afholdt vi vor f ø r s t e  a u k t i o n  
i denne sæson. Købelysten var jævn, priserne ligeså,
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det udbudte materiel en smule bedre end normalt. 
Alle gik vist tilfredse hjem. Der var så mange til
meldinger, at vi må holde en ny auktion den 9. 
november, og der er altså kun plads til dem, der 
ikke nåede at være med i denne omgang.

Møllen.
Vi forsøger stadigvæk at sælge møllen, bl. a. 

fordi det er for dyrt for os at have den. Vi skulle 
jo gøre noget ved den. men der kan blive tale om at 
skifte et vingepar ud — der tales om kr. 5000.00. 
Det kan vi ikke klare. Med de små midler, vi har 
i penge og arbejdskraft, gør vi, hvad vi kan — 
så DR OM. hvis der ikke er så fint på møllen, som 
du kunne ønske dig, ved du nu besked.

Rævejagter.
Siden sidst har vi haft to natrævejagter, bl. a. 

lørdag d. 15. aug., hvor vi havde to sendere ude, 
den ene blev placeret i en skytteforenings klubhus 
i Herlev. Det var OZ8WA, som kom med den idé, 
og vi havde det da også hyggeligt efter jagten med 
masser af øller og varme pølser, som 8WA’s xyl 
og yl serverede for os.

Lørdag d. 22. og søndag d. 23 aug. havde vi den 
store sjællandske rævejagt fra Buske Mølle. Der 
var mødt 14 deltagere, og vi havde den glæde at se 
Buur Andersen fra Svendborg, samt OZ5HF fra 
Herning og OZ9SW med xyl og yl, også fra Herning. 
Jagten blev kørt i to afdelinger, en natjagt, som 
OZ2XT blev vinder af, og en dagjagt som OZ5HF 
vandt. Det samlede resultat blev, at OZ5HF fra 
Herning vandt jagten med OZ2XT som nr. 2, og 
OZ8MX fra Helsingør tog sig af trediepladsen. 
Trods OZ2KP’s bekymringer om, hvorledes vi skulle 
kunne være så mange på møllen, gik det, så vidt 
jeg kunne se, ganske udmærket, og vi havde ærlig 
talt glædet os til at skrive om rævejagten på den 
sidste side i gæstebogen, men den var overmalet 
med bemærkninger om, hvad afdelingens bestyrelse 
gør og ikke gør, men det kan man selvfølgelig sag
tens gøre, når man ikke er medlem af afdelingen.

Efter jagten om lørdagen var der varme pølser 
og øller med efterfølgende kaffe med æbleskiver, 
som 3AD, 2XT, 9CW og 4AO xyllerne var mestre 
for, medens vi var på jagt. Vi var ca. 35 personer, 
der overnattede dels på møllen og dels i 4 telte.

Nye rævejagter.
Søndag d. 27. sept. dagrævejagt med start fra 

Fiskebæk hotel kl. 9,00 pr., kort A. 2828 Hillerød, 
hvor vi har udlevering af startkort og sendetider.

Søndag d. 4. oktober har Helsingør rævejagt, se 
meddelelsen fra Helsingør, og den skal vi selv
følgelig alle med til.

11. oktober skal vi til Danmarksmesterskaberne 
på Fyn.

18. oktober har vi så den sidste ordinære jagt, 
start og tider i næste OZ.

Programmet:
28. september: S i k k e r h e d s b e s t e m m e l s e r .  

OZ7EU vil behandle dette stof på en ny måde, 
idet han vil tale om sikkerhed over for naboen 
(TVI, BCI), sikkerhed over for en selv og sikker
hed over for senderen. Spring ikke denne aften 
over.

12. oktober: G e n e r a l f o r s a m l i n g  med følg.
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regn

skab.

4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og en supple

ant for disse.
6. Valg af revisor og en suppleant for denne.
7. Formanden for byggefonden aflægger beret

ning.
8. Valg af bestyrelse for byggefonden.
9. Eventuelt.

26. oktober: Programmet ikke fastlagt. Se OZ okt.
9. november: A u k t i o n .  Tilmelding sluttet. Se 
ovenfor.

Morsekursus.
Afdelinges morsekursus begynder den 5. oktober 

kl. 19,45 og fortsætter følgende onsdage og mandage. 
Prisen for deltagelse kan for nærværende ikke op
lyses, da der forhandles om at få kursus optaget 
under aftenskolelovgivningen. I værste fald — så
fremt dette ikke lykkes — vil det blive mellem 
kr. 50,00 og kr. 75,00 for hele kursus. Beløbet skal 
indbetales første kursusaften. Tilmelding og nær
mere om kursus ved OZ5RO (Sø 4587) eller OZ4AO 
(Go 1902 v).

Et par påmindelser.
Der er endnu nogle enkelte, der ikke har indbetalt 

kontingentforhøjelsen kr. 3,00 på det tilsendte ind
betalingskort. Hvis dette er bortkommet, kan be
løbet indbetales på afdelingens Giro nr. 59755. Dette 
gælder også for overnatninger på møllen, kr. 3,00 
pr. nat.

Kassereren OZ4AO + Vy 73 de 4SG - Søren. 

AMAGER
Fungerende formand: OZ3WP, Steins Plads 7, 1., 

Valby, Va 664.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17.

Siden sidst:
Første møde efter ferien blev lidt af en over

raskelse for bestyrelsen, idet halvdelen af med
lemmerne mødte op, og vi håber at det må gentage 
sig frem i tiden. Høstfesten blev også en af de 
sædvanlige gode Amageraftener med højt humør 
fra start til slut. Lokalet bliver nu yderligere var- 
meisoleret, så jeg vil tro, at vi i vinter kan holde 
temperaturen på godt en snes grader, så det bliver 
altså ingen undskyldning for udeblivelse fra møder
ne, at der er for koldt.

Program:
10. september: Klubaften.
17. september: OZ2KP.
24. september: Klubaften.

1. oktober: OZ5AB. VHF.
8. oktober: Klubaften.

15. oktober: Filmsaften med XYL.
Vy 73 de OZ2XU.

AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ1BP, Bernhard Pedersen. Bornholms- 

gade 66, Aalborg, tlf. 3 41 19. Sekretær: OZ3PS, 
Henry Sørensen, Ny Kærvej 1, Nørresundby. Kasse
rer: OZ4WZ, Børge Hansen, Hjortøgade 8. 3. tv., 
Aalborg, tlf. 2 58 45. Bestyrelsesmedlem: OZ6BF,
Bent Frandsen, Bornholmsgade 76, 3. tv., Aalborg. 
Bestyrelsesmedlem: Ole Bendtsen, Aagade 31, 4., 
Aalborg.

Siden sidst:
Afdelingen havde en vellykket weekend lejr på 

Muldbjergene den 8.-9. august 1959. Der var med
bragt 80 og 2 meter stationer. Der var fine forhold 
på 2 meter, og der blev wkd. ca. 20 forbindelser.
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Den 19. august havde vi 2 meter aften i klubben. 
I løbet af halvanden time havde vi wkd. 8 LA-sta- 
tioner med meget fine rapporter 5—9 + hi.

Den 22. og 23. august deltog vi i aftenskolens 
udstilling i Aalborghallen. Der er nu tilmeldt så 
mange deltagere i vinterens undervisning, at der 
bliver 2 hold til teknink og 1 hold til telegrafi. Vi 
håber derigennem at få nye medlemmer til E. D. R.

Program:
Efter midten af september måned ændres møde- 

aftenerne til hver torsdag i stedet for som tidligere 
onsdag aften. Den første torsdagsaften bliver tors
dag den 24. september 1959.

OZ8JYL er QRV på 2 meter på mødeaftener, og 
vi håber snart at være QRV på 80 meter og andre 
amatørbånd.

Vel mødt i klubben.
73 de 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, Palna- 
tokesalle 23. 1. Bestyrelsesmedlemmer: F. K. Krieg, 
OZ3FK, Torvegade 66, tlf. 2691, og F. Elstrøm, 
OZ9BO, Skolegade 70 A.

Siden sidst:
Vi har haft en lang og rolig sommerferie, hvor 

klublokalerne dog har været åbne hveranden ons
dag. I det fine sommervejr er det imidlertid kun et 
fåtal af medlemmerne, der har fundet derud.

Vi starter nu vintersæsonen med et godt og fyl
digt program og håber på, at vinterens foredrag 
vil bringe noget af interesse for alle. Så mød flittigt 
op i vinter og sug viden fra vore foredragsholdere 
og hyg dig blandt gode venner.

løvrigt bliver vinterens program fastlagt således, 
at hveranden onsdag er foredragsaften og hveran
den almindelig klubaften. Derudover har Fischer 
i lighed med tidligere år et aftenskolekursus med 
forberedelse til amatørprøven, og 1HO vil lede vort 
morsekursus.

Stor sæsonstart:
Som optakt til vintersæsonen vil 7DR, Bram Han

sen, fra Dantronik komme herover og tale om 
„Frekvensstabile oscillatorer og styresendere“. Vi 
håber, at en mængde udenbys amatører vil benytte 
lejligheden til at besøge os i afdelingen og høre et 
virkelig fremragende foredrag.

Månedens program:
Onsdag den 23. september: OZ7NB fortæller om 

„Gitterdykmetre og deres anvendelse".
Lørdag den 26. september kl. 20,00: OZ7DR fortæl

ler om „Frekvensstabile oscillatorer og styresen- 
dere“.

Onsdag den 30. september: Klubaften.
Onsdag den 7. oktober: OZ3CB fortæller om 

„Strømforsyning til sendere og modtagere".
Onsdag den 14. oktober: Klubaften.

Vy 73 de OZ6BG.

HERNING
Store Midtjydske rævejagt 

2X2 ræve
blev afholdt den 8.-9. august. Der var tilmeldt 13 
hold fra henh. Aarhus, Odense, Kolding og Vejle. 
Jagten forløb godt, vejret var fint, og der var

kamp om pokalerne, som for andet år gik til Kol
ding. Denne gang var det Robert Storgård med 
obs. H. P. Heick, der tog sig af denne side af sagen. 
Til lykke! Tak til alle, der mødte op — og på gen
syn.

Resultaterne blev:
Natjagt 

Nr. 1 Robert Storgård, 
obs. H. P. Heick.

Dagjagt 
Nr. 1 OZ3MI, 

obs. Erik Nielsen.

Samlet resultat
1. Robert Storgård/H. P. Heick
2. OZ5HF/Per Sørensen
3. OZ3MI/Erik Nielsen
4. OZ2SH/OW
5. OZ9WP/OZ5JT
6. Søren Buch/Knud Buch
7. Dixen/OZ3MS
8. OZ2UC/Lillebror
9. OZ2LX/OZ2UP 

Resterende hold blev ikke placeret.
73

HOLBÆK
Nu er ferien slut, Holbæk afd. ta’r fat igen. Vi 

har møde den 22. september 1959 kl. 20,00 på „Dan
nevirke". Bestyrelsen forventer at se m a n g e  med
lemmer, hver gang vi har møde, der vil altid også 
være noget for „d i g", mød så mange som muligt, 
så vi kan få en levedygtig og handlekraftig afdeling.

Ta’ en kammerat med. Måske han også kan få 
interesse i vor hobby. På gensyn.

Vy 73 p. b. v. OZ8HC.

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

Chr. Hansen, Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer: 
OZ4GS, Svend Sigersted Sørensen, Borgmestervej 
58, Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Sundvej 17.

Det faste månedsprogram:
Hver mandag, fra og med d. 5. okt., kl. 20,00: Mor

sekursus.
Hver tirsdag, fra og med d. 15. sept., kl. 20,00: 

Byggeaften for begyndere.
Hver onsdag, fra og med d. 14. okt., kl. 20,00: Tek

nisk kursus.
Hver torsdag, fra og med d. 15. okt., kl. 20: Klub

aften (byggeaften for seniores).
Klubhuset er åbent hver torsdag fra kl. 20,00 for 

kammeratligt samvær, men som under måneds
programmet opført forventes fra 15. okt. et særligt 
byggeprogram.

Siden sidst:
Afdelingen holdt sin ordinære generalforsamling 

torsdag d. 27. august 1959. Til dirigent valgtes 4JJ. 
Formanden, 9SH, aflagde udførlig beretning om 
året siden sidste generalforsamling og betegnede 
dette som det første normale år i klubhusets histo
rie. Man var ovre alle spekulationer vedr. byggeri, 
anskaffelse af inventar m. m. De 4 ugentlige møde
aftener havde været godt besøgt, de afholdte kurser 
var gået godt, og især byggeaftener for juniores 
havde haft en usædvanlig stor tilslutning. Omtalte 
de af afdelingen arrangerede fester og udflugter og 
sluttede med at takke de medlemmer, som havde 
stillet sig til rådighed og forestået undervisningen 
gennem det forløbne år med en speciel tak til Svend 
Aage for den udmærkede måde, hvorpå han varetog 
sit hverv som klubhusbestyrer.

P.
195
228
231
246
264
278
279 
287 
342

OZ7RÆV.
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Formandens beretning godkendtes enstemmigt, og 
generalforsamlingen udtalte en tak til 9SH for den 
udmærkede måde, han havde forestået den tekniske 
undervisning og ledet afdelingen på.

Kassereren. 4GS, oplæste herefter regnskabet, 
der udviste en kassebeholdning på 693,75 kr. End
videre kunne kassereren meddele, at afdelingen nu 
var fuldstændig gældfri. Såvel hus som inventar 
var betalt. Kassererens regnskab blev også enstem
migt godkendt.

Afdelingskontingentet blev fastsat til fortsat at 
være 2 kr. pr. måned.

Til formand valgtes 9SH med akklamation.
Af den øvrige bestyrelse skulle 2BF og 3FM afgå. 

2BF genvalgtes uden afstemning og i stedet for 3FM, 
som ikke ønskede genvalg, nyvalgtes 9ER. 9PM og 
2FK blev henholdvis 1. og 2. suppleant. Som af
delingens revisor valgtes 3FM med 7CJ som supple
ant. Til et nedsat „Ræveudvalg“ valgtes 9PM, 7CJ 
og Svend Aage.

Under eventuelt diskuteredes den forestående gf. 
i hovedforeningen, og det vedtoges, at afdelingen 
betaler rejsen pr. bil for de medlemmer, der ønsker 
at deltage i gf. Endvidere diskuteredes afdelingens 
virke i det kommende år, og man var enige om at 
fortsætte de forskellige kurser efter nogenlunde 
samme plan som hidtil og endvidere nystarte en 
byggeaften på torsdag for seniores.

Dirigenten kunne nu afslutte den i alle måder 
rolige og saglige generalforsamling. Som en „rosin 
i pølseenden“ inviterede afdelingen på et par halve 
stykker med sild, hvilket var en dejlig afslutning 
på dagen.

73 fra Horsens afdelingen, OZ3FM, sekretær.

KOLDING
Søndag den 26. juli afviklede Kolding afd. syd- 

jydsk mesterskab i rævejagt. Der var desværre kun 
mødt 16 hold, men det var en glæde at se jægere 
fra alle egne af landet. Vejrguderne var os venlig 
stemte, og vi fik en pragtfuld tur i den skønne 
natur. Herning, Vejle og Kolding rævene viste sig 
fra den rævesnu side, og der måtte aflægges prøve 
til bjergbestigercertifikat for at nå Herningræven. 
Calle aflagde desuden frisvømmerprøve i kedel
dragt uden slips, men med andemad på hovedet, så 
Danmarksmesteren troede, det var selveste Ægir, 
der steg op til ham af Vejleåens dyb.

Vinder og „Store sydjydsk Rævejægermester“ blev 
Vang Miller med H. P. Hansen som obs. i ny re
kordtid, 1 time 40 min.

2. Robert Storgaard, 1,42.
3. Egon Andersen, Svendborg, 1,52.
4. OZ7JT, Amager, 2,10.
5. OZ8MX, Helsingør, 2,22.
6. OZ8BM, Helsingør, 2,23.
7. Søren Buch, 2,32.
8. OZ3MI, 2.47.
9. OZ5HF, Herning, 2,51.

10. J. Dixen, Vejle, 2,54.
11. OZ3SH, Odense, 2,55.
12. OZ2RD, 2,56.
13. F. Holm, Herning, 3,21.
14. OZ8LD, Odense, 4,14,
medens et par måtte nøjes med 2 ræve, deraf 
OZ2UC fra Herning, der kørte på knallert.

Efter jagten samledes vi på Mølkær kro til spis
ning og præmieuddeling, og da sult og tørst var 
slukket gik diskussionen muntert. Her fra Kolding 
takker vi alle, der mødte for en god dyst og en

dejlig dag og håber I kommer igen. når vi kalder 
og tag nogle flere med. Terrainet er stort nok til 
mange flere jægere. En tak skal også lyde til ræve
ne, der kæmpede en tapper kamp mod solens 
ubarmhjertige stråler og hvepsenes nysgerrige og 
pågående interesse. Vi henstiller kraftigt til alle, der 
kan lide rævejagten og kammeratskabet blandt 
rævejægerne: MØD OP TIL DM PÅ FYN DEN
11. OKTOBER!

Vy 73 Kolding Rævejægere.

LOLLAND-FALSTER
Sæsonens første månedsmøde blev afholdt på 

,.Baltic“ i Nykøbing, og der var mødt 19 medlemmer.
Formanden bød velkommen, udtrykte glæde ved 

at se et par nye ansigter og udtalte ønsket om, at 
de måtte befinde sig godt i vor afdeling. Han gav 
nogle oplysninger om vinterens tekniske kursus og 
bad om navne på deltagere. Der tilmeldtes 11 ele
ver. Endvidere har 3 fra Nakskov i sinde at melde 
sig.

OZ3LE stillede sig til disposition som leder af et 
morsekursus, men på grund af lokalemangel måtte 
forskellige muligheder først undersøges.

Det kan nu meddeles, at teknisk kursus begynder 
onsdag den 30. sept., kl. 19—21, Østre skoles labora
torium, med 4FL som lærer. Indtegningsgebyr kr. 
6,00.

Det besluttedes at indvarsle til ekstraordinær ge
neralforsamling i forbindelse med næste måneds
møde d. 26. sept. med fig. dagsorden:

Ændring af vedtægternes § 2: Afdelingskontingent.
Mødet afholdes på Nielsens hotel i Maribo kl. 

19,30.
2JE mente at kunne være til rådighed med fore

drag om modtagere, efter generalforsamlingen.
Vel mødt i Maribo d. 26.

Vy 73 OZ7NA.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Lokale: Samme sted.

Siden sidst:
Mandag den 3. august kl. 20,00 afholdtes der gene

ralforsamling. Formanden bød velkommen, og 
OZ7UM blev valgt til dirigent. OZ5KE fremlagde 
protokollen, som han blev fri for at læse op. Der
efter aflagde formanden en kort beretning om ar
bejdet i afdelingen og omtalte de forskellige ar
rangementer, der var foregået. Protokol og beret
ninger godkendtes. Regnskabet balancerede med 
365,38 kr. Det godkendtes. OZ5KE afgik, og nyvalgt 
til sekretær blev Leon Johannessen. Formanden 
takkede den afgåede sekretær for godt samarbejde 
og bød den nye velkommen i bestyrelsen. Under 
eventuelt blev drøftet forskellige ting angående 
arbejdet i den kommende vinter.

Programmet:
Mandag den 21. sept. kl. 20: Auktion.
Husk nu at tage noget med allesammen, så vi 

kan få alle tiders auktion ud af det.
Mandag den 28. sept.: Klubaften (Morsning).
Mandag den 5. okt.: Klubaften (Morsning).
Mandag den 12. okt.: Foredrag og demonstration 

af rævemodtager. OZ7W og OZ3SH fra Odense 
kommer og fortæller om rævemodtagere, og hvordan 
de bruges.

Vy 73 L. Johannesen.

NÆSTVED
Sommerferien er slut, og vi begynder klubafte- 

nerne igen tirsdag d. 1. sept.
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Den 23. aug. havde Næstved afd. 10 års jubilæum, 
hvilket blev markeret ved en lille festlighed på 
Sass Hotel.

6 PA og 7TL, afd. første formand og medstifter, 
talte ved bordet.

5RO og 1EF sørgede for underholdningen, og 5AB 
var som sævanlig en udmærket aktionarius.

Endvidere havde vi som gæster 6EP, 2NH, 2V 
samt kammeraterne fra Slagelse og Sorø med XYL.

På afd. vegne.
Hjertelig tak til jer alle fordi I ville besøge os.

Vy 73 de OZ4PP. 

RANDERS
Formand: OZ3BR, E. V. Bruun, Schaldemosevej 

10, Randers. Kasserer: OZ6TE, T. Skyggebjerg, Ler
vangen 19, Randers. Sekretær: OZ1BA, Anker Bon
desen, Skovlyvej 24, Randers.

Mødeaften hver onsdag i afdelingens lokaler på 
Hobrovejens gi. sygehus.

Afdelingen afholder morsekursus i afdelingens 
lokaler hver tirsdag kl. 19 for begyndere og fra kl. 
20.30 for viderekomne. Kursus ledes af 5WJ og på
begyndes den første tirsdag i oktober. Tilmeldelse 
sker kursusaftenen.

Afdelingens medlemmer deltager i bygning af en 
ny amatørbygget sender i forbindelse med kamme
ratligt samvær hver onsdag i afdelingen. Bidrag 
til senderen i form af arbejde og materialer mod
tages med glæde.

Den første mødeaften i oktober afholdes auktion 
over radiomateriel. Medlemmerne bedes medtage 
egnede dele og møde talrigt op. De ny medlemmer 
bør have lejlighed til at erhverve sig billigt mate
riel, og de gamle amatører kan passende rydde op 
i varelageret.

Vy 73 de OZ1BA. 

SILKEBORG
Den årlige generalforsamling afholdtes 6. aug. 

Genvalgt til bestyrelsen blev OZIAG, formand, 
OZ3NS, kasserer, og OZ4GG, sekretær. Vi kan 
glæde os over lidt mere interesse fra nogle af med
lemmernes side, men vi hører også til dem, der 
ikke har eget mødelokale. I stedet holder vi mø
derne hos os selv, og vore XYL’s er meget venlige 
og forstående, så det er nok derfor, vi intet lokale 
får.

Vy 73, OZ4GC, sekretær. 

SØNDERBORG
Afdelingen startede den 5. aug. med møde på 

„Strandpavillonen“. Alle medlemmer mødte, for
uden to gæster: OZ8WK og OZ8PD.

Vi er stadig temmelig afhængige af, om vi får et 
lokale, så vi kunne kun lægge et vinterprogram 
med forbehold.

Der blev diskuteret livligt på den første møde
aften, og det var både HF og VHF, det drejede sig 
om. Næste møde: Første onsdag i hver måned.

Vy 73 OZ7WZ. 

VEJLE
Formand: OZ2GW, S. Pape, Pilevænget 6, 1., tlf. 

3765. Kasserer: OZ6LK, Knud Larsen, Bybæk pr. 
Vejle. Sekretær: Johs. Dixen, Kolding Landevej 42, 
tlf. 4406.

Der afholdes morsetræning og mødeaften hver 
tirsdag fra kl. 19,30 i afdelingens lokaler, Pilevæn
get 1.

Mød nu op, unge og gamle.
Vy 73 OZ6LK.

NYE MEDLEMMER

7403 - F. Liiders Jensen, GI. Køgevej 279 B, 2.,
Hvidovre.

7404 - Anker Hønge, Enghavevej 43, Nykøbing Mors.
7405 - O. C. Thygesen, Lucernevej 49, Vanløse.
7406 - Nicolaj Gregersen, Discontobanken, Randers.
7407 - Kurt Jørgensen, Stationsvej 13, Næsby F.
7408 - H. W. Petersen, P. D. Løvs Allé 1, 4., Køben

havn N.
7409 - Niels Fr. Christiansen, Strandparkvej 5,

Brøndby Strand.
7410 - Bjarne Romme, Gåbensevej 7, Kraghave,

Nykøbing F.
7411 - Gert Christensen, c/o Metellus Christensen,

Outrup.
7412 - OZ3DS, Kirsten Horn, Buddinge Hovedgade

334, Søborg.
7413 - OZ4IW, Jens Jørgen Ipsen, Poppelhegnet 14,

2. th., Lyngby.
7414 - H. Bonnesen, Terndrupvej 16, Brønshøj.
7415 - Ove Quist Sørensen, Biilowsgade 7, st. o. g.,

Aarhus.
7416 - Viggo Jonasen, Dronningholmsvej 21 A,

Svendborg.
7417 - H. O. Rasmussen, Fixvej, Næstved.
7418 - Karen Marie Christiansen, Listedvej 34, 1.,

Kastrup.
7419 - Benny Larsen, Vibekegade 10, 1. th., Køben

havn 0.
7420 - Poul Steffen Thorup, Elmevej 19, Viborg.
7421 - Ib O. Larsen, Amaliegade 11 B, København K.
7422 - Poul Danielsen, Hvidovrevej 235 C, 2. th.,

Hvidovre.

Tidligere medlemmer
4716 - OZ1TX, Tage Bank, Lilletoften 18. Skovlunde. 
4831 - OZ8MT, Henning Bendsen, Blichersvej 38, 

Helsingør.
5795 - OZ9ER, Erling Nielsen, Sundvej 17, Horsens. 
6159 - Arne Høyer, Østervold 28, Randers.
6776 - 875 Bjerrum, CLD. Langelandsgades kaserne, 

Aarhus.

QTH-RUBRIKKEN

123 - OZ7GL, Poul John Jelgren, Præstegårds 
Allé 32, Brønshøj, ex. Portugal.

961 - 7NJ, Jørgen Nielsen, Falkonervænget 7, 4., 
København V, ex. Birkerød.

1729 - 2KV, Knud Willemoes, Baldursgade 21, 
Esbjerg, ex. Nordby, Fanø.

1840 - 4PM, Poul Mørch, Installationsforretningen, 
Øster-Marie, ex. Rønne.

1919 - 3PL, Paul Garfield Larsen, Grynmøllen 4, 
Hjallese, ex. Odense.

2850 - 2V, Verner Jensen, Akandevej 51, Lille Vær
løse, Værløse, ex. Søborg.

3284 - 8AL, Anker M. Larsen, c/o Vilh. Jensen, 
Hegnshusene 30, Brønshøj, ex. Mariager.

3422 - 3JA, John Rastrup Andersen, Vester Maries- 
allé 38, Kastrup, ex. Lyngby.
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3723 - 80K. Eyvind Galsgaard, Adalsvej 65, 3 mf.. 
København F. ex. Vanløse.

4115 - 9LK. Laurits Knudsen, Fuglsang 7, 1. th., 
Åbenrå, ex. Esbjerg.

4124 - 6TJ, Torben E. Jørgensen, Møllevangsallé 
149, 2., Aarhus, ex. Ulfborg.

4438 - 3AF, A. Frederiksen, Håbet, Fredensborg, 
ex. Tåstrup.

4452 - 9HC, A. H. Christoffersen, 3, Square de
Monte-Christo, Marly le Roi, Seine et Oise, 
France, ex. Paris.

4577 - 2LL, E. Lundorff Larsen, Holmegårdsvej 47, 
Viby J., ex. Aalborg.

5009 - 4MB, Morten Benthin, c/o Edv. Jacobsen, 
Skelhøjen 69, Herlev, ex. Fredericia.

5189 - 6LF, Jan Fialla, Mosegårdsvej 114, Gentofte, 
ex. Søborg.

5237 - 5WO, Børge Frøkjær-Jensen, Husumvej 106, 
Brønshøj, ex. Hellerup.

5582 - 3NB, N. Bauer, Bratskovvej 1 A, 2., Vanløse, 
ex. København NV.

5648 - OY2H, Hans Jakob Egholm, Bogbindaragøta, 
Thorshavn, lokal.

5776 - OZ4CB, Carl Ove Bagge, Degnemose Allé 
14, 1. tv., Brønshøj, ex. København F.

5864 - 6JA, Jens O. Andersen, Frankrigshusene 2,
3. tv., København S, ex. København F.

5880 - 9BC, Lund Christensen, M/S Algeria, 
Svenska Lloyd, Gøteborg, ex. Østervrå.

5929 - 6CR, Arne Rasmussen, Visenbjergvej 17, 
Tommerup, lokal.

6002 - 6WO, William Ib Olsen, S/S „Hedja“, Rede
riet Kullaberg, Strandgatan 11, Hoganås, 
Sverige, ex. soldat.

6008 - OX3NK, Ole Krause, Sletten, Julianehåb, 
Grønland, ex. Farum.

6054 - OZ2GY, Hans G. Jørgensen, Olaf Nordha
gensvej 14, Byåsen, Trondhjem, Norge, 
ex. Herlev.

6056 - 7CF, Poul Stangerup, Skodsborg Søbad, 
Skodsborg, ex. Gentofte.

6110 - 6FO, Fin Olsen, Ny Calrsbergvej 1, Køben
havn V, ex. Hillerød.

6143 - Ejvind Petersson, Frederiksgade 59, bgb. tv., 
Odense, lokal.

6465 - Carl Mårtens, Bruunsgade 41, 2., Aarhus, 
lokal.

6493 - Erhardt Nielsen, „Hafnia“, Jernbanegade, 
Hadsund, ex. V. Tørslev.

6624 - Bent Larsen, Kap Tobin Radio, Grønland, 
ex. Esbjerg.

6638 - OZ5PU, Horst Krickhahn, Set. Ibsgade 4, 1., 
Viborg, ex. soldat.

6719 - Kjeld Larsen, Suensonsgade 62, st., 
København K, ex. Brøndby Strand.

6771 - 5FZ, Flemming Christiansen, Rønnebæk, 
Næstved, ex. Rønne.

6838 - Fritz Primdahl, Værelse 1009, Rektorparken 
8, København SV, ex. Gentofte.

6894 - 1JL, Jens Larsen, Helgesvej 19, Åbyhøj, 
ex. soldat.

6936 - A. Chr. Andersen, „Solhverv", Vebbestrup, 
Doense, ex. Vægger.

7016 - Bjarne Palm Pedersen, Anemonevej 10, 
Nyborg, ex. Simmerbølle.

7048 - Erik Jacobsen, c/o Marie Jacobsen, 
Skovsgård, ex. Flauenskjold.

7056 - S. A. Rasmussen, Byvej 47, st. th., Holme, 
Højbjerg, ex. Aarhus.

7093 - Ove Skov, Vænget 11, Randers, lokal.
7144 - 5KI, Karen Jørgensen, Høveltevangsvej, 

Lynge, Allerød, ex. Sønderborg.

7149 - M. Brøgger Jensen, Nordmarksvej 11)8, th..
Kastrup, ex. Nykøbing Sj.

7177 - 6KL, John Keller-Larsen. Axelhøj 38.
Rødovre, Vanløse, ex. soldat.

7263 - Hugo W. Petersen, Saltum Allé 10, Kastrup, 
lokal.

7321 - 3ND, Hans Andersen, Rundforbivej 34, 
Trørød. Vedbæk, ex. Holte.

7349 - Arne Larsen, Løgstørgade 18, 1. tv., 
København Ø, ex. København V.
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Tidsskrift  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, Ålborg, 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.

Traffic-manager: s

OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.
Landsafdelingsleder:

OZ8JM, J. Berg Madsen, HobroveJ 32, tlf. (dag) 6111, 
Randers.

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

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

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

angivelse.
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Vedrørende amatør-radiosendetillade Iser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt 

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

Nye tilladelser:
B   OX3NK, 6008, N. O. Krause, Sletten, Julianehåb (tidligere 

OZ6LD).
B OZ3KI. 7399, Svend Age Kiellberg, Bygårdstræde 26. I.,

Brønshøj.
C OZ3QB, Svend Aage Thyregod, Andrup pr. Esbjerg.
C OZ4AU, 7389, A. U. Larsen, Vestergade 24, Thisted.
C OZ6SE, 6431, Svend Aage Kofoed, Nørrebrogade 9, II., byg. 4,

København N.
C OZ8CB, Carl Seneca Nielsen Bæhr, Set. Laurentiivej 11,

Skagen.

Inddragelser:
A OZ2GY, H. G. Jørgensen, Pilegårdsvej 89, I., th., Herlev.
B OZ6LD, N. O. Krause, „Egehus“, Skovvængets Alle, Farum

(nu OX3NK).
B   OZ9NH, N. Horup, Bøgehøj 25, I., Hellerup.

Ændring fra kategori C til kategori B:
B    OZ1JL, M. H. Larsen, LGKMP/CLD, LG. KAS., Århus.
B OZ1NH, H. K. Nielsen, Thorsminde pr. Ulfborg.
B OZ1PI, P. C. Jørgensen, Gravene 45, Viborg.
B OZ5IC, I. G. Christensen, Tranevænget 34, 2., Glostrup
B OZ6XP, H. Clausen, Bjernæs pr. Rødby.
B OZ8RH, K. R. Holm, Langelinie 18, Holstebro.


