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En termostatstyret VFO
Af OZIOF, Jørgen Hansen,
Vestergade 161, Silkeborg.

Efter flere års forgæves forsøg på at lave
en stabil VFO med rør, skabtes i desperation
og med velvillig bistand fra OZ7EX neden
stående konstruktion, som fuldtud opfylder
de krav, RTTY narrow shift og ESB stiller,
idet det simpelthen ikke har været muligt at
måle nogen drift efter ca. 1 times opvarm
ning (se senere).
Diagrammet viser en oscillator, der minder
stærkt om en Vackar, efterfulgt af et klasse
A buffertrin. Dette er linket til oscillatoren
for at undgå Cie’s skadelige indflydelse på
frekvensstabiliteten.
Udgangsspændingen er tilstrækkelig til alle
gængse blandere.
Driftsspændingen skal stabiliseres enten
på den viste måde eller med en 22 volts 1 W
zenerdiode direkte.
Oscillator og buffer opbygges på en 10 mil
limeter aluminiumsplade. Dimensionerne be
stemmes bl. a. af den forhåndenværende drejekondensator.

På denne plade anbringes desuden 2, 3 eller
4 stk. krafttransistorer, der fungerer som
varmelegemer, samt en OC71 som termoele
ment. Strømmen i AF124 styres af OC71, og
via emitterfølgeren ASY26 styres strømmen
i krafttransistorerne. Temperaturen indstilles
med trimmepotmeteret til ca. 35 °C.
For at opnå så god temperaturregulering
som muligt skal alle frekvensbestemmende
komponenter samt de nævnte krafttransisto
rer og OC71 bringes i god termisk kontakt
med bundpladen. Det er ligeledes af betyd
ning, at de mekaniske dimensioner holdes på
et minimum.
VFO’en kapsles i aluminiumsplade og fla
mingoplade eller lign. Uden om dette anbrin
ges en æske af hvidblik, der dels beskytter
flamingopladerne og holder dem på plads, og
dels holder varmepåvirkninger borte fra
VFO’en. AF124 og ASY26 anbringes med for
del i VFO’en, mens de to strømforsyninger
anbringes på et særskilt chassis.
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Til venstre: Strømforsyning.
Herunder: VFO’ens strømskema.

Alle afstemningsblokke Philips silver-mica.
Alle afkoblingsblokke Philips minipolyester.
Trimmere Philips.
1 stk. C005AB/25E isoleret rotor.
1 stk. C005BC/25E uden isoleret rotor.

Den nævnte opvarmningstid er afhængig
af materialerumfanget og antallet af kraft
transistorer, og i modellen ligger den på ca.
1 time med 3 stk. AD149 og en 10 mm plade
på 90 cm2.
Stabiliteten har jeg målt med den i fig. 4
viste opstilling. (Ikke medtaget).
Modtageren, en L06K39, indstilles på 5
MHz uden tilbagekobling (d. v. s. uden beat),
og VFO’en tunes ind, så en 400 Hz stødtone
høres mellem denne og stationen MSF (en
engelsk frekvensstandard). Denne tone blan
des med en tonegenerators output på ca. 405
Hz i to dioder, og i telefonerne høres nu
foruden de oprindelige toner, både sum og
differensfrekvenserne 805 og 5 Hz. Den sidst

Mekanisk arbejde på VFO’en. Der er ikke angivet
mål, da disse må afhænge af den forhåndenværende
drejekondensator.
Flamingofoamplader
limes
på
med kontaktlim. Hele boxen anbringes på hoved
chassiset med 3 stag eller stand off isolatorer.
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nævnte høres som amplitudemodulation af
de tre andre, og på denne måde høres selv
meget små frekvensændringer.
Der er på modellen målt ændringer på 3—
4 Hz i løbet af 3½ time, men det er ikke mu
ligt at afgøre, om det er VFO’en eller tone
generatoren, der er årsagen. Det er meget
usandsynligt, at VFO og tonegenerator kan
drive i frekvens i 3½ time og endda følges
så pænt ad, så det ovennævnte måleresultat
må formodes at være rigtigt.
Det forekommer måske nogle læsere, at det
er et kolossalt opbud af komponenter, bare
for at lave en VFO, og det er da også muligt
at undvære termostaten og alligevel få et
fint resultat.

Begynderens
problemer

Ved TR.

Endelig synes begynderne at reagere på de
efterhånden mange opfordringer til at kom
me frem med problemerne. Vi lægger ud med
følgende brev, der indeholder nogle konkrete
spørgsmål:
Jeg har med en vis spænding fulgt artik
lerne om begynderens problemer. Jeg er selv
en af begynderne, og det er med megen un
dren, jeg ser, at der ikke er kommet flere
spørgsmål. Jeg synes da personligt, at jeg har
et hav af problemer, og det er jo ikke enhver
begynder, der har lejlighed til at få sine
spørgsmål besvaret hos private radioamatø
rer. Derfor synes jeg, det ville være udmær
ket, om der blev startet en slags »begynder
brevkasse« her i OZ. Jeg tror også, der med
tiden vil blive en god tilslutning. Det, at der
ikke har været større tilslutning endnu, skyl
des efter min mening at begynderne er ban
ge for, at de skal blive til grin ved at komme
med de (simple) problemer, som de tumler
med. De tror nok, at de »kloge hoveder« vil
snakke om det og grine ad det, men lad dem
da grine. Når spørgerne er anonyme, kan det
da være ligegyldigt. Og jeg vil da sige som
7AQ: Kom frem af busken, begynder, og kom
med nogle af de spørgsmål, som du tumler
med.
Og nu til sagen. Universalinstrumentet er
jo selvbyggerens vigtigste instrument. Hvad
for et universalinstrument kunne du anbefale
mig at købe?
1) Minimumskrav?
2) Pris?
3) Evt. fabrikat?
Og nu mit andet spørgsmål: Jeg har byg
get en forstærker (m. indb. højttaler), og jeg
vil have det lavet sådan, at jeg fra mit værk
sted kan snakke med nogen i stuen, ved at
man fra forstærkerens udgang lader gå en
dobbelt ledning til en højttaler i stuen. Når
nogen så snakker i højttaleren i stuen, vil sig
nalerne blive forstærket i forstærkeren og
komme ud i den indb. højttaler. Det er såre
simpelt. Men nu vil jeg have lavet det sådan,
at man kan gøre det omvendte: at når jeg

snakker i den indb. højttaler, vil signalerne i
forstærket tilstand komme ud i højttaleren i
stuen. Det skal laves sådan, at jeg ved at vip
pe en afbryder i forstærkeren kan »bytte
højttalerne«. Nu er spørgsmålet, hvordan man
lettest gør det. Kan man ikke bruge en 2-polet
vippeomskifter, altså en omskifter med 8 lod
deflige, og hvordan skal man forbinde led
ningerne?
»Pepa«.
Må jeg straks sige, at det ikke er tanken
at lave en decideret »begynder-brevkasse«.
Begynderne er skam særdeles velkomne i den
tekniske brevkasse, hvor 6NF besvarer korte,
konkrete spørgsmål. Ideen med disse sider er
at tage et enkelt problem op til mere dybt
gående behandling, end der er plads til i
brevkassen.
Universalinstrumentet.

Et universalinstrument er, som de fleste
vel ved, et drejespoleinstrument indbygget i
en kasse og forsynet med en omskifter, hvor
med man kan indskyde forskellige formod
stande, således at meteret kommer til at virke
som voltmeter, og forskellige shuntmodstan
de, der gør det anvendeligt som milliampere
meter. Yderligere findes som regel et batteri
og et ohmmeterkredsløb, således at der kan
måles modstand. Næsten alle typer kan, for
uden jævnspænding og -strøm, måle veksel
spænding, idet der er indbygget en ensretter.
Mange instrumenter kan desuden måle vek
selstrøm. I gamle dage var universalinstru
mentet et oplagt emne for selvbyggere, men
nu til dags er udvalget af billige, japanske
typer så stort, at det absolut må anbefales at
købe fremfor at bygge selv. For det første
kan et universalmeter fås billigere end det
løse drejespoleinstrument, for det andet er
skalategning og kalibrering af instrumentet
ikke begynderarbejde.
Det, det er vigtigst at kunne måle, er jævn
spænding. Instrumentet skal altså have et
passende antal jævnspændingsområder, som
hver bør have sin egen skalainddeling, såle
des at man ikke i hovedet skal gange eller
dividere aflæsningen med en eller anden ube
kvem faktor. Bedst er fuldt udslag ved 1 — 3
— 1 0 — 30 o. s. v. eller 1,5 — 5 — 15 — 50
o. s. v. Her ændres følsomheden med omtrent
samme faktor, hver gang der skiftes område,
således at man altid — undtagen på det mest
følsomme område — kan bruge de øverste
2/3 af skalaen. Aflæsning på den nederste del
af skalaen giver nemlig en temmelig stor
unøjagtighed.
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Det mest følsomme område bør have 3—5
V ved fuldt udslag, det mindst følsomme om
kring 1000 V.
Et meget vigtigt krav er, at drejespoleinstrumentet har høj strømfølsomhed. Det er
muligt at få instrumenter med fuldt udslag
for 10 mikroampere; mere almindeligt er dog
50 eller 100 μA for fuldt udslag. Følsomheden
angives som regel som et antal kiloohm pr.
volt, f. eks. 20 kohm/'V eller 100 kohm/V.
Dette skal forstås således, at voltmeterets
modstand er lig med følsomhedstallet gange
med spændingen ved fuldt udslag for det om
råde, der benyttes. Er følsomheden således
20 kohm/V, er instrumentets modstand på 10
V-området 20 • 10 = 200 kohm. Jo højere
modstand, des mindre vil tilkoblingen af volt
meteret forstyrre det kredsløb, der måles på,
og des mere rigtig bliver den aflæste spæn
ding. Som eksempel på, hvad dette betyder,
kan vi tage opstillingen i fig. 1, hvor vi ønsker
at kontrollere transistorens arbejdspunkt. Det
kan f. eks. ske ved at måle spændingen i
punkt 1, på kollektoren. Har vi spændingen
her, kan vi beregne kollektorstrømmen, når
vi kender batterispændingen og kollektormodstanden:

I det skitserede tilfælde skal I0 være
ca. 0,5 mA og Vc = 7 V. Måler vi nu med et
2 kohm/V-instrument (0,5 mA ved fuldt ud
slag) på 10 V-området, er instrumentmod
standen 20 kohm. Instrumentet vil vise sig at
slå ud til kun 2/3 af de 7 V eller til ca. 4,7 V,
det er en fejl på ca. 30 %. Bruger vi et 50
kohm/V-instrument på 10 V-området, vil vi
måle 50/51 af det rigtige, altså en fejl på om
kring 2 %. Med 100 kohm/V bliver fejlen
1 %, hvilket er helt betydningsløst, dels set
i forhold til instrumentets egen nøjagtighed,
der for de billigere typer er langt dårligere
end en procent, dels i forhold til den nøjag
tighed, man normalt ønsker at kende resul
tatet med. Det er faktisk ret sjældent, man
ved den slags målinger behøver at få resul
tatet med en usikkerhed på mindre end 5 °/o.
Har man kun et 2 kohm/V-instrument, kan
kollektorstrømmen godt måles nøjagtigt, hvis
man måler over emittermodstanden, fordi
transistoren da DC-mæssigt virker som emitterfølger med meget lav indre modstand. På
1 V-området, hvor instrumentmodstanden er
2 kohm, bliver fejlen kun ca. 7 %, hvilket
kan tolereres i mange tilfælde.
Som regel har et universalmeter samme
områder for vekselspænding som for jævn
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Fig. 1.

spænding. Man bør skele til, om de hyppigst
forekommende spændinger, der skal måles,
ligger et rimeligt sted på skalaen. Skal man
kontrollere et rørs glødespænding på 6,3 V,
er det upraktisk, hvis man har fuldt udslag
ved 5 og 25 V.
Jævnstrøm bør kunne måles i det mest al
mindelige område fra 1 mA til 1 A med sam
me spring mellem måleområderne som ved
spændingsmåling. Det er vigtigt, at spæn
dingsfaldet over instrumentet ikke er for
stort ved strømmåling, da dette medfører
målefejl på samme måde som beskrevet un
der måling af jævnspænding. Desværre har
strømfølsomme
instrumenter
nødvendigvis
højere modstand end mindre følsomme, såle
des at man må indgå et kompromis.
Vekselstrøm har man meget sjældent brug
for at kunne måle, så hvis et instrument
mangler sådanne områder, bør man ikke lade
sig afskrække fra køb af den grund.
Ohm-områder bør ikke mangle på et univer
salmeter. Ganske vist kan man ikke måle
modstand særlig nøjagtigt med de sædvan
lige instrumenter, men det har man også
sjældent brug for. Skal man en sjælden gang
udmåle en modstand med f. eks. 1 % nøjag
tighed, kan man alligevel ikke bruge selv et
kostbart universalmeter.
Universalinstrumenter til amatørbrug fin
des i prisområdet 100—200 kr., og mere er
der ikke grund til at betale. De dyrere instru
menter har større følsomhed og flere måle
områder end de billigere; det gælder for ho
vedparten af de i OZ annoncerede typer, at
der er en rimelig sammenhæng mellem pris
og kvalitet, og enhver må gøre op med sin
pengepung, hvad han vil ofre. Vi kan natur
ligvis ikke her anbefale det ene fabrikat
fremfor det andet. Man kan imidlertid sige,
at selv det aller billigste instrument, vi har
kunnet finde, vil være til stor nytte — for
skellen mellem et billigt instrument og slet
intet er mange gange større end forskellen
mellem det billigste og det dyreste.
Forresten vil den esperimenterende amatør
hurtigt konstatere et behov for at have to in
strumenter. Det andet kan være et surplus
mA-meter, som man selv forsyner med shun-

te og kalibrerer efter sit universalmeter. Så
er man i stand til at måle strøm og spænding
samtidig, hvilket man ofte har brug for.
Samtaleanlæg.

Problemet synes enkelt, og er det også —
hvis man bærer sig rigtigt ad. På fig. 2 er
tegnet forbindelser til omskifteren fra højt
taleren og forstærkeren. Omskifteren funge
rer således, at når knebelen står opad, er der
ingen indbyrdes forbindelse mellem de nederste terminaler, mens de øverste er kortslut
tet to og to. Når knebelen slås ned, flyttes
kortslutningerne fra de øverste til de nederste terminaler. Der kan kun skiftes i den ene
side, d. v. s. den anden side af højttalerne
samt forstærkerens ind- og udgang skal stel
les, og dette skal ske i samme punkt. Der skal
nemlig ikke ret mange cm fællesledning for
ind- og udgang til, før forstærkeren går i
sving (»hyler«). Såvel indgangstransforme
rens primær som udgangstransformerens
højttalervikling skal altså svæve, d. v. s. være
uden stelforbindelse inde i forstærkeren. Skal
højttalerviklingen nødvendigvis stelforbindes
inde i forstærkeren (f. eks. fordi denne vik
ling bruges til modkobling), må dette stel
punkt vælges som fællespunkt for indgangs
transformer og begge højttalere.

Kan udførelsen med eet stelpunkt af en
eller anden grund ikke praktiseres, må man
anvende en omskifter med fire adskilte sek
tioner, f. eks. en MEC type 0-12, 4X2 still., og
skifte begge ender af højttalerne.
QSL

Hr. redaktør OZ7AQ.
I sidste nr. af OZ opfordrer De os begyn
dere til at komme med problemerne; all right,
her er ét af dem.
Når man, som jeg, har fattet interesse for
lytterapporter, er det beskæmmende at læse,
at sendeamatørerne ikke »gider« sende QSLkort til os DR-amatører, der gør sig den ulej
lighed at give rapport (jfr. Vejen til Sendetil
ladelsen, kapitel 2). Jeg vil her gøre opmærk
som på, at al begyndelse er både svær og
spændende, og mon ikke det animerer DR-

amatøren at få svar, omend det »bare« er en
dansk sender, han har hørt; det er da mor
somt at kunne vise vennerne, at man kan
hive noget hjem på kassen, og I, kære QRA’er,
skulle da kun være glade for at holde inter
essen fangen hos os DR’er, så varer det jo så
meget længere, inden vi blander os på den
eller de i forvejen så hårdt belastede CQ’er,
og endvidere er der jo de tekniske problemer
hermed, som for nogle af os er ret store, så
der går en rum tid, inden vi har muligheden
for at lave QRM; derfor venner, kom ned fra
Himalaya og send QSL-kort for en god og
efter bedste evne afgivet rapport!
PS. Der er undtagelser. Jeg har modtaget
flere kvitteringer.
Problemer med lytterrapporter eller QSL
til DR-amatører er noget, enhver aktiv kort
bølgeamatør kender til, og DR-amatøren må
forstå, at sagen har to sider. Når de mere
erfarne senderamatører så sjældent »gider«
besvare DR-rapporter, er årsagen, at de fleste
rapporter i virkeligheden er så godt som vær
diløse for senderamatøren. Endvidere kom
mer der ofte så mange af dem (især fra lyt
tere i østlandene), at man hurtigt kunne få
opbrugt sit lager af QSL-kort til besvarelse
af dem, og kortene koster jo trods alt penge
— og tid at udfylde.
Ønsker DR-amatøren en høj besvarelses
procent, må rapporteringen være derefter.
Lad være at sende rapporter til de kraftige
og godt arbejdende stationer, som udmærket
er klar over, at de høres fint i din by, med
mindre der er tale om usædvanlige forhold.
Send fortrinsvis QSL til CW-stationer, der
ikke får slet så store dynger DR-kort som
foneamatørerne. Send fortrinsvis til svage
stationer, QRP-stationer (med meget lav sen
deeffekt) og begyndere. De sidstnævnte kate
gorier vil ofte være glade for DR-kortet og
vil derfor besvare det. Send rapporter til
amatører, der f. eks. eksperimenterer med
forskellige antennetyper og giv så nøjagtig
S-rapport som muligt på de forskellige ind
stillinger — sådanne rapporter kan være af
værdi og vil have god chance for besvarelse.
Følg en mobilstation over en længere stræk
ning og giv udførlige oplysninger, overskue
ligt opstillet, for styrke og læselighed under
turen o. s. v.
Kort og godt: DR-amatøren har intet krav
på at få besvaret sit QSL til en senderamatør.
Han får sin besvarelse af venlighed, eller for
di han har gjort sig fortjent til det ved en
særlig værdifuld rapport — det er konditio
nerne!
*
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Komplet ESB-exciter
1. afsnit.

Lavfrekvensforstærker og
talestyringsenhed (VOX)
Af OZ1FB, Hans Poulsen,
Amager Landevej 92 A, Kbhvn., Kastrup.

Den nedenfor beskrevne LF- og VOX-enhed indgår i en komplet ESB-exciter for
amatørbåndene 80—10 meter. Exciteren skal
styre et rør-PA-trin med indbygget bredbånds-drivertrin.
Det er hensigten i de kommende numre af
OZ at beskrive de enkelte enheder, som ses
på blokdiagrammet fig. 1.
Der er fortrinsvis anvendt siliciumtransi
storer ved konstruktionen af de forskellige
enheder, ligesom standardisering er gennem
ført i den udstrækning, det har været muligt.
Modstande og kondensatorer er standard
typer, der skulle kunne købes i enhver velassorteret løsdelsforretning, såvel som tran
sistorerne, der iflg. TR’s mening skulle være
gængs flere år fremover.

For at forhindre, at der via mikrofonen
kommer HF i forstærkeren, er basis på Ql
afkoblet til stel.
Inputimpedansen er målt til ca. 20 kohm,
og derfor vil det være mest hensigtsmæssigt
at anvende en dynamisk mikrofon med en
impedans på 600—20000 ohm. — Forsøg har
iøvrigt vist, at man ved at belaste mikrofonen
med en ohmsk modstand kan ændre ganske
væsentligt på frekvenskarakteristikken, så
her er mulighed for at eksperimentere og få
netop det resultat, man ønsker, med den for
håndenværende mikrofon.
Spændingen til modulatoren tages ud fra
emitteren af Q3 via R9—C4. Fra C4 til stel
forbindes et potentiometer på 1 kohm, der
skal tjene som styrkekontrol.

Fig. 1.
Blokdiagram, 80—10 m exciter.

VOX og relætrin.
LF-forstærkeren.

Fig. 2 viser det elektriske diagram. Q1-2 er
kaskadekoblede forstærkertrin og Q3 en
emitterfølger, der dels giver effektforstærk
ning, dels samtidig virker som impedansom
sætter.
Selvom alle tre trin er direkte koblede
(DC-koblede), er opstillingen særdeles tempe
raturstabil.
Da forstærkningen i de anvendte transisto
rer er meget høj, 125—500 gange pr. transi
stor, må der gøres noget for at forhindre, at
hele herligheden går i selvsving. Der er der
for indført en frekvensuafhængig modkob
ling fra kollektoren af Q2 til emitteren af
Ql. Her får man samtidig mulighed for at
variere forstærkningen ved at ændre på emittermodstanden R6. Nedsættes denne f. eks. til
68 ohm, vil forstærkningen stige ca. 3 dB. 47
ohm vil give ca. 6 dB mere forstærkning. —
Endvidere er der lavet et afskæringsled, R2—
C2, i kollektorkredsen af Ql. Grænsefre
kvensen er her sat til ca. 10 kHz. Desuden er
der over kollektormodstanden R7 i Q2 sat en
kondensator, C22, der giver en afskæring ved
ca. 5 kHz.
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LF-signalet føres desuden til VOX-forstærkertrinet Q4 og videre til ensretteren bestå
ende af Dl-2 (koblet som spændingsfordob
ler). Ved hjælp af potentiometeret PI kan
forspændingen til ensretteren indstilles og
dermed følsomheden af de efterfølgende relæ
trin Q5-6. Virkemåden af disse er således:
Når Q4 afgiver et LF-signal, bliver dette ens
rettet til en positiv spænding, der lader C10
op; samtidig tilføres signalet Q5, der derved
bliver ledende. Herved opstår der over emittermodstanden R19 en spænding, der tilføres
basis på relætransistoren Q6, som gennemstyres og således praktisk talt ikke mere
frembyder nogen modstand. Som følge heraf
trækker relæet, og VOX’en er aktiveret. R18
i kollektoren af Q5 tjener til at begrænse
strømmen gennem denne og dermed basis
strømmen i Q6.
Hvor længe relæet bliver hængende, er afafhængigt af hvor stor ladning C10 har, og
derfor må man på en eller anden måde sørge
for at kunne regulere, hvor stor spænding C10
kan oplades til. Dette gøres med dioden D3,
der via R15—P2 kan forspændes. Så længe
spændingen på C10 er mindre end spændin-

Fig. 2.
Alle spændinger målt i forhold til minus
med rørvoltmeter.

gen i punkt X, sker der ikke noget, men hvis
den prøver på at blive større, vil dioden D3
lukke op og derved aflade C10, indtil de to
spændinger igen er ens. Man har altså herved
opnået, at hængetiden bliver temmelig kon
stant, hvadenten man kun siger nogle få ord
eller holder en af de mange monologer.
Antivox.

Hvis man bruger højttaler på sin modtager,
skulle lyden herfra jo helst ikke aktivere
VOX’en, og derfor må der et antivoxtrin til.
LF-signalet fra modtagerens højttalervikling
føres til potentiometeret P3, med hvilket
man kan regulere følsomheden af Q4.
Det forstærkede højttalersignal ensrettes
i dioderne D5-6 til en negativ spænding, der
via R22 tilføres C10. P3 indstilles således, at
den positive spænding, der kommer fra Dl-2,
netop ophæves af den negative, der kommer
fra D5-6. — Tales der nu i mikrofonen, vil
den positive spænding overstige den negative,
og VOX’en bliver aktiveret. Man må så lade
et relæ i modtageren afbryde (kortslutte)
højttaleren, da man ellers får akustisk til
bagekobling, og det er jo ikke særlig kønt at
høre på.

Indkøbs-/stykliste.
Modstande. (Philips 1/4 W type B8.305.05).
1 stk. 10 ohm (R20).
1 stk. 100 ohm (R6).
2 stk. 470 ohm (R13-23).
5 stk. 1 kohm (R2-8-10-19-27).
1 stk. 1,5 kohm (R1).
2 stk. 3,3 kohm (R9-21).
6 stk. 4,7 kohm (R7-12-14-18-24-25).
1 stk. 5,6 kohm (R15).
4 stk. 6,8 kohm (R28-30-31-32).
3 stk. 10 kohm (R3-16-17).
2 stk. 22 kohm (R22-34).
5 stk. 47 kohm (R4-5-11-26-33).
Elektrolytter. (Philips).
stk. 20 μF/16 V type C426AM/E20 (C3-4-6-7-8-910-12-13-14-15-20).
2 stk. 80 μF/25 V type C426AM/F80 (Cll-19).
1 stk. 200 μF/16 V type C426AM/E200 (C5).
1 stk. 0,8 μF/25 V type C426AM/F08 (Cl).

12.

Potentiometre. (Philips).
3 stk. 1 kohm type E086AC/1K (Pl-2-3).
Kondensatorer (Disc.-ker.).
4 stk. 10 nF (C16-17-18-21).
1 stk. 1 nF (C2).
1 stk. 5 nF (C22).
Transistorer og dioder (Siemens — Philips).
6 Stk. BC 108 (Ql-2-3-4-7-8).
2 stk. BC 107 (Q5-6).
6 stk. OA90 eller OA95 (Dl-2-3-4-5-6).

Tonegenerator.

For at lette tuningen af senderen (og for at
undgå de berømte fløjtekoncerter) er opstil
lingen forsynet med en tonegenerator, Q8.

Relæ (Siemens).
1 stk. relæ Tris 154c, T Bv 6500/421.
1 stk. fatning T stv 24e.
1 stk. holdefjeder T stv 24 T8.
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Når de to skraverede stykker skæres ud, passer
printet i f. eks. Harting printfatning type Gds 25
fe 1,5 og har samme bredde som denne med mon
teringsstykker. løvrigt er printet således udformet,
at udvendige potmetre kan tilsluttes.

Denne anvendes også, hvis man som jeg er
så »gammeldags«, at man kan lide at køre
CW. Frekvensen af denne »tunegenerator« er
ca. 1000 Hz. Oscillatoren er af den normale
faseskift-type, og LF-spændingen på kollek
toren skal ligge på ca. 1—2 volt målt med et
rørvoltmeter. Hvis LF-spændingen oversti
ger ca. 2 volt, er der fare for, at forvrængnin
gen bliver for stor, og midlet herimod er en
større seriemodstand R34.
Outputtet fra tonegeneratoren tages via
R29 fra kollektoren af Q8. Størrelsen af R29
vil blive omtalt i en senere artikel, da den
skal tilpasses efter de øvrige enheder.
Spændinger.

Opstillingen er, som det vil fremgå af dia
grammet, beregnet til at køre på 24 volt, men
kan også anvendes på 12 volt. Hvis man øn
sker dette, skal følgende ændres:
R1 ændres til 100 ohm.
R15 ændres til 6,8 kohm.
R21 ændres til 470 ohm.
R18 ændres til 2,2 kohm.
R34 ændres til 5,1 kohm.
Relæspole ændres til T Bv 6500/420.
Q5-6 kan ændres til BC 108.
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På diagrammet er angivet en del spændin
ger, der alle er målt med rørvoltmeter og
uden signal. Disse er nominelle spændinger,
og afvigelser på 10—15 % kan sagtens tole
reres.
Justering.

Når alle komponenter er monteret, tilslut
tes hele opstillingen. Man bør nok i egen in
teresse indsætte et mA-meter, da der jo kun
ne have sneget sig en monteringsfejl ind.
Strømforbruget skal ligge omkring 12—15
mA, men vil i tilslutningsøjeblikket være en
del større, da elektrolytterne skal oplades, og
relæet iøvrigt vil trække.
Mikrofonen tilsluttes mellem den frie ende
af Cl og stel, og en hovedtelefon (højohms)
sættes mellem C4 og stel. — Spændingen i
punt X justeres med P2 til max (ca. 1,9 volt),
og P1 justeres nu således, at relæet netop
falder fra. Derefter tales i mikrofonen, og
relæet trækker. P2 justeres nu, så man får
den ønskede hængetid. P3 indstilles som be
skrevet under Antivox. Modulationsoutputtet
skal ved tale være 50—75 mV målt med rør
voltmeter over en 1 kohm belastningsmod
stand.
>

2 m signalgenerator.
L1 16 vdg. 1 mm CuL, 8 mm ø, selv
bærende.
L2 11 vdg. 0,8 mm mont.tråd, 3,5 mm
0, selvbærende, udt. ved forsøg.
Lg 5 vdg. 1,5 mm CuL, 6 mm ø, selv
bærende, udt. ved forsøg.
Dr 3,3 jj.H ADS.
L4 120 vdg. 0,2 mm CuL på J.S.-kerne
P 1,25.
L5 100 vdg. 0,2 mm CuL på J.S.-kerne
P 1,25.
L6 150 vdg. 0,2 mm CuL på J.S.-kerne
P 1,25.

En 2 m signalgenerator
Af OZ9KY, K. Bulow Thomsen,
B. S. Ingemannsvej 2, Sønderborg.

Da kun de færreste amatører besidder en
målesender, som går op på 144 MHz, er det
ofte besværligt at få fat på et signal, når 2 mmodtageren skal justeres. Ens egen sender
leverer et for kraftigt signal, og naboamatø
ren er ikke QRV, når man vil have ham til at
sende et, så derfor følgende konstruktion.
Den viser en lille transistorsender med et
moderat output og en karakteristisk modula
tion, så den altid nemt kan genkendes. Sen
deren starter på 48 MHz. Spolen i kollekto
ren på T1 er afstemt til krystalfrekvensen
efter træk-tryk metoden. Den må ikke af
stemmes med trimmer eller jernkerne, da
output så falder. Kniber det med at få oscil
latoren til at svinge, skal C1 eventuelt ændres
lidt. Transistoren er af typen BF 115, som er
fortrinligt egnet til formålet, da den har et
kollektortab på 145 mW og fT — 230 MHz.
Via Cs styres PA-transistoren T2, hvis emit-

terkreds L2/C3 er afstemt til 144 MHz, med
144 MHz signal, som oscillatoren leverer rige
ligt af, selvom den svinger på 48 MHz. Hvis
styringen er for stor, så falder output. Der
reguleres til max output ved at ændre emit
termodstanden R4. Output er ca. 75 mW. PA
trinet kollektormoduleres via L6. Modulato
ren består af en LF-oscillator på ca. 1 kHz,
som blokeres af en bistabil multivibrator.
Tegnformen er ikke firkantet, men afrundet,
hvilket resulterer i, at LF-oscillatoren starter
langsomt og siger »biip« hvert sekund lige
som den russiske Sputnik 1. Opbygningen af
senderen kan foretages på print eller konven
tionelt. Den er ukritisk.
Da senderen har et ret stort output, kan
den høres langt væk. Med en 12 element an
tenne er rækkevidden ca. 50 km, med stav
antenne ca. 5 km, hvilket er udmærket til 2 m
rævejagt til fods. God fornøjelse.
*

Opbygningen.

disse print, og resultatet har hver gang svaret
til forventningen om en opstilling, der virker,
når den er sat rigtigt sammen.
Printet er selvfølgelig lavet til at kunne
sættes i en printfatning, men kan naturligvis
også anvendes uden en sådan. Evt. spørgsmål
angående konstruktionen besvares kun ved
fremsendelse af frankeret svarkuvert. *

Som det vil fremgå af fotografiet, er hele
opstillingen monteret på et print, der på bag
siden er forsynet med referencenumre, R2 —
C10 o. s. v. Ligeledes er det vist, hvorledes
dioderne og elektrolytterne skal vende. Fiber
glasprint kan købes ved henvendelse til un
dertegnede. Der er forsøgsvis monteret 5 af
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Overtoneoscillator

parallelkapacitet, hvilket lettest gøres på
samme måde som ved krystaltiltre med kun
ét krystal. Dette er muligt, da forholdet C1/C2
er konstant.

Efter »Radio och Television«
Af Per Rubak,
Fjordvejen 1, Gimsing pr. Struer.

Fig. 1.
Overtoneoscillator
Kredsen afstemmes til krystallets ønskede overtone.

I fig. 1 vises en kobling for en krystalsty
ret oscillator, som svinger på en overtone.
Opstillingen kører også udmærket på grund
tonen.
Opstillingen er udledt fra clapp-oscillatoren fig. 2, der har følgende fordele:
1) Indflydelse fra transistorens indre kapa
citeter er ubetydelig.
2) e1 og e2 bliver praktisk talt lige store,
når C1 = C2, hvilket igen vil sige, at spæn
dingsforstærkningen er 1. Det vil sige, at der
ingen miller-effekt optræder, således at ind
gangskapaciteten ikke er afhængig af for
stærkningsændringer.
3) Forholdet e1/e2 ændres ikke ved afstem
ning af Cv.
4) Ved at ændre forholdet mellem Cv og
C1, C2 eller mellem Cy og L kan man få
oscillatoren til at svinge svagt eller kraftigt
efter behag.
En ulempe er dog ved afstemning med Cv ,
at udgangspændingen varierer, da spændingsdelerforholdet

varierer Dette kan

undgås ved at afstemme L eller nedsættes
ved at shunte Cv med en en fast kondensa
tor.
I ledningen mellem svingningskreds og
kollektor kan man indskyde et krystal som
koblingselement. Vi får nu en oscillator, som
ser ud som fig. 1. Svingningen opstår på
serieresonansfrekvensen. Det viser sig, at
denne kobling med fordel kan anvendes som
overtoneoscillator.
Kompensering for krystallets
parallelkapacitet.

På
krystallets
overtonefrekvenser
kan
serieresonansmodstanden let blive større end
parallelkapacitetens reaktans, hvorfor oscil
latoren kan svinge på andre frekvenser end
krystallets overtone.
Dette undgås ved at udbalancere x-tallets
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Vi får nu en kreds som fig. 3. Ved at tilføje
CB fås en brokobling, som, hvis x-tallet kun
bestod af parallelkapacitet, ville være i ba
lance.
Fig. 5 viser en praktisk opstilling til en
krystalstyret overtoneoscillator, som svinger
med et 20 MHz x-tal med de angivne kompo
nentværdier. Kondensatoren C3 er til for at
beskytte basis fra kollektorspændingen, hvis
trimmeren CB skulle kortslutte. C3 kan have
en værdi mellem 100 og 1000 pF.

Fig. 2.
Clapp-oscillatorens diagram.

Stabiliseringen af transistorens arbejdspunkt ved temperaturændringer sker ved
hjælp af, at basismodstanden er sluttet til
kollektoren. Denne stabiliseringsform er den
bedste til siliciumtransistorer, da modstan-

HD|
Fig. 3.
Krystalholderens
parallelkapacitet
må
neutralise
res med en kondensator mellem kollektor og basis.
Er Cx = C2, skal CB være lig krystalholderens
kapacitet, hvis transistorens indgangskapacitet er
lille i forhold til C1.

den giver en konstant basisstrøm, selv om
Vbe ændrer sig 10—20 mV på grund af tem
peraturen. (Ændringer af Vbe som funktion
af temperaturen er den største ulempe ved
siliciumtransistorer).

144 var kun 2 å 3 Hz, da kollektorspændingen blev ændret fra 6 til 4 V.
En opstilling, der kørte på 4,5 MHz grund
tone, blev opvarmet fra 25 °C til ca. 70 °C og

Afprøvningen.

Ved afprøvning af oscillatoren erstattes
x-tallet af en 1000 pF kondensator. Oscilla
toren skal så svinge som almindelig clapposcillator op til mindst den ønskede frekvens.
Gør den ikke det, kan man enten ændre kon
densatorerne C1 = C2 til lavere værdier (dog
kun ved meget høje frekvenser til under
100 pF), eller gøre L mindre, evt. begge dele.
Da forholdet Cv/Ci er bestemmende for, hvor
kraftigt oscillatoren svinger, vil oscillator
svinget øges ved den ovenfor beskrevne æn
dring, samtidig med at oscillatoren flyttes
opad i frekvens.
Når man har konstateret, at oscillatoren
svinger som clapp-oscillator op til højere fre
kvenser end den ønskede, sætter man krystal
let i sin holder og kontrollerer nu, at oscil
latoren ikke svinger på andre frekvenser end
den ønskede overtonefrekvens. Et mA-meter,
som måler kollektorstrømmen, viser, om os
cillatoren svinger (strømmen øges noget, når
oscillatoren svinger). Ved at berøre spolens
varme ende med en finger, kan oscillatoren
sættes ud af sving. Hvis kollektorstrømmen
bliver mindre, når man rører ved oscillator
kredsens varme ende med en finger, er dette
et tydeligt tegn på, at oscillatoren fungerer.
Man drejer nu balanceringskondensatoren
CB, indtil eventuelt optrædende svingninger
på andre frekvenser end den ønskede over
tonefrekvens ophører. Oscillatoren er nu klar
til brug, når Cv er indstillet, så krystallet
svinger på den rette frekvens.
Komponentværdierne til andre frekvenser
end 20 MHz kan let beregnes. C1 = C2 og
L er omvendt proportionale med frekvensen.
Man kan få selv meget inaktive krystaller til
at svinge i denne opstilling, takket være
balanceringen. Har man et inaktivt krystal,
vælges C1 = C2 og L således, at oscillatoren
svinger kraftigt som clapp-oscillator. Der
efter balanceres kredsen.
I almindelige tilfælde er balanceringen
ikke kritisk. I stedet for variabel Cb an
vendte forf. i et tilfælde en 10 pF fast kon
densator, og det gik udmærket. (Krystalholderkapaciteten var i dette tilfælde ca. 8 pF).
Frekvensmålinger på en oscillator med den
her beskrevne opstilling er blevet udført af
SM7BJ. Opstillingen var dimensioneret til
24 MHz (8 MHz krystal). Frekvensdriften på

Fig. i.
Diagram for en krystalovertoneoscillator til ca.
20 MHz. X-tallet på ca. 7 MHz svinger på sin 3.
overtone, f1 afhænger af β og er her regnet ud for
β = 30. De fleste transistorer kræver større R*.

afkølet igen flere gange om dagen. Driften
i løbet af 6 dage var ikke over 8 Hz, hvor
almindelige opstillinger driver 30 a 40 Hz.
Anvendelige transistorer.

En oscillatortransistor skal have højst mu
lig f x. da der af hensyn til stabiliteten skal
være så lille fasedrejning som muligt i tran
sistoren, idet fasedrejningen i transistoren
korrigeres ved, at oscillatoren svinger en lille
smule fra krystallets serieresonans, så den
samlede fasedrejning bliver 180°.
For at få højst mulig f? skal Ge-transistorer have Ic = 1 mA og Si-transistorer Ic
3 mA. Kollektormodstanden bliver herved
med Vb = 10 V for Ge-transistorer 5,6—8,2
ohm og for Si-transistorer 1—2,7 kohm.
Af anvendelige Si-transistorer er der fra
SGS: BF 152, BF 155, BF 166 m. fl.
G.E.: 2N2924, 2N3662.
Motorola: MPS 3563, MPS 834, 2N706.
Sesco: 2N706, 2N708, 2N834, 2N3662,
2N3663.
G. E. Motorola og Sesco’s transistorer, her
angivne, koster iflg. gammel prisliste (en
gros) ikke over 10,- kr. Sesco er G. E.’s euro
pæiske datterselskab og har derfor også
2N2924, der er en transistor mage til 2N2712,
blot er den maximale spænding 25 V istedet
18 V. Sesco har billigere enkeltstykspriser
end G. E. efter de prislister, jeg har set.
2N3662 er den bedste transistor til ocillatorer på 50—100 MHz, da fT typisk er 1,2 GHz.
Philips type BF185 (Si NPN) kan anbefales,
den koster ca. det samme som tilsvarende
Germanium HF-typer.
TR.
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Forkortede antenner
Af OZ5EU, Erik Skovgård,
Hvidovrevej 350, Hvidovre.

Nu nærmer sommeren sig (i al fald ifølge
kalenderen), og så er det tid at puste støvet
af udendørs-grejet. Men hvilken antenne
skal man bruge? På 2 m og 70 cm løser pro
blemet sig selv, men hvad med HF-båndene?
Det er slet ikke umuligt at få korte anten
ner til at køre på f. eks. 80 m med gode resul 
tater, men interessen — eller det er måske
snarere oplysning om emnet —- mangler her
hjemme.
En forkortet antenne består af en stav,
hvorpå der er monteret en spole for at bringe
antennen i resonans, idet man skal have ud
balanceret den kapacitive belastning, en for
kort antenne udgør. Forlængerspolen anbrin
ges som regel på midten eller i fødepunktet
af antennen som i fig. 1.
Antennens kapacitive belastning findes af
formlen

idet
L = antennens længde i meter.
D = antennens middeldiameter i cm.
f = frekvens i MHz.
Resultatet bliver i pF.
Spolens induktans XL skal så være lig med

virkningsgrad

Fig. 2.
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antennens kapacitans Xc eller sagt på en an
den måde: Der skal være resonans.
Denne formel gælder dog kun ved endepunktsmonterede spoler; hvis spolen bliver
anbragt på midten, skal den være noget stør
re, men der skal alligevel i hvert enkelt til
fælde eksperimenteres med spolen. Af hen
syn til antennens virkningsgrad må man helst
ikke gå under 0,02 gange bølgelængden. I
DL-QTC fra april i år stod følgende kurve
over virkningsgraden som funktion af an
tennelængden (fig. 2).
Øverst er anført signaltabet i dB i forhold
til en halvbølgedipol. Som det ses, er der ikke
taget hensyn til en modvægt, hvilket selvføl
gelig ikke betyder, at der ikke skal være no
gen, for det skal der a l t i d på en usymme
trisk antenne, men det betyder, at kurven er
optaget med en ideel modvægt. Selv med et
biltag eller et altangitter som modvægt kan
der opnås ganske glimrende resultater.
På grund af den ret lave fødeimpedans vil
det især ved længere feedere være fordelag
tigt at bruge en slags gamma-matching, som
kan laves på følgende måde: Modvægten,
spoleenden og skærmen på coax-kablet for
bindes sammen, og kablets inderleder kobles
til det sted på spolen, der giver det bedste
standbølgeforhold (fig. 3).
Jeg har prøvet at køre med en antenne,
der er 4,26 m lang og med en rørtykkelse på
6 mm, spolen er ca. 40 μH. Den var monteret
på taget og havde en enkelt radial på 19 me
ters længde, som lå krøllet delvis sammen
nede på jorden. Med denne korte antenne
har jeg med 300 watts CW på 80 m den 19.
april d. å. worked W1IZY i Boston med 559;
Europa har jeg selvfølgelig lavet både på
CW og fone med S9 + .
Jeg håber, dette kan være en stor hjælp
for dem, der bor i lejligheder, hvor der må
ske ikke er andre antennemuligheder end en
altan, ligesom jeg håber, at der bliver så
mange OZ/mobil-stationer at høre som DJDL/M-stationer, i den retning er vi nemlig
langt bagefter vore tyske naboer.

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Hirsebakken 7, Måløv. Sammen med spørgsmålene
skal altid opgives EDR-medlemsnummer og evt.
kaldesignal,
men
spørgerne
forbliver
anonyme
overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmaal: Undertegnede har et problem, som
jeg ikke kan klare selv og beder nu om hjælp. Jeg
har købt en ny Geloso VFO 4/104S, som jeg vil
bruge til styring af et PA trin med 6146. Røret er
indstillet med en negativ gitterforspcending på 84 V,
og når VFO så tilsluttes, skal jeg gerne kunne
trække 3 — 4 mA i gitterstrøm. Men jeg kan kun
trække 3/4 mA, saa det er jo ikke megen glæde, jeg
har af 6146. 6146 er forsynet med 500 V på
anoden og 140 V på skærmgitteret, saa disse spæn
dinger går jeg ud fra er i orden, og ben 1 - 4 - 6
har jeg afkoblet med 1 nF keramiske kondensato
rer, og i øvrigt er det forsynet med Geloso pi-led
og drossel. VFOen har alle de på diagrammet nød
vendige spændinger, og jeg har prøvet rørskift og
tunet L10 (80 m) op til max. mA, men som sagt
kun 3/4 mA.
Svar: Jeg ville prøve at anvende glimmerkonden
satorer til afkoblingerne eller keramiske konden
satorer beregnet til senderbrug. Alm. ker. blokke
kan nemlig ikke tåle nogen HF-strøm af betydning,
og det har man jo netop i PA-trin. Hvis det ikke
hjælper, må man vel gøre vrøvl over VFOen, hvis
PA-trinet er bygget fornuftigt op.*)
Er der en læser, som kender fænomenet og kuren,
så giv lyd, pse.
Spørgsmaal: Foranlediget af 4RM’s artikel i april
OZ vil jeg lige tillade mig at spørge, om man ved
anbringelse af 4 (fire) modulationsmagneter place
ret vinkelret paa hinanden kan opnå „krydsmodula
tion"? (Se skitse).

+
P

=
til

potentiometer
centrering

af modulati onen

Svar: Ja, det kan man faktisk. Det ene magnetpar
vil modulere antennen i retning af det ene par
verdenshjørner, og det andet par mod de andre to.
Og derved opnår man en ret enestående ting: Netop
fordi antennen således bliver aktiveret mod alle
fire verdenshjørner samtidigt, er det praktisk talt
ligegyldigt, hvilken vej antennen vender, og man
har således fået lavet en rundstrålende beamantenne! Tænk, hvor meget lettere det er, når man spa
rer drejemekanismen og indikatorsystemet, som jo
ofte afskrækker folk fra beamantenner på grund
af prisen herfor. — Men en variant af dit system
fås, hvis man styrer det ene par modulationsmagne
ter med én sender og det andet par med en anden
sender på en mast med f. eks. en 2 m og 70 cm
antenne med bommene vinkelret på hinanden. Så

kan man køre med begge sendere samtidig, uden at
de generer hinanden, hvis vel at mærke de to par
modulationsspoler sidder pinligt vinkelret på hin
anden. Det kan betyde meget under en contest.
(Hvis de ikke sidder helt vinkelret på hinanden,
risikerer man at få intermodulation!) — 4RM har
glemt et lidt svagt punkt ved AnM. Man skal sørge
for, at der ikke dannes stående bølger på antenne
masten i talefrekvensområdet, for så synger den
slemt. Og det ser heller ikke godt ud.
Vy 73 de OZ6NF.
*) Jeg tror, at løsningen af spørgerens problem er
at finde i gitterforspændingskredsløbet. Selv om den
„faste", negative forspænding er stabiliseret efter
alle kimstens regler, glemmer man ofte, at en ohmsk
modstand mellem punktet med den faste spænding
og gitteret vil give en yderligere negativ forspænding, når der flyder gitterstrøm. Findes der f. eks.
en gitterafleder på 100 kohm, vil de 3/4 mA give
en ekstra forspænding på 75 V, således at forspæn
dingen under drift er 84 + 75 = 159 V. Herved æn
dres rørets arbejdsforhold væsentligt, idet der nu
skal en meget større gittervekselspænding til for
at drive en rimelig strøm gennem røret, og så meget
kan Gelosoen ikke klare (hvilket ses af at gitter
strømmen kun bliver de nævnte 3/4 mA).
Midlet er at erstatte modstanden med en drossel
spole, passende dæmpet med en modstand, om nød
vendigt, således at gitterspændingen virkelig er 84 V
under udstyring.
TR

Transistorer i praksis, af J. Fialla og B. Almind,
2. oplag, udgivet af O. Lund Johansen, i kommission
hos Berlingske Forlag. 220 sider, pris kr. 32,50.
Den foreliggende bog er en omarbejdet udgave af
Praktisk Transistorteknik, anmeldt her i bladet for
nogle år siden.
Indholdet omfatter en populær forklaring af dio
ders og transistorers virkemåde og en omtale af,
hvorledes man måler på transistorer. Efter et afsnit
om monteringsmetoder og fremstilling af trykt
kredsløb gennemgås LF-forstærkere med bereg
ningsgrundlag og praktiske eksempler. Derefter føl
ger afsnit om modtagere, sendere og impulsteknik
samt en omtale af nogle af de mange andre halvlederelementer, der findes. I dette kapitel omtales
ligeledes strømforsyningskoblinger. Til sidst følger
et kort afsnit, hvori integrerede kredse omtales.
Transistorer i praksis kan anbefales som en ud
mærket indføring i transistorernes verden for de
amatører, der hidtil er veget udenom dette emne,
samt som en udmærket vejviser fremover for dem,
der allerede har nogen erfaring.
TR.
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Det internationale landsstævne på Nyborg Strand
Ja, så står vort internationale landsstævne umid
delbart for døren, den lange vinter har sluppet sit
tag, og den dejlige danske sommer har meldt sig
(langtids-prognosen siger: varmt og solrigt i PIN
SEN). Så landsstævnet vil få den bedste ramme
om sit arrangement, naturskønne omgivelser ved
skov og strand i sol og varme, — kan man forlange
det bedre.
Fra stævneudvalgets side er der nu lagt op til
et arrangement, som fortjener succes, men her
kommer DU ind i billedet, idet du ved dit frem
møde skal medvirke til at gøre dette landsstævne
til en succes, således at det bliver en fast årlig
begivenhed, hvor alle danske radio-amatører kan
samles med udenlandske amatører til drøftelse af
vore problemer på et internationalt plan. Men for
at dette landsstævne skal blive en succes, så skal
alle danske radio-amatører frem i lyset; de må
møde frem, selv om de ikke er tilmeldt til hele
pinsen. Mød frem en dag eller to* eventuelt blot
et par timer, du vil ikke fortryde det, idet landsstævnet byder på arrangementer, som netop har
bud til dig og dine problemer.
Som det fremgik af sidste nummer af OZ, så har
vore udenlandske amatør-kammerater fået tilladelse
til at benytte deres mobile stationer toer i landet i
pinsen, ligesom de må benytte stævnets faste sta
tioner ved at tilføje deres eget call efter stationens
call. Disse tilladelser skal de enkelte udenlandske
amatører søge om hos det danske P&T. Dette skulle
åbne muligheden for en videre drøftelse med P&T
om gensidlghedslicenser, så jeg tror, at allerede
her har landsstævnet haft en mission.
Landsstævnets rævejagt og mobil-contest er nu
også lagt i faste rammer. Der kan endnu modtages
tilmeldelser, dog er absolut sidste frist 22. maj.
Vedrørende rævejagten kan følgende oplyses:
Der udlægges 3 ræve (A/U/V). Frekvens 1825 kHz.
Kort: 3816 RINGE. Call: OZ7RÆV AUV.
Sendetider:
Ræv A: Kl. 21,15 - 21,45 - 22,00 osv hvert kvarter.
Ræv U: Kl. 21,16 - 21,46 - 22,01 osv. hvert kvarter.
Ræv V: Kl. 21,17 - 21,47 - 22,02 osv. hvert kvarter.
Sidste ræv A/U/V kl. 01,15 - 10,16 - 01,17.
Udsendelserne er alle med 1 minuts varighed.
Alle rævejægerne samles på Hotel Nyborg Strand
kl. 20,15 til instruktion og salg 'af startkort. Jagten
frigives kl. 20,30. Kørsel fra hotellet til kortkant
ca. 15 km. Pris for 3 startkort: 3 kr. pr. deltager.
Efter jagten samles jægerne i Nyborg-afdelingens
lokaler, hvor der er gratis øl og pølser. Der vil
være fine præmier til de 10 bedste hold.
Landsstævnets internationale mobil-contest afvik
les søndag den 29. maj i tiden fra kl. 10,00 til 12,00
DNT. Alle faste stationer indbydes til at tage QSO
med de mobile stationer, (der skal ikke indsendes
log). Konkurrencen deles i to sektioner, en 80 ru
test og en 2 m-test med følgende fællesregler:
1: Frekvensområde: 3,5—3,8 MHz eller 144—146
MHz. Hvert hold må kun deltage på et bånd.
2: Kortområde: Atlasblad A3816 RINGE, som et
hvert OZ-hold selv skal medbringe. Udenlandske
deltagere køber kortet hos OZ4AO på stævnet.
Kortet inddeles på forhånd i 6 firkantede felter:
abc

def
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Inddelingen skal foretages tydeligt med blyant og
lineal. Der trækkes to lodrette linjer, den ene gen
nem 6’, den anden gennem 2°0 samt en vandret
linje gennem 55° 12’. De seks bogstaver kræves
ikke indført.
3: Af hensyn til færdselssikkerheden kræves, at
der skal være mindst to personer i vognen.
4: Antennekrav: a: den mobile antenne må under
hele testen højst være 4,00 m over jorden. Dette
gælder såvel under kørsel som under holdt. B: An
tennen må ikke rage ud over vognens ydre dimen
sioner (længde og bredde) og skal være forsvarligt
fastgjort. C: Under testen må der kun anvendes
den mobile antenne.
5.
De 1 konkurrencen indgåede hovedstationer
vil anvende følgende modulationsarter:
80 m: SSB. 2 m: AM.
6: Startinstrukser: A: Startsted meddeles søndag
fra kl. 08,30 ved opslag samt paa 80 og 2 m via
Nyborg Strands arbejdende stationer. B: Ved an
komst til startsted skal såvel skilte som mundtlige
anvisninger fra assistenterne følges. Specielt kræ
ves, at deltagerne skal forblive i vognene. Holdene
får her udleveret konkurrenceregler, testlog og
startkort. Startgebyr: 5,00 kr. C: Efter testen sker
log-afleveringen samme sted og senest kl. 12,45.
Vognen må ikke forlades, før loggen er afleveret.
Samtlige deltagende mobil-stationer får stævnets
mobil-diplom, og de bedst placerede mobil-stationer
får desuden fine præmier efter eget valg! Nr. 1
vælger først o. s. v.
Til underholdningen søndag aften har stævne
udvalget allieret sig med showmanden og illusioni
sten John Mayland, som vil underholde os med
monologer, små konkurrencer og trylleri. Derudover
vil der blive andre små overraskelser.
Præmielisteme
indeholder
mange
værdifulde
præmier, her skal bl. a. nævnes: SWR-meter, HM-15
fra Heath-kit, dette instrument er endnu ikke kom
met i handelen. 1 byggesæt til transistorvoltmeter
skænket af Dansk Mini Radio, ligesom der vil
komme værdifulde præmier fra RCA/Hede Nielsen
og OZ2LM, Aarhus Radio Lager.
Vedrørende udstillinger vil Heath-kit have arbej
dende stationer på alle bånd med firmaets sidste
nyhed SB-100 samt SB-300 og SB-400, ligesom
transceiveren HW-12 og PA-trinnet HA-14 vil blive
demonstreret paa 80 m. Ud over dette program skal
nævnes: el-bug HD-10, mikrofoner, Q-multiplier,
monitoscope og ham-gain samt diverse strømforsy
ninger, måleinstrumenter og antenner. Dansk Mini
Radio udstiller sit store program af print til for
stærkere, modtagere, sendere og ensrettere. Fra
Hede Nielsen vil vi få de sidste RCA-nyheder at
se. Udstillingen får også international deltagelse,
idet Bejoken Import, Skolegatan 45, Malmø, vil
vise flere gode nyheder med særlig interesse for
mobil-amatører, idet han forhandler de kendte
„Hurtler“-mobilantenner, ligesom han vil vise os
sine bekendte antennerotorer, som jo nok vil have
interesse for VHF/UHF-amatørerne.
Som nævnt i tidligere numre af OZ vil der være
forskellige
arrangementer
og
konkurrencer
for
XYLs, YLs og Harmoniske, så heller ikke de skal
kede sig. I øvrigt lyder programmet således:
LØRDAG:
Kl. 18,30: Middag med åbning af stævnet v.
OZ6PA.

Kl.

20,00: RTTY-foredrag v. OZ89V. Samtidig
film eller fjernsyn for XYLs, YLs og
Harmoniske.
Kl. 20,15: Mødetid for rævejægerne.
Kl. 21,15: Rævejagten starter.

SØNDAG:
Kl. 08,30: Morgencomplet.
Kl. 10,00: Busudflugt for XYLs, YLs og Harmo
niske. Turen vil vare til kl. 16,30.
(Frokost undervejs).
Kl. 10,00: Start af mobil-contest, som varer til
kl. 12,30.
Kl. 13,00: Frokost.
Kl. 15,00: Foredrag og diskussion vedr. mobil-test
V. OZ7LX og DJ9AU.
Kl. 18,30: STÆVNE-DINER.
Kl. 21,00: Underholdning ved showmanden og
illusionisten John Mayland! Præmie
uddeling og andre overraselser. (Under
holdningen og serveringen slutter kl.
23,00).
MANDAG:
Kl. 08,30: Morgencomplet.
Kl. 09,00: Ballon-opsendelse v. OZ7HB og OZ1PL.
Kl. 10,00: Foredrag om begyndergrej v. OZ9R.
Kl. 10,00: Gruppe-diskussioner i HF, VHF/UHF,
mobil-grej, ESB m. m.
Kl. 12,00: STÆVNE-FROKOST med afslutning
kl. ca. 14,00.
Ud fra dette kan du jo se, at hverken du, XYL/YL
eller Harmoniske må gå glip af dette landsstævne,
hvor vi blandt vore udenlandske amatør-kammera
ter kan fremme en International forståelse. Her kan
man drøfte sine amatør-problemer med ligestillede
udenlandske amatører. Her kan man møde frem for
blot at tage del i det kammeratlige samvær, så det
er her, du skal tilbringe pinsen. Hvis du ikke vil
ofre hele pinsen, så læg alligevel pinseturen om
kring Nyborg, du vil altid finde noget af interesse,
så i år går pinseturen til Nyborg Strand.
Og husk så endelig: Hvis du bor øst for Store
bælt, så sørg for at bestille færgebilletter NU! Lad
lillemor finde kufferten frem, og tag så familien
og dit gode humør med til Nyborg i pinsen.
Stævneudvalget udtaler her til alle EDRs med
lemmer:
PÅ GENSYN PÅ NYBORG STRAND
I PINSEN!!!
Vy 73 de OZ-DR 1355, Jørgen Dam-Johansen.
sekretær.
Tilføjelse til regler om mobil-contest (april OZ .
Deltagere med bærbare stationer (2 meter walkietalkies o. 1.) er i konkurrencen at regne som mobil
stationer. På grund af terrænets udstrækning tilrå
des det sådanne deltagere at alliere sig med en ama
tør med bil og at fremstille en egnet vognantenne,
f. eks. en halo-antenne, se marts OZ. På stævnet
kommer der uden tvivl amatører, f. eks. ræve
jægere, som gerne vil prøve at køre mobilt. (Der
anvendes samme kort til rævejagt og mobiltest).
Til mobiltesten er der indtil nu tilmeldt ca. 40
stationer, hvoraf ca. 30 er 2 meter stationer. Antal
let forventes at stige betydeligt, idet der ikke kræ
ves tilmelding, man kan blot møde med sit grej. Der
er tilmeldt 6 DL-stationer, men dette tal stiger også,
da de udenlandske amatører først skal ansøge om
sendetilladelse.
OZ7LX.

2NU bliver 60 år
Lørdag den 28. maj bliver vor skattede
medarbejder OZ2NU, Børge Petersen i Ål
borg, 60 år.
2NU har gennem mange år gjort et stort
og dygtigt arbejde til gavn for radioamatø
rerne og EDR.
Vi kender ham bedst som vor traffic mana
ger og for hans mange artikler i OZ.
Få er kendt blandt amatørerne som 2NU,
og hans indsigt i internationale amatørspørgs
mål kommer os alle til gode. OZ2NU er først
og fremmest en hjælpsom mand og dertil en
meget flittig mand. Det gør ham til en god
medarbejder, som vi alle sammen sætter stor
pris på.
Der bliver fest i Ålborg, når 2NU runder
dette skarpe hjørne, og alle vi, hans vennel
og amatørkammerater, ønsker ham hjerteligt
til lykke og håber på at have ham mellem os
som en flittig medarbejder i mange, mange år.
Hjertelig til lykke, Børge!
På alle amatørernes vegne
6PA.

Læserne skriver
En advarsel!
For nogle år siden var jeg så dum at købe en
modtager (MP skibsmodtager) hos en af OZ’s an
noncører. Jeg bestilte et diagram over spillen og
betalte ca. 200 kr. for det hele pr. efterkrav.
Da jeg pakkede ud, fandt jeg: 1. Dårlig emballe
ring. 2. Den fremsendte modtager stemte ikke over
ens med den bestilte. 3. Diagrammet manglede. Der
lå en seddel oven i, hvorpå der stod, at diagram for
tiden ikke fandtes, men ville blive fremsendt, så
snart det forelå fra fotokopiering. Trods det, at der
var betalt for diagrammet, har jeg endnu ikke
modtaget noget! Never mind. En tid efter ringede
jeg til bemeldte annoncør, og det blev til, at jeg
skulle have en anden vare, svarende til det for (Ra
grammet for meget betalte beløb. — Jeg har bare
ikke modtaget noget endnu. Jeg lod sagen hvile.
I denne uge bestilte jeg (der skulle være blevet
klog af skade) nogle rør efter annonce i sidste OZ
og fra samme firma. For det første manglede halv
delen af de bestilte rør. De var for tiden udgået fra
lageret. Det kunne endda gå. Endvidere viste det
sig ved test, at ca. halvdelen af de modtagne rør
var mere eller mindre dårlige. Et enkelt var helt
og aldeles u/s (unservice able).
Det synes jeg er for dårligt. Godt nok var rørene
billige, men derfra og så til at sælge noget der er
dårligt eller direkte ubrugeligt — det synes jeg er
endnu mere sløjt. Jeg hørte om en amatør, der
samme sted havde købt et billedrør og en afbøjningsspole. Røret skulle være nyt, men ved test
viste det sig at være et gammelt godt slidt rør. Af
bøjningsspolen — ja det var statorviklingen fra en
gammel elektromotor. Og det vil en amatørkamme
rat være bekendt at byde sine kunder og lægge
navn til!!
Derfor — vær på vagt når I ser sådanne mere
eller mindre tvivlsomme tilbud og evt. køber noget
pr. postopkrævning.
OZ4OV.
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Fra INDUSTRI OG
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Elektroniske registreringsapparater
(skrivere).
Ved OZ6PA, Poul Andersen.
På vore moderne oscilloskoper registreres de otte
indviklede kurveforløb, som er resultatet af elek
triske kræfters sammenspil. For vore øjne afsløres
tingenes indre tilstand, men ofte har vi brug for at
fastholde disse synsindtryk, at kunne gemme dem
hen og betragte dem senere til sammenligning eller
demonstration. Her er det, „skriverne" kommer ind
i billedet.
En skriver er en indretning til automatisk opteg
ning af måleværdier i diagramform. Fremstillingen
angives som en funktion af tiden.
Ligesom oscilloskoperne har gennemgået en stor
udvikling, har skriverne fulgt med på deres om
råde, og mange sindrige selvregistrerende skrivere
tilbygges nu elektronisk apparatur som en meget
vigtig bestanddel.
Udviklingen har medført en specialisering. Det
er indlysende, at der ikke kræves så meget af en
skriver, der blot skal gengive vekslende tempera
turer eller svingninger i barometerstand, som af en
skriver, der skal gengive resultater af højfrekvente
svingninger. Der bliver således en afgørende for
skel mellem langsomtgående eller langsomtarbejdende skrivere og de såkaldte hurtigskrivere.
Faktisk kan man dele skriverne op i tre katego
rier. De langsomme skrivere, der bruges til regi
strering af temperaturer, tryk, arbejde, forbrug
o. s. v.; de mere hurtiggående, der optegner lav
frekvente svingninger og endelig oscillograferne,
der arbejder med de højfrekvente bølgestørrelser.
Ønsker man at udtrykke det i frekvenstal, kan man
sige, at den første gruppe skrivere registrerer fre
kvenser fra brøkdele af hertz til ca. 10 Hz, den
næste gruppe registrerer op til 1000 Hz, og den sid
ste gruppe tager sig af frevenser helt op i megahertzområdet.
De langsomtgående skrivere tegner deres elek
triske eller mekaniske registreringer på papir ved
hjælp af blæk, farvebånd eller stiftprægning. Den
anden gruppe tager hurtigere markeringsmetoder
til hjælp som for eks. væskestråling eller fotoregi
strering, og endelig må man til de hurtiggående
skrivere udelukkende benytte sig af meget følsom
me fotografiske emulsioner.
I det følgende skal vi give nogle eksempler på de
forskellige skriverprincipper. Det kan i mange til
fælde være af betydning at vide lidt om denne side
af den elektroniske virksomhed.
Vi vil begynde med den mest almindelige skri
ver, faldbøjleskriveren, eller, som den almindeligt
kaldes, faldbøjeinstrumentet. Sådan en skriver har
en meget langsomt forløbende tilstandsændring. Den
egner sig særdeles vel til optegning af variationer
i varme og tryk.
Den grundlæggende opbygning ses i fig. 1. De to
hovedbestanddele er måleværket og registrerings
anordningen. Til måleværket anvendes en drejespoleanordning.
Spolen er ophængt
mellem to
spændbånd, som fremskaffer det nødvendige mod
drej emoment. Den til drejespolen fastgjorte viser
ligger,, som det fremgår af tegningen, tæt hen over
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Faldbøjleskriveren.
1 registreringspapir, 2 papirtransportvalse, 3 mod
leje, 4 farvebånd, 5 faldbøjle, 6 skrivenål,
7 målende svingspole.
et stykke registreringspapir. Mellem viser og papir
er anbragt et farvebånd. Oven over viser og farve
bånd sidder en bøjle, der kan foretage en nedad
gående bevægelse. På viseren sidder et „skrivepunkt". Med ganske bestemte mellemrum får bøj
len en elektrisk impuls, den søger derved nedad,
og herved trykkes nålen ned mod farvebåndet, der
igen trykker på papiret, så resultatet bliver et af
tegnet punkt på registreringspapiret. De efterhån
den mange nedtegnede punkter danner på det van
drende papir en sammenhængende kurve, som
giver udtryk for nålens vandringer gennem visse
tidsforløb. Der er som regel et tidsforløb af 20 se
kunder mellem hvert punkt. Dette apparat er, som
det fremgår, beregnet for iagttagelser over for eks.
et døgn. Der er udviklet skrivere af denne kate
gori, som arbejder med op til seks nåle, hvorfor
mange sideløbende processer kan registreres sam
tidig.
Alle bevægelser i apparatet, det vil sige bøjlens
nedslag,
papirtromlens
fremføring,
farvebåndets
gang o. s. v. drives af en enkelt synkronmotor eller
et urværk. Den almindelige standard for sådanne
instrumenter er en papirbredde på ca. 120 mm.
Fremføringen løber fra 20 til 120 mm i timen.
Det er et meget simpelt instrument, og når det
kan arbejde så sikkert, som tilfældet er, og med så
ringe kraftforbrug, skyldes det netop, at der ikke
er et væsentligt registreringsarbejde at udføre.
Sådan en skriver sparer arbejdskraft, overvåger
vigtige funktioner og udelukker betragtningsfejl.
Man gør sig i almindelighed ikke tanker om, hvor
vigtig denne simple mekanisme er i vore dages indu
stri og videnskab, og hvor udbredt den er overalt.
Blækskriveren er ligeledes en meget almindelig
apparattype. Som navnet siger, er der på visernå
len fastgjort en slags pen, som afgiver blæk til det
underliggende papir. Apparatet tegner altså en fort
sat blæklinie.
Det er en anordning, der er noget vanskeligere at
få til at arbejde end faldbøjleskriveren. For det
første er det indlysende, at belastningen på nålen
af den skrivende pen og dennes nære berøring med
det underliggende papir giver nålen en meget større
belastning, og dernæst er der i sig selv store pro
blemer med at få blækket til at flyde let og ensartet
trods den ringe blækafgang. Blækket må ikke brin
ges til at tørre i selve den meget snævre blækkanal.
Princippet i blæktilførslen kan minde noget om
fyldepennesystemet, men der findes også systemer,

hvor man benytter sig af hårrørskraften, så blæk
ket af sig selv stiger til skrivepennen.
Når de påførte strømvariationer bringer nålen til
bevægelse, er der et forhold, man skal tage i be
tragtning, nemlig det, at pennen, som tegner på pa
piret, ikke bevæger sig i en ret linie, men beskriver
en bue. Herved sker der en fortegning af kurven.
Det angivne forhold fremgår let af fig. 2. I a ser
man nålen ovenfra tegne en bue på det underlig
gende papir. I b ser man en anden måde at løse

Fig. 2a.

papirbund. Når en elektrisk opvarmet viser passe
rer hen over sådan en voksoverflade, smelter den
vokslaget, og resultatet bliver en mørk kurve på
mørk bund.
En hel anden vej at gå finder man i blækstråle
skriveren. Her søger man også at formindske træghedsmomentet af det drejelige måleorgan, og teg
ningen fig. 3 siger mere end ord alt om den ori
ginale løsning. Vi har her den såkaldte Monograf
230. I en slidse i magneten sidder det drejelige
måleorgan, og her sidder en dyse med en udstød
ningsåbning ikke større end 1/100 mm. Under et
højt tryk presses en farvevæske gennem denne
åbning. Den rammer det forbikørende papir, og
resultatet bliver et meget tydeligt aftegnet dia
gram.

Selve nålen vil beskrive en
bue, hvorfor tegningen bliver
noget misvisende. Dette kan
afhjælpes ved at omdanne
nålen til en bøjle, hvorpå
blækskriveren er anbragt. 6
er en buet plade, hvorover
registreringspapiret
4
passerer. Papiret lægger sig efter
pladens form, og nålens fejl
tegning ophæves tildels. Teg
ningen er set fra oven, op
rullespolen, der sidder oven
over det viste, er udeladt.

problemet på. Pennen sidder på en bøjle, der bevæ
ger sig uden om papiret. Da baggrunden for papiret
er en krum metalplade, får papiret denne krum
ning, som svarer til nålens cirkelbevægelse. Herved
korrigeres for buebevægelsen.
Skrivebredden for blækskrivere ligger mellem 50
og 250 mm, og papirets hastighed ligger lige fra
5 mm til 36000 mm pr. time. Disse skrivere frem
stilles også med flere parallelle nåle, og da hver
nål kan bringes til at skrive med sin specielle farve
blæk, får man et let overskueligt udtryk for en
række sammenfaldende iagttagelser.
I den sidste tid er der fremkommet skrivere med
metalpapirskrift. Blækfjederen er erstattet af en
metalstift, som med et let tryk glider over papiret,
der er belagt med et tyndt metallag. Skrivepapir
og metalnål lægges under spænding, og metallet
brændes væk 1 berøringsstedet. Det giver den for
del, at der ikke er noget blæk, der kan tørre Ind,
men det metalpræparerede papir er temmelig dyrt,
og det er heller ikke så let at aflæse som blæk
kurverne.
Med de her beskrevne skrivere er vi stadig nede
på registrering af lave frekvenser. Drejer det sig
om hurtigskrivere, må man forringe træghedsmo
mentet og forhøje drejemomentet. De udslaggivende
bevægelser skal være så små som muligt, og det
skrivende arbejde forringes ved afbalanceret op
hængning af blækholderen, det er jo sådan, at
blækmekanismen og dens skrivearbejde er særlig
belastende. Man har forsøgt at gå andre veje til af
hjælpning af denne vanskelighed.
Der findes fabrikater, hvor man benytter sig af
vokspapir. Her er det lyse voks påført en mørk

Skematisk fremstilling af en stråleskriver.
1 blækholder, 2 pumpe, 3 filter, 4 lille glasrør,
5 dyse, 6 blækstråle, 5 tilslutningsklemmer, 8 måle
sløjfe, 9 magnet.

For at undgå forstopning er der indsat et lille fil
ter. Metoden arbejder uden amplitudefejl helt op
til 500 Hz, derefter kommer der en fejlvisning. Den
frie strålelængde mellem dyse og papir er 50 mm,
og skrivebredden er 60 mm. Kommer man over en
frekvens på 1000 Hz, er metoden ikke brugbar. Den
ne skriver benyttes meget til optegning af elektro
kardiogrammer i medicinen.

Principskema
for lyspunkt
skriveren.
1 kviksølv
lampe, 2 vende
spejl, 3 måle
værk, 4 skrive
strimmel
(lysfølsom).
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Det har længe været den ideelle løsning at benytte
lyset som hjælpemiddel for at opnå store skrive
hastigheder. Princippet er benyttet i den såkaldte
lyspunktlinieskriver. I fig. 4 ser man en kviksølv
lampe, som udsender et stærkt og kemisk aktivt
lys. Lyset sendes op mod et hulspejl, hvor lysgan
gen vendes, så strålerne træffer magnetspolens
spejl. Variationer i drejespolen giver på denne
måde en vandrende lysplet, som træffer en foto
grafisk strimmel. Denne er forsynet med en spe
cialemulsion, som straks giver et synligt udtryk.
Strimlens hastighed er meget stor, 100 m i sekundet.
Vi vil afslutte denne gennemgang af skrivende
registreringsapparater med lysstråleoscillografen.
Vi husker fra vor amatørlærdom, at vi havde to
slags oscillografer, nemlig lysstråleoscillografen og
katodestråleoscillografen. Den sidste kender vi na
turligvis bedst, men den første vil vi tage frem af
glemslen, thi den er udgangspunktet for oscillografskriveren.
I fig 5 ser vi princippet. Lyskilden sender sin
strålegang gennem blænder og kondensatorlinse
og koncentreres i det lille spejl 5, som er en be
standdel af svingspolen. Efter indstilling reflekteres
lyset mere eller mindre og falder på cylinderlinsen
6, som lader det uhindret passere i vandret plan.
Videre går lyset over polygonspejlet 7 til matskiven
8, hvor det gengives som et enkelt lyspunkt. Svin
ger nu målespejlet, så optræder der ved hurtig-

1 lyskilde, 2 kondensator, 3 blænder, 4 svingende
målespole, 5 spejl, 6 cylinderlinse, 7 polygonspejl,
8 matskive.

gang en ret linie i det tilfælde, hvor polygonspejlet
står stille, men ved at lade polygonspejlet rotere,
omdannes nu denne linie i overensstemmelse med
svingspejlets svingninger til en kurve. Papiret er
fotografisk og anbringes i stedet for matskiven 8.
Hvad angår det svingende måleorgan, spole og
spejl, så består det af to tynde tråde udspændt mel
lem polerne af en magnet. På midten af sløjfen sid
der det lille spejl, som vil komme i vibrationer i
takt med den tilførte vekselstrøm.
For at spejlet skal kunne gengive hurtige varia
tioner i strømmen (fine detaljer af vekselstrømmen),
må det have et meget lille inertimoment, og for at
dets egensvingninger ikke skal forandre kurvens
udseende, må dets bevægelser være stærkt dæm
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pede, dette opnås ved at anbringe det svingende
system i olie.
Sådanne målesløjfer kan gengive egenfrekvenser
indtil 20 kHz. Denne høje frekvens fordrer natur
ligvis tilsvarende store papirhastigheder, op til
15 m i sek. Man økonomiserer derfor med papiret
ved momentvis at køre papiret frem i korte ryk.
Der gives lysstråleoscillografer, der arbejder med
indtil 12 sideløbende skrivere. Anvendelsen falder
hovedsagelig inden for tonefrekvensteknikken.
Til slut vil man spørge sig selv, om man ikke
kommer nemmere om problemerne ved blot at ind
sætte fotografiske film i forbindelse med et almin
deligt oscilloskop. Det er nu ikke så ligetil, og brug
af film er en kostbor foreteelse grundet på det
meget høje forbrug. Fotografiske optagelser er mu
lige ved hjælp af forsatskameraer. Skærmbilledet
formindskes ned til en fjerdedel ved faste optagel
ser, og disse optagelser kan optages fuldt mekanisk
ved bestemte mellemrum, så der fremkommer et
serieforløb.
6PA.

SILENT KEY

OZ7KG, Kaj Groot, er ikke mere iblandt os.
Vi, hans gamle venner, vil huske hans mil
de smil og stoute skikkelse. Han var en af de
»gamle« radioamatører, ivrig for sagen og
optaget af dens tekniske problemer. Det var
naturligt, at han ville arbejde i tilknytning
til noget, der havde med amatørradio at gøre,
derfor kom han ind på fabrikation af kvarts
krystaller. Han anede en stor udvikling in
denfor dette felt, og det kom til at holde stik.
På sit felt var Groot den dygtige håndvær
ker. Hans fingre præsterede finere arbejde,
end maskinerne kunne yde.
De sidste år, Kaj levede, var præget af syg
dom. Han tog det tålmodigt. Han holdt ud til
det sidste. Han segnede midt i det arbejde,
han satte så højt.
Vore tanker vil gå til hans hustru, der var
ham en enstående ven og medhjælper.
Vi, der kendte Kaj Groot, vil savne ham.
Han er ikke mere iblandt os, men mindet le
ver. Æret være hans minde!
Morten Ryde, 7R, Poul Andersen, 6PA.
RETTELSE

I OZ martsnummeret bragtes en beskri
velse af en ganske simpel RTTY Unit. Trods
konstruktionens lidenhed er det alligevel lyk
kedes firmaet 2UD & undertegnede eller ren
tegneren at lave en fejl ved tegningen.
Ved tegningen i OZ er fanggitteret lagt til
styregitteret, mens det rigtige er at lægge
fanggitteret til katoden.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA,
Poul Andersen.
Gør senderen „køreklar".

Amatørsenderudstyret med dets mange apparat
konstellationer kan godt blive en meget „vægtig"
affære. Derfor er man aldrig glad ved at flytte
rundt med det, og så er det dog sådan, at den fulde
opmærksomhed skal være henvendt mod alle funk
tioner både i det ydre og mod det indre. Er enhe
derne sammenbygget i en rack, får man en meget
overskuelig opstilling, men den er tung og uhan
delig, og så er det, man får lyst til at sætte hjul
under herligheden. Her er det bare, som ved så
mange andre ting, at der er mange forhold, der skal
tages 1 betragtning for at få det helt rigtige, og
denne artikel har til opgave at belyse spørgsmålet
omkring hjul og fastgøringsmetoder, så man kan få
det bedst mulige ud af de penge, der investeres. Det
er af vigtighed i så henseende, at man ved, hvad
der findes af typer og lidt om priser. Og kan man
så samtidig opdage, hvad man skal gå langt uden
om, og hvad man særlig bør lægge vægt på, så er
formålet nået.
Når jeg her taler om senderkonstruktioner, må
det dog ikke glemmes, at der i det daglige også er
andre formål, hvor der er behov for hjul, instru
mentborde, møbler, værktøjsskabe o. s. v.

Fig. 2.

Når man anbringer hjul under tunge ting, er det
for at opnå en lettere transport og flytning, men en
sådan arbejdslettelse er ikke alene betinget af, at
der er anbragt hjul, det drejer sig også om, at hju-

lene er anbragt på den rette måde. Lad os prøve at
betragte fig. 1 og se, hvad tegningen kan fortælle
os. Man ser et hjul med tappen ophængt lige over
centrum. Kører dette hjul frem i retning mod a,
opfylder hjulet sin naturlige funktion, det er arbejdsbesparende. Prøver vi derimod at forskyde
hjulet i retning mod b, er selve hjulvirkningen sat
ud af spillet. Vi har allerhøjest fået et stykke hjul
gummi at ride på, og da det virker som viskelæder,
får vi ingen glæde af hjulet i denne stilling. Denne
lille tegning siger os en ting, at ønsker vi et skab
kun skal kunne flyttes i en retning, i dette tilfælde
vinkelret ud fra væggen, så er denne hjultype an
vendelig. Ønsker man derimod, at skabet eller
rack’en ikke alene skal kunne trækkes ud fra væg
gen, men at det også uden besvær skal kunne ven
des og drejes, så dur den slags hjul i hvert fald
ikke. Her skal man gå over til hjul med svingtap.
Men også her er et hensyn, der skal tages. Fig. 2
viser et sådant hjul. Hvis tappen, hvorom hjulet
svinger, sidder for nær hjulets centrum, nærmer vi
os miseren i fig. 1, sidder tappen derimod væk fra
hjulcentret, så drejer hjulet sig om sin lodrette tap
og ind i den gunstige køreretning. Det vil sige, at
alle fire hjul under en rack først indstiller sig i en
fælles kørestilling, inden de går i funktion som
kørehjul alene. Man ser let forskellen og forstår,
hvad det betyder.
Når man køber hjul til sin sender, kan det ikke
nytte noget at købe de små billige tevognshjul, som
findes hos isenkræmmeme. Afgørende er først og
fremmest, hvad kan hjulet bære. En sender er en
tung tingest, og man bør ikke benytte hjul til en
sådan, som ikke kan bære mindst 30—40 kg. Det
giver altså en samlet bærevægt på 110—160 kg, og
selv om en sender i almindelighed ikke vejer så
meget, vil det nu alligevel være klogt at dimensio
nere lidt rigeligt.
En anden meget vigtig ting, når man køber hjul,
er, at få hjul der løber let. De fleste gode hjul har
kuglelejer. Det gælder ikke alene i selve hjulnave
ne, men også, og det er faktisk meget vigtigt, i selve
drejetapsmekanismen. Her ligger jo hele trykket
ovenfra, og når hjulene ved starten skal rettes ind
i køreretningen, melder kvaliteten af lejet sig straks
netop i dette vanskelige punkt.
Derimod behøver der ikke netop at være kugle
lejer i selve hjulakslerne. Der findes udmærkede
hjul, og som følge deraf billige hjul, som har nylon
eller almindelige udboringslejer.
Selve hjulene kan være fremstillet af mange for
skellige slags materialer. Nylon, plastik, bakelit,
eller, hvad der er det mest almindelige, jernplade.
Disse sidste hjul leveres ofte i forkromet udførelse,
hvad der ser vældig elegant ud. Kanten på sådanne
jernhjul er i reglen af gummi. I fig. 3 ser vi lidt
prøver på forskellige hjultyper.
Vi går derefter over til det store problem, hvordan
fastgøres sådanne hjul til rack’en. Hvis rack’en er
opbygget af runde rør — jeg har set det et par ste
der — er problemet let at løse. Der findes nemlig
hjultyper med en
særlig tap til dette
formål. Denne tap
stikkes ind i foden
af røret, og ved at dreje på en møtrik,
ekspanderer tappen udefter og låser
sig fuldstændig fast. Der findes hjul
med tappe, der dækker området fra
19 til 32 mm rør (indvendig). Der fin
des også systemer, hvor tappen er for
synet med
gevind. Disse egner
sig særlig til befæstigelse
på vinkeljern eller fladjern. Endelig
findes
der hjul, hvor der ved bunden af tappen sidder en
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takket krave. Disse typer egner sig bedst til træ
Der bores for med et bor, derefter slås tappen i
bund, så kraven går ind i træet. Det hele er meget
simpelt.
En type hjul, der er blevet meget moderne, er de
såkaldte Shepherd hjul, som man ser i fig. 4. De
består af en massiv kugle, der ender i en tap for
oven til befæstigelsen. På selve kuglen sidder en
ring, og det er denne ring, der kan bevæge sig om
kring kuglen, og derved fremkommer et meget blødt
og letgående hjulsystem. Hjulet er meget pynteligt.
Det kan fås i mange tapudførelser, både med ge
vind og til at stikke op i rør, samt med plade der
kan skrues fast med tre eller fire skruer til flad
eller vinkeljern. Et særligt hjul, der kan anbringes

forneden på vinkeljern, ses i fig. 5. Det er meget
anvendeligt til racks, der er bygget op af vinkel
jern. Priserne på disse hjul ligger fra ca. 4 kr. til
14 kr. pr. stk. alt efter størrelse og udførelse. Pri
serne på de almindelige hjul varierer stærkt efter
størrelse og udførelse. Der er gode hjul med enkelt
køreretning fra 3 kr. og opefter, og de svingbare
hjul koster fra 8 til 20—25 kr. pr. stk. Det sidste
gælder for de forkromede hjul med ca. 4 tommers
diameter. Disse størrelser er dog ikke egnet for
amatørracks. Man må huske, at store hjul giver en
stor svingradius. Dette kan betyde, at hjulsættet i
visse stillinger kan komme til at stå for meget
bagud, så rack’ens understøtning bliver for lille,
den får tilbøjelighed til at vælte. Denne store type
egner sig altså ikke for meget høje og smalle racks.
Derimod er den fortrinlig til vogne.
6PA.

henholdsvis formstål A og B. Det kan bruges til
fremstilling
af
forme,
modeller,
hjælpeværktøjer
m. m., og det udfylder et bredt område indenfor
reparationssektoren.
Formstål krymper ikke, det kan forbindes med
jern, stål, aluminium, glas etc. Arbejdet med form
stål kræver intet specialværktøj og ingen fagkund
skab. De fleste typer hærder ved rumtemperatur.
Det er en simpel proces at benytte formstål. På
dåsen sidder en brugsanvisning, og af denne frem
går det, hvordan fremgangsmåden er. Man rører
ganske simpelt den mængde op, man får brug for
— helst ikke mere — og tilsætter nogle dråber hær
der, som findes i en lille flaske for sig selv. Det
hele røres grundigt igennem og påføres stedet, hvor
det skal anvendes. Efter få minutter begynder en
hærdning at finde sted. Lad os tage et eksempel,
mange kommer ud for. Man har været så uheldig
at få en bule i sin vogn. Man skal ikke begynde at
rette bulen ud, i reglen gør det kun ondt værre. I
sin nød sender man vognen til reparation og får en
regning på mellem 100 og 200 kr. Gør i stedet for
følgende:
Rens stålpladen omhyggeligt i bulestedet, så den
rå plade kommer frem. Bor et hul og slå et gevind
og indsæt en skrue i gevindet, sådan at skruen lig
ger i midten af bulen og hovedet lige under den
almindelige overflade. Fyld derefter kitagtig form
stål ned over bulestedet og afskrab med en pind
alt, hvad der ligger over niveau. Sørg for en smuk
og jævn planering, så der ikke er volde eller ophøjninger. Lad stedet få lov at passe sig selv en dags
tid. Derefter skrabes stedet, der slibes med groft
og finere og finere smergelpapir. Til sidst en gang
vandslibning, og stedet kan males. Gevinst: mindst
100 kr. og dertil glæden ved at kunne selv.
Der findes flere slags flydende metal. En alumi
niumstype med 80 % aluminium. Den er let og me
get bearbejdelig. For eks. til ting man vil lave maskindele af. En lille spolemaskine for eks. Man
laver først en model i træ, sådan som man vil have,
mekanikken skal se ud. Derefter laver man en af
støbning i gibs (husk slip). Så kan man støbe fly
dende formstål eller aluminium i afstøbningen, og
efter afhærdning har man et formet stykke alumi
nium med dettes egenskaber.
Der findes foruden de nævnte typer af formstål
også en rustfri type og en bronzetype. Endelig er
der en blytype, der benyttes til reparation af bly
kabler, akkumulatorer etc. Fås hos værktøjsfor
handlere, for eks. Diatom Værktøj, H. C. Ander
sens Boulevard 51, København K.
6PA.

Flydende metal.
Det er ikke smeltet og flydende metal, jeg tænker
på i denne forbindelse, men den kombination af me
tallisk pulver og plastikstoffer, som nu er kommet
stærkt frem og kan bruges med så stort held af
mange hobby-mindede amatører. Disse stoffer fin
des under navnene flydende stål, formstål eller lign.
Men foruden stålnavnet hedder de også, alt efter
deres beskaffenhed, flydende bronze, flydende alu
minium o. s. v. De kan anvendes til opbygning af
mange ting, hvor man ellers tidligere anvendte al
mindeligt stål, smedejern, messing og lign.
Stofferne består simpelt hen af metallisk pulver
blandet op med epoxypplastik, og når de tilsættes
en hærder, får man en massiv blok. Til formstål er
anvendt 80 % stålpulver og 20 vol. procent epoxy.
Der findes en kitagtig type og en helt flydende,

Foranlediget af OZ4RM’s „artikel" om antenne
modulation finder jeg anledning til meget stærkt at
imødegå en sådan form for udfyldning af OZ’s spal
ter -— ganske vist var det i april måned, men jeg
er siker på, at kun de færreste syntes, at artiklen
var morsom — for det var vel meningen?
7AQ opfordrer til at indsende stof — jeg kan dog
dårligt tænke mig, at det er denne form, han har
ønsket sig.
OZ’s spalter er dyre, lad os derfor udnytte disse
mere positivt, hvorfor jeg henstiller til redaktionen,
at stoffet bliver sorteret noget bedre end hidtil —
og til dig 4RM — lov os at du aldrig mere vil bringe
sådan noget pladder i OZ’s spalter. Vy 73 OZ6EG.
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HOVEDBESTYRELSESMØDE I ODENSE
SØNDAG DEN 1. MARTS 1966
Det blev vedtaget med 11 stemmer, en stemte
ikke, at afholde EDRs årlige generalforsamling søn
dag den 24. september 1966 altså den fjerde søndag
i september; fra forskellig side var der atter util
fredshed med den tredje søndag, hvor der var test.
En ny og mere oversigtig dagsorden for hoved
bestyrelsesmøderne blev vedtaget; sekretæren skal
før hvert HB møde orientere sig, om man kan samle
alle HB-medlemmer den pågældende dag.
Om region 1 oplæste 6PA forskellige breve, bl. a.
et fra region l’s sekretariat, hvori man beklagede
EDRs udmeldelse og anbefalede, at EDR overvejede
endnu engang dette drastiske skridt.
OZ2NU stillede forslag om urafstemning inden
generalforsamlingen.
OZ2WO, som ikke var til stede ved sidste HBmøde, var imod at EDR havde meldt sig ud af
region 1.
6 PA anbefalede EDRs hovedbestyrelse at komme
med konstruktive forslag til region 1s fremtidige
arbejde, som man mente måtte have en bredere
samarbejdsbasis.
Det blev vedtaget at tilstille et brev til samtlige
medlemslandes hovedbestyrelser, i region 1 til
orientering om den skrivelse, EDR sender til mødet
i Jugoslavien i maj 1966.
OZ2NU gav en redegørelse om det nordiske sam
arbejde samt et referat fra mødet i SSA i Jønkøplng, hvor 2NTJ havde været indbudt af SSA.
Angaaende fabrikation af print til konstruktioner
i OZ havde EDR modtaget tilbud paa dette arbejde.
Hovedbestyrelsen kunne ikke gaa med til at for
midle en sådan fabrikation eller lave forretning med
disse.
Til stk. 1 kan tilføjes, at man bestemte, at hoved
bestyrelsesvalgets resultat i alle tilfælde må trykkes
i OZ oktober; selve referatet kan ikke altid naa
at blive skrevet og komme med d oktober, når GP
falder så sent på måneden.
Vy 73 de OZ5RO, O. Blavnsfeldt, sekretær.
Amateur Radio Transmissions frem
the 1966 Poznan Fair.
Permission has been obtained from Polish Authorities, allowing the use of an amateur radio station
to operate from the Poznan International Fair in
Poland from June 12th to June 26th 1966.
Operator will be Bjorn (Len) Odeil, SM5HF, who
was allocated the call sign SM5HF/SP3 for the dura
tion of the Fair. Emission types include single side
band A3J, and power output will be approximately
500 Watts in the 80 and 20 meter bands. Frequencies
are crystal controlled, and the station will be operated approximately 2 hours daily, within the
periods from 9 to 11 in the morning and 15 to 17
hours in the afternoon, locad time, including Saturdays and Sundays.
It is intended to use the following frequencies:
80 m: 3738, 3793.
20 m: 14.216, 14.220, 14.240.
The underlined frequencies are first choce, other
frequencies used in case of QRM. It should be noted
that all transmissions will be upper sideband only
(A3H, A3J).
The transmitter used will be type ST 1200-C, produced by Standard Radio & Telefon AB, Stockholm,
Sweden. The transmitter offers a maximum output
of 1500 Watts SSB PEP, but the power will be
reduced for this application.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Alborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

9th Jamboree-on-the-Air.
Uden at skulle gå i detaljer om dette arrange
ment skal vi dog fra arrangørernes cirkulære nr. 8
1966 meddele, at dette arrangement, der stadig vin
der flere og flere deltagere fra alle egne af verden,
i år finder sted i week-end’en den 22. og 23. okto
ber 1966. Nærmere regler skal senere blive bragt,
men var det ikke en idé allerede nu at planlægge
deltagelse heri, og samtidig søge at interessere en
spejderpatrulje eller trop til at lege med?
YUØIARU
vil være aktiv fra Reg I konferencen i Opatija i
dagene fra den 23. til 28. maj.
Indbydelse til nordiske mesterskaber
i rævejagt 1966.
På SSA’s vegne har Stockholms rævejægere for
nøjelsen at indbyde til nordisk mesterskab i ræve
jagt, der finder sted den 11. september 1966.
Området bliver i nærheden af Stockholm, og
arrangementet skal kombineres med de svenske
mesterskaber den 10. og 11. september.
Deltagere, der ikke er svenske medborgere, må
gerne udenfor konkurrence deltage i de svenske
mesterskabers natetape den 10. september.
Indkvarteringen bliver af karakter og standard
som på vandrehjem. Soveposer er ikke tilladt. La
gener kan medbringes eller lejes. De eneste mål
tider, arrangørerne står for, bliver natmad efter
SM-natjagten og frokost. Indkvarteringsstedet har
ikke mulighed for yderligere måltider. Der henvises
i denne forbindelse til grillbar i nærmeste landsby.
Anmeldelsesafgiften er sv. kr. 10 pr. deltager.
Indkvarteringen beregnes til at skulle koste kr. 7,
leje af lagen kr. 2, natmad kr. 3 og frokost kr. 4 —
alt i svenske kroner. Måltidspriserne er tilnærme
lige.
Fuldstændigt program med alle nødvendige oplys
ninger vil blive tilsendt alle de anmeldte senest en
uge før konkurrencen. (Fortsættes næste side).

A special QSL card will be issued for all contacts
with the exhibition station SM5HF/SP3.
A cooperation with the Polish Amateur Radio
Union, Polsi .Zwiazek Krotkofalowcow, has been
arranged, and the Vice President af the Union
(SP5KM) has promised to provide all necessary
assistance.
SM5HF.

Meddelelse fra redaktionen
Alle bidrag til OZ skal være redaktio
nen i hænde senest den 27. i måneden
7AQ og 6PA
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Anmeldelse sker gennem indbetaling af anmeldel
sesafgiften sv. kr. 10 til postgirokonto (Stockholm)
2913 49, Bo Lindeli, Lidingø 3. I anmeldelsen skal
angives navn, evt. call, adresse, alder den 1. juli
1966 samt hvilke måltider, der ønskes. Anmeldelsen
skal være arrangørerne i hænde senest den 29. aug.
1966. Anmeldelsesafgiften tilbagebetales ikke, så
fremt en anmeldt deltager udebliver.
Oplysninger fås hos: Torbjørn Jannson, SM5BZR,
Plåtslagarvagen 6, 1 tr., Bromma, Sverige.
RSGB’s 7 Mc/s DX contest.
I den fjerde RSGB 7 Mc/s DX contest 1965 blev
OZ2NU nr. 50 i CW-afdelingen med 747 points. —
Nr. 1 blev G3DYY med 2342 points.
I fone-afdelingen blev OX3JV nr. 7 med 1290
points og dermed samtidig bedste oversøiske sta
tion. Afdelingen blev vundet af GI3CDF med 2350
points.
Luxemburg.
Den sidste QTH-liste fra Luxemburg viser, at ikke
mindre end 62 er indehavere af et LX-call. LX2FB
(W80SM) har det første licens, der er udstedt til en
udlænding.
Ghana QRT.
9G1ED (G3BQH meddeler, at med virkning fra 5.
marts 1966 er alle Ghana-amatører blevet pålagt
ikke længere at foretage udsendelser over deres
amatørstationer, samt at aflevere deres licenser til
de pågældende myndigheder.
Naturligvis håber de, at det kun er en midlertidig
bestemmelse.
RTTY-diplom.
British Amateur Radio Teleprinter Group har
annonceret et nyt RTTY-diplom. Diplomet kaldes
QCA-Award og vil blive udstedt til enhver amatør,
som overfor BARTG bekræfter at have gennemført
RTTY-QSO med stationer i 25 forskellige lande
efter ARRL’s landsliste.
En „sticker" vil blive tildelt for hver efterfølgende
25 lande. Afgiften er 7/6 d eller 1 US dollar.
Ansøgninger skal sendes til G3CQE, BARTG Certlficate manager, Sea Kiwi, Tower Hiil, Williton,
Taunton, Somerset, England.
„BAVARIAN ACTICITY MONTH".
Den bayerske aktivitetsmåned falder hvert år i
juni, hvor alle syd-bayerske lokal-klubber („C“DOK’s) er højaktive mellem kl. 1900 og 2200 GMT
efter følgende plan:
1. uge CW 3500—3525 3525—3550
1. uge fone 3600—3650 3700—3750
3. uge CW 7000 til 7050
3. uge fone 7050 til 7100
2. uge CW 3500—3525 3525—3550
2. uge fone 3600—3650 3700—3750
4. uge CW 7000 til 7050
4. uge fone 7050 til 7100
MANDAG
C02 &C03+C19
TIRSDAG
C04+C05 & C08
ONSDAG
C10 &C12
TORSDAG
C14 &C15
FREDAG
C16 &C17
MANDAG
C22 &C23
TIRSDAG
C24 &C25
ONSDAG
C27 &C29
TORSDAG
C30 &C09
FREDAG ALLE YL’s vil være på båndene.
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NOTE: Hver station må kun kontaktes een gang
pr. bånd og sendemetode på en kalenderdag.
Som grundlag for opnåelse af BAVARIAN ACTIVITY
MONTH-diplomet
tæller
alle
forbindelser
gennemført i løbet af juni måned samt reglerne for
„Cæsar"- og „Cleopatra“-certifikaterne.
„Cæsar“-certifikatet opnås af europæiske statio
ner i 3 klasser ved henholdsvis 14/11/8 af de kræ
vede „C“-DOK’s angivet i skemaet ovenfor.
„Cleopatra“-certifikatet fås for forbindelse med
8/6/4 syd-bayerske YL-stationer.
Afgiften for certifikaterne er 1 US dollar eller 10
IRC’s for hver. Ansøgningen sendes til Helmut W.
Ripperger, Kienestrasse 2, 8150 Holzkirchen, West
Germany.
YL Intern. SSB’ers Inc. QSO-party 1966.
YL Intern. SSB’ers Inc. afholder sit årlige QSOparty med start fredag den 20. maj kl. 2300 GMT og
med afslutning mandag den 23. maj kl. 0600 GMT,
og arrangementet er åbent for alle amatører.
SSB’ers har mange CW-medlemmer, hvorfor alle
bånd og alle sendetyper (SSB-AM-CW) vil blive
benyttet.
Ikke medlemmer er velkomne til at deltage.
Contesten inddeles i 3 kategorier:
1. DX/W-K teams.
2. YL/OM teams.
3. Single operator.
Tænkte frekvenser:
SSB 3805, 72’5, 14332, 21373, 28800.
DX-stationer benytter 3773, 7090, 14332 eller 14132.
AM 3825, 7250, 14240, 21340, 28800.
DX-stationer benytter 3670, 7070.
CW 3565, 7020, 14080, 21080, 28080.
Kode:
QSO-nr. (RS)T, stat eller VE/VO provins, SSBnr. og DX-partners call. (Hvis ikke medlem sendes
intet nr.).
Scoring:
Samme i alle kategorier.
SSB’er medlemmer:
QSO udvekslet med SSB’er i eget land 2 points
Med ikke-medlemmer i eget land
1 point
Med SSB’er i DX-land
6 uoints
Med ikke-medlemmer i DX-land
4 points
Ikke-medlemmer:
QSO med ikke-medlem i eget land
0 points
Med SSB’er i eget land
2 points
Med SSB’er i DX-land
4 points
Med ikke-medlem i DX-land
3 points
Total score:
Samlet antal kontakt-points X multiplikator.
Multiplikator er sum af forskellige prefixer, lande,
US-stater, VE/VO provinser, kontinenter og teams,
hvor begge partnere har været kontaktede.
KH6 og KL7 tæller både som land og stat.
Betingelser:
Den samme station må kontaktes på forskellige
bånd og sendetype for yderligere kontaktpoints
(men ikke som multiplikator).
Logs:
Loggen må indeholde rubrikker for: GMT, dato.
GMT tid, dit QSO-nr., hans QSO-nr, (RS)T sendt og
modtaget, hans stat, VE/VO provins eller land.
navn, hans DX-partners call samt bånd og sende
type.

GMT-tid må benyttes. Enhver partner må
gen kunne påvise 6 timers kontinuerlig hvile
for hver 24 timer, og hver partner må logge
6 timers aktivitet indenfor hver 24 timer.
Summen af begge partneres totale score er
resultat.

i log
inden
mindst
team

Alle stationer:
Enhver uforudset vanskelighed eller uenighed,
der opstår, og som ikke er dækket af reglerne for
dette QSO-party, vil blive behandlet af YL Intern
SSB’ers Executiv Committee.
Indsendelsesfrist:
Logs fra QSO-party må være poststemplede senest
30 dage efter contesten og adresseres til:
WA6MWG, Petet Bilion,
4040 VIA OPATA,
PALOS VERDES ESTATES,
California 90274,
USA.
S.A.C. Contesten 1966.
Det er i år EDR, der står som arrangør af Scandinavian Activity Contest, der traditionen tro afhol
des i den tredie week-end i september, nærmere be
tegnet den 17. og 18. september 1966.
Indbydelse til testen er allerede sendt til alle
IARU medlemsorganisationer over hele verden.
Medlemmer, der har korrespondanse med uden
landske amatører, kan rekvirere trykte regler på
engelsk fra Tr. Dept.

OZ-CCA’s æresrulle
(Fortsat fra OZ februar).
Nr.
64. OZ7HJ
65. W3DKT
66. OZ6RL
67. W2EQS
68. SM7BFT
69. SM6BTT
70. GM3HQN
71. SM7BFT
72. DL3ZF
73. F3DM
OZ9SW
74. SM5BPJ
75. W2GVZ
76. DL1BS
77. OK1KKJ
78. KP4CC
79. DL3ZF
80. DL6QS
81. W5KC
82. OY7ML
83. OZ3KE
84. UA9CM
85. OZ5KD
86. OZ5MJ
87. W8PQQ
88. W30CU
89. SM7EH
90. OZ3LI
91. PA0VA
92. OZ3KE
93. IT1AGA
94. LA5QC
95. DL1E'S
96. OK3EA

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

II. VHF
DX. CW
II. VHF
DX. CW
II. CW
II. VHF
EU. CW
I. CW
II. CW
EU. CW
VHF
II. CW
DX. CW
EU. CW
EU. CW
DX. CW
I. CW
VHF
DX. CW
I. CW
II. Fone
DX. CW
I. Fone
II. CW
DX. CW
DX. CW
II. CW
II. CW
EU. CW
I. Fone
EU. CW
II. CW
EU. CW
EU. CW

97. OZ4JC
98. OZ1HS
99. OZ7HJ
100. DL7CS
101. G8KU
102. DL1QT
103. DJ2UU
104. W9UZS
105. DL1GA
106. OZ2KT
107. VO2NA
108. OK3DG

kl. II. Fone
kl. II. Fone
kl. I. VHF
kl. EU. CW
kl. II. CW
kl. II. CW
kl. II. Fone
kl. DX. CW
kl. EU. CW
kl. I. Fone
kl. DX. CW
kl. EU. CW

Som det fremgår, er diplomet uddelt til 18 for
skellige prefixer i 3 forskellige verdensdele og for
deler sig således på prefixerne:
OZ
SM
DL
W
G
OK
EA
LA
OY

37
16
15
13
5
5
3
2
2

2
PA
YU
1
OH
1
1
F
KP4
1
UA9
1
IT1
1
V02
1
GM
1
Nytår 1966 — OZ2NU.

Fra Sudan er ST2BSS aktiv med SSB i den høje
ende af tyve meter. Han er for tiden den eneste
aktive station i Sudan, QTH er J. Collins USAID,
American Embassy, Khartoum, Sudan.
Herbert VS6AJ (OZ7SM) er nu aktiv på alle
bånd med SSB; i de sene nattetimer er han ofte
aktiv omkring 3790/95. Han har i øvrigt forsøgt at
få licens i Kina, da han sidst var i Peking, men
endnu er det 'ikke lykkedes.
Steffen, der sidst var i luften som KL7AFK
(OZ7BZ) har nu slået sig ned permanent i Ancho
rage, hvor han den 14. maj skal giftes. Når hvede
brødsdagene er ovre, skulle det undre mig, om han
ikke igen dukker op på 14050 kc. Hans QTH er S.
Mågøe, P. O. Box 2105, Anchorage, Alaska, USA.
Der er i den sidste tid kommet en del nye sta
tioner i gang fra Philippineme, idet der er blevet
udstedt licenser til en del af de amerikanere, der
er stationerede derude.
HK0AI på San Andres planlægger i maj ekspe
ditioner til HKØ — Baj o Nuevo og KS4 — Serrana
Bank. Der foreligger desværre endnu ikke noget om
tider eller frekvenser.
YK1AA har i den sidste tid været aktiv paa tyve
meter SSB med en HW 32 og TA 33 beam, DJ2NN
regner med fra begyndelsen af april at være aktiv
fra Syrien med kaldesignalet YK1AR.
DL7FT meddeler, at QSL for forbindelser med
ham fra EA6AR skal sendes til DL7FT med fran
keret svarkuvert.
Don Miller, W9WNV, har været i gang fra Minerva Reef med det selvlavede kaldesignal 1M4A. I
maj skulle han komme i gang fra Manihiki som
W9WNV/ZK1.
Båndrapporter.
3,5 Mc CW:
OZ4UN: HB0ADP 01 - OH0NX 00 - GM5ABY/
DJ5DT (Shetland).

171

7CF: OH0NJ 24 - UH8DC 19 - EA8EN 24 - C02B0
06.
8GF: PA0JH G3 mm.
SSB:
7DX: OZ, S H G - ON4 - DL - OK.
7 Mc CW:
4UN: KG4CX 03 - W 1-2-3-8-9 01.
5CP: W1CUX 22 - W2LXK 22 - 4X4QA 22.
7CF: GM5ABY/DJ5DT - OD5EJ 23 - UD6BW 24 UH8CI 24 - UL7RN 24 - EA8EN 02 - 9Q5LJ 24.
SSB:
7DX: OK - LA - SM - DJ - OZ - OX/LP-3JV OHØ.
14 Mc CW:
4UN: VE5JV 16 - SU1IM 13 - KH6EDW 06 9H1AE - UW0SC 15.
5 CP: VE7TT 18 - JA8ACX 11 - 9V1MT 13 CN8CF 17 - ZS6IW 18 - XW8BM 17 - VK2PP 08 MP4BFO 11 - HK3AYA 09.
7CF: KR6QW 18 - 4S7WP 18 - VU2TS 18 FL8MC 24 - CE1AD 23 - HC1GC 24 - HK3ADO 24
- VP8HJ 24 - YV1AD 08 - 9V4VU 23 - XE1ZV 24 OX3AY-3MF 17 - KL7COV 09 - KH6ECE-IJ mm 08
- ZL4BO 08 - W9WNV/F08 09 - UA1KFT på nyopdaget land 72N.690.
SSB:
3SK: 9M6AP 16 - CX9AAK 21 - FG7XX 21 HI8XAL 22 - 6Y5AR 23 - OA4 06 - YA1FV 16 XW8MB 17 - VP8CW 21 - W7HH/YN6 - EA6AR 18
- PJ4AC 21 - ZL4CH 07 - 9Y4VP 22 - LA3P/P 14 DU1AP 15 - YK1AA 11 - 1M4A 11.
7DX: OX - LA/p - OD5 - EA6 - XW8 - JA VK mm.
7OMR: HC1LE 09 - YV5ARH 11 - VE1AED/SU 12
- YA1AW 15 - 9M2SR 15 - YA1KC 16 - HZ1AB 19
- OD5BZ 19 - YV5BUK 21.
8RH: 6W8AG 19 - KZ5LC 08 - TT8AW 10 9J2LJ 18 - XW8AX 18 - FP8CY 18 - FR7CD 18 VP2AA 17 - TY3ATP 16 - VP2AC 21 - M1B 16 YN9JUL 20 - 9H1A 16 - VP7NP 22 - VEØMY 22 9M6AP 15 - ZF1RD-1BD 12 - E06BW 17 - 9V4VP 21.
21 Mc CW:
5CP: 9K2AD 10 - VR2EK 07 - HM1DE 08 JT1AG 11 - VK4EL plus JA’s.
21 Mc SSB:
3SK: CN8FF 17 - SV0WF 14 - UW9CC 09 ZC4RM-4CN 09 - MP4TPO 10.
7DX: Wl-2-3-4-5-7-8-9-0 VE - UW9 - UD.
28 Mc SSB:
3SK: 9J2WR 18 - LU1DAJ3 18.
7DX: SM - 4X4 - OD5 - 5A3, alle omkring
28600 kc.
Til at opnaa disse resultater benyttede:
4UN en 80 meter LW, ca. 15 meter oppe og 120
watt.
8GF en sender med ca. 13 w.
7CF 3 lodrette 13 meter høje elementer anbragt
i en trekant. Udstraalingsdiagrammet kan varieres
ved at fase de 3 elementer.
7OMR, der betjenes af 5RU, en 200 watt fasesen
der og en dipol ca. 40 meter oppe.
7DX en station bestaaende af en SB300 og en SB
400, på 40 og 80 benyttes en 17 m tråd, der dingler
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ud af vinduet som antenne, på de andre bånd be
nyttes en multibånddipol.
8RH en fasesender og en dipol med fødepunktet
20 meter oppe eller en Vbeam, der er 2 gange
100 meter.
Og til slut et par QSL adresser:
XW8BM via K8DBP.
W7HH/YN6 via K9BPO
ZL4CH via ZL2GX
9Y4VP via ex VP4VP (Nyt Prefix)
1M4A via W4ECI
YA1AW via K5GOT
Det var så det hele for denne gang. Tak for bre
vene og på genhør i næste måned.
73 og god DX de OZ7BQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, Lyngby.

Man hører lidt for tit, at på 2 m bliver der ikke
kørt cw, hvad der i øvrigt ikke passer. Jeg personlig
har kørt en del QSO’er i ind- og udland, hvad
mange andre også gør, men det er småt med cw
på 2 m.
Jeg vil derfor gerne foreslå, at vi en gang om
måneden havde en aften, hvor der blev holdt cw
test. Hvis der er nogle, der er interesseret, så skriv
til mig, da jeg så vil prøve at bestemme dato og tid
og så skrive nærmere herom i OZ.
Vy 73, OZ9TM, O. M. Astrup,
Byhøjen 30, Vanløse.
BALLONER
I forbindelse med EDRs landsstævne i pinsen på
„Nyborg Strand" vil der blive en ballonopsendelse.
Udstyret, der bliver opsendt, er en translator, som
OZ1PL har udviklet. Translatorens data er følgende:
Indgangsfrekvens: 144.150 Mc -e- 75 kc.
Udgangsfrekvens: ca. 145.700 Mc -H 75 kc.
Udgangseffekt: 50 mW.
Konverteringssystem: f. eks. indgang: LSB = ud
gang: USB.
Translatoren er indrettet til alle forekomne mo
dulationsformer og er forsynet med et AGC system.
Dem, der ønsker at føre QSOer gennem transla
toren, anmodes om:
1. at anvende så lav effekt som muligt.
2. at indskrænke opkaldenes længde til det mindst
mulige.
3. at QSOernes længde begrænses til kun at be
stå af udveksling af kaldesignaler, RST rapport
og QTH.
4. at tilføje et /b efter kaldesignalet.
Ovenstående anmodning bedes overholdt for at
sikre, at så mange som muligt får gennemført
deres QSOer.
ARTOB
Der vil ca. hver måned blive opsendt en ballon —
se tidligere OZer angående varslingssystemet. I
april/maj opsendes der en ballon fra Aachen-området, og den kommer op i 30 km højde, hvor den vil
forblive i 8—10 timer.
Følgende frekvensopdeling skal følges ved for
bindelser gennem ARTOB translatoren:

CW: 144.080—144.100 Mc
fra translatoren 145.920
—145.900 Mc.
fra translatoren
CW/ESB: 144.100—144.115 Mc
145.900—145.885 Mc.
DX: 144.115—144.122 Mc — fra translatoren 145.885
—145.878 Mc. DX = stationer over 600 km fra Han
nover.
Beacon: 145.950 Mc -4- 1 kc.
Når der er ballonforsøg i gang anmodes der om,
at lokaltrafik ikke foregår på nogle af de frekven
ser, der anvendes til forsøgene. Ved deltagelse i
ARTOB-forsøgene gælder samme henstilling som
givet vel 1PL translatoren.
NY BEACON
I aftentimerne er der i Køln en ny beacon i gang.
Det er en klubstation med kaldesignalet DLØSO, og
frekvensen er 145.750 Mc. Rapporter sendes til
DL6CU.
Testkalenderen
Maj: 28. og 29. — 432 Mc og 1296 Mc, se april
OZ, EDR.
Juni: 11. og 12. — 144 Mc og 432 Mc, se januar OZ,
UK7 og 2 meterklubben.
Juli: 2. og 3. — 144 Mc og 432 Mc, se januar OZ,
UK 7 og 2 meterklubben.
Aktivitetstesten
Efter april omgangen er stillingen:
144 Mc:
OZ6OL
9OR
5G
1EE
9OT
1LD
1NF
2FD
9CR
7LU
2RT
9NO
6KX
8SL
9FR
6RQ
6TG
9TM
9DP
9HX
3PZ
7OMR
1RH/p
4HZ/p
4EM
7HJ
1PQ

_
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
—

152 points
143 points
129 points
98 points
94 points
92 points
88 points
84 points
81 points
77 points
69 points
67 points
64 points
63 points
57 points
53 points
53 points
47 points
41 points
39 points
37 points
34 points
32 points
31 points
29 points
29 points
28 points
432 Mc:
OZ9FR —
9CR —
9AC —
9OR —

OZ8JV —
8SF —
8TV —
9EW —
4EDR —
6WJ —
3M —
4EV —
4QQ —
1IF —
8FR —
9BE —
4OV —
9BZ —
8SC —
9TJ —
1RH —
2PN —
6MI —
8EU —
9KY —
3VO —
8OP —
8CG —
6OH —
7EW —
4HAM —

24 points
24 points
20 points
19 points
18 points
18 points
17 points
16 points
16 points
15 points
15 points
13 points
12 points
11 points
10 points
10 points
9 points
9 points
8 points
8 points
8 points
6 points
5 points
5 points
4 points
3 points
1 point

6 points
5 points
4 points
3 points

144 Mc aktivitetstest afholdes den 1. tirsdag i må
neden kl. 19,00—23,59 DNT.
432 Mc aktivitetstest afholdes den 1. onsdag i må
neden kl. 22,00—23,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i må
neden.

Husk 432 Mc aktivitetstimen hver søndag mellem
kl. 11,00—12,00 DNT.
1965 I ARU Region 1 VHF testens resultat:
Sektion 1, 144 Mc hjemmestationer:
1. DL0ZW — 38075 points
1. DL0ZW
— 38075 points
2. SM7BZX
— 30321 points
3. DJ1SL
—• 29482 points
Sektion 2, 144 Mc „markstationer":
1. I1LCK/p —
2. ON4TQ/p —
3. OKlDE/p —

39401 points
38166 points
28309 points

Sektion 3, 432 Mc hjemmestationer:
1. I1SVS
—
2. HB9SV —
3. I1GU
—

2402 points
1555 points
1265 points

Sektion 4, 432 Mc

,markstationer":
1. OKlAHO/p — 2895 points
2. OK2ZB/p —
2168 points
3. GC3SHZ/P —
2130 points

Sektion 5, 1296 Mc hjemmestationer:
1. HB9SV
2. I1SHF
3. G5FK

—
—
—

326points
307points
128points

De danske placeringer i tester er saaledes:
Sektion 1:
1. OZ2ME
— 25571 points
2. 9OR
— 22855 points
3. 7HDR
— 19551 points
Sektion 2:
1. OZ7LX/p — 23465 points
Sektion 3:
1. OZ7HDR —

252 points

144 Mc nyt
144 Mc-aktiviteten på Færøerne bliver nu forøget
meget betydeligt, da OZ2BS forlader Gudhjem og
rejser til Færøerne i midten af maj måned. 2BS
fortæller, at han også vil komme i gang på 432 Mc.
Nu må vi håbe, på en god tropo åbning eller gode
Aurura forhold, så vi kan få forbindelse med OY
på VHF.
432 Mc nyt
I april-nummeret af QST har W1HDQ skrevet en
god artikel om yagi antenner for 432 Mc.
Texas Instruments har bragt en ny transistor på
markedet — TIXM 05 — og OZ6AF, der har prøvet
den, siger, at den tilsyneladende er bedre end
AF139. Prisen er forbløffende lav i forhold til de
resultater, der kan opnås med den.
1296 Mc nyt
På landsstævnet i pinsen vil der sandsynligvis
blive mulighed for at se sendere, convertere og
antenner til 1296 Mc.
Aktiviteten
I mange måneder har jeg ikke modtaget rapporter
om, hvad der laves af DX-forbindelser og lignende.
Det er svært, for ikke at sige umuligt, at skrive
VHF amatøren, hvis jeg ikke får støtte udefra i
form af rapporter. Jeg vil gerne høre både om
forbindelser, stationsindretning og teknik.
Vy 73 de 9AC.
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Ang. Region I
Brev fra EDR til Region I landenes ledende folk.
Kære amatørvenner!
Den danske radioamatørorganisation EDR beslut
tede kort før nytår at udmelde sig af Region I og
udelukkende støtte sig til IARU.
Vi har i mange år været utilfredse med organi
sationens arbejdsform og den ved det kommende
møde i Opatija varslede forhøjelse af medlemsbi
draget, og ansættelse af en fast officer har bevirket,
at vi har ønsket at frigøre os for rækkevidden af
kommende økonomiske beslutninger på konferen
cen.
I den rundskrivelse, som IARU’s præsident mr.
Herbert Hoover har sendt samtlige Region I lan
des bestyrelser, udtrykker han som sin opfattelse,
at arbejdet for bevarelsen af vore bånd skal foregå
i vore egne landes P&T’er og på så tidligt et tids
punkt som muligt. Vi kan videre tilslutte os hans
udtalelser i samme skrivelse, hvor det hedder: Når
så konferencen finder sted, har administrationen
allerede fastlagt, ja, måske allerede offentliggjort
sit standpunkt. Med andre ord: De nationale myn
digheders indstilling overfor amatørradio er alle
rede fastlagt inden konferencens åbning, og der er
kun en meget ringe mulighed for at slå en handel
af med dem.
Da det nu efterhånden må være gået op for alle,
at det er de nationale organisationer, og kun dem
alene, der skal gøre dagens arbejde med støtte af
IARU, hvad betinger så rgeionens fortsatte eksi
stens, og hvilke opgaver bliver tilbage, der ikke
alene kan ordnes ved korrespondance medlemslan
dene imellem. Tilbage bliver kun e n regionsop
gave, at mødes nogle gange om året og samtale om
det medlemsmøde, som finder sted hvert tredie år.
Hvor er således berettigelsen af at sætte med
lemskontingentet i vejret og at ansætte en fast
officer på så ringe et arbejdsgrundlag, og hvor er
berettigelsen af at fortsætte med indkassering af så
store beløb til korridorfondet, når det har så ringe
værdi?
Et meget alvorligt spørgsmål melder sig herefter:
Kan man forlange, at foreningen kan drive sin
virksomhed på så spinkelt grundlag, som et eneste
medlems- og hastemøde hvert tredie år?
Når EDR ankommer til et sådant møde, har det
i den forløbne periode for sit vedkommende indbe
talt 4000 kroner. Dertil skal vi selv betale hver ene
ste øre til rejse og ophold for vore delegerede. Er
der ikke et meget stort misforhold mellem den øko
nomiske indsats og udbyttet af sådanne hastemø
der?
Det synes, som regionens styrelse alene interes
serer sig for korridorarbejdet, men det alene kan
ikke bære regionen fremover. Skal der være me
ning i begrebet internationalt og intereuropæisk
samarbejde, må roret lægges om.
Vi, regionens lande, har lige op til sidste år
været vant til at sidde isoleret bag landegrænserne,
og med en babylonisk sprogforvirring kender vi, i
modsætning til USA-amatørerne, kun alt for lidt
til hinanden.
Vi kan vist roligt sige, at landenes bestyrelser
står hinanden fjernt. Det samme kan siges om vore
medarbejdere,
redaktørerne,
trafikfolkene,
VHF-,
DX- og QSL-medarbejderne. Vi ved så godt som
intet om landenes tidsskrifter, om deres licensfor
hold, om deres afdelingsarbejde og deres amatør
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problemer i det hele taget. Der gøres intet for at
bringe bud om, at der er meget, vi er fælles om,
at vi gensidig gerne alle vil arbejde sammen, vil se
hinanden og forstå hinanden.
Skal regionen fremover have eksistensberettigelse,
så er det her, der skal sættes ind. Der er meget
groft arbejde, der skal gøres. Arbejdet for bevarel
sen af vore bånd er meget vigtigt, men det kan ikke
fylde vor tilværelse ud. Det kan derimod det ar
bejde, der går ud på at få regionens amatører til at
gå op i en højere enhed.
EDR ved kun altfor godt, at mødet i Opatija vil
ende med en velsignelse af den gamle tingenes til
stand. Derfor har vi i tide fralagt os medbestemmel
se og medansvar. Man vil sige, metoden er katego
risk, det er den muligvis, men vi er bange for, at det
er den eneste vej for at blive hørt.
EDR går med mange tanker til forbedring af for
holdene. I det følgende gengiver vi nogle af dem:
Til fremme af samarbejdet og det at lære hver
andre at kende ændres styrelsesformen således:
1. Regionens styrelse udvides til at omfatte en
mand fra hver medlemsstat.
2. Denne regionalstyrelse vælger af sin midte en
formand, en kasserer og en generalsekretær. Disse
danner et forretningsudvalg.
3. Bestyrelsen mødes hvert år på et centralt be
liggende sted, hvor den opholder sig nogle dage for
at samtale og arbejde. Forretningsudvalget træder
yderligere sammen efter strengt behov.
4. Kontingentet fastsættes foreløbig uforandret og
bruges til møderne og de dermed forbundne om
kostninger samt til generalsekretærens portoom
kostninger.
Rejse til bestyrelsesmøder refunderes med så stort
et beløb, som økonomien tillader og efter afstand.
5. Bestyrelsens medlemmer har hver en stemme.
Andre nationale bestyrelsesmedlemmer har adgang
til møderne, men på egen eller den nationale for
enings regning. Sådanne medlemmer har ikke stem
meret.
Ekstrakt af bestyrelsens forhandlinger udfærdiges
af generalsekretæren på engelsk og offentliggøres
i landenes eget sprog i samtlige amatørtidsskrifter.
For yderligere at effektivisere det internationale
samarbejde oprettes der samarbejdsgrupper. Disse
virker for amatørernes særlige interesser og skal
gennem korrespondance oprette personlige kontak
ter og fremskaffer og koordinerer nyheder om alt,
hvad der rører sig inden for deres arbejdsområde.
Sådanne grupper omfatter f. eks.:
Alle landenes bladredaktører.
Alle landenes Traffic managers.
Alle landenes VHF managers.
Alle landenes QSL managers.
Alle landenes ledere ved mobilarbejdet.
Alle landenes ledere ved RTTY arbejdet.
Alle landenes ledere ved satellitarbejdet.
O. s. v. o. s. v.
Meget vigtigt er det, at alle oplysninger tilgår
alle vedrørende tester, stævner m. m.
Af største vigtighed er det at vælge folk, der tager
sig af amatørernes rejsemuligheder og dermed bi
drager til amatørernes nære kontakt. Sådanne folk
tager sig at de store stævner og samarbejder med
tilsvarende personer i andre lande om stævner af
mere internationalt format, og amatører i hvert
land kan inden afrejse indhente alle oplysninger
hos den lokale „stævnemand".
Der arbejdes også for store internationale jam
boreer, og i tilslutning til sådanne skaffes den for
nødne presseomtale i samtlige lande.

I hvert land vælges en særlig kendt mand inden
for amatørernes rækker, som har til opgave at
kontakte
embedsmændene
hos
P&T
vedrørende
eventuelle ændringer i internationale båndforhold
eller om møder desangående.
Disse „tilforordnede" betragtes som direkte stå
ende under generalsekretæren, og de skal indbe
rette til ham, hvad de erfarer. Generalsekretæren
udarbejder en særlig periodisk ekstrakt desangå
ende, som tilstilles samtlige landes bestyrelser.
Et vigtigt punkt i hele organisationen bliver at
skabe et talerør alle medlemmer imellem. Hertil
må vi foreløbig anvende faste sider i vore natio
nale tidsskrifter. Disse sider formes, som var de
direkte regionens talerør. I tidsskriftet bringes alle
nyheder af interesse for det fælles arbejde, f. eks.
stævner, tester, Region I-forhold, sommerlejre, per
sonalia, statistikker, rejsemuligheder, lidt om de
store afdelinger i hovedstøderne o. s. v. Alt sam
men stof der bidrager til samarbejde og forståelse
indenfor regionen.
Generalsekretærens arbejde bliver at koordinere
alle nyheder fra grupper og bestyrelser. Udfærdige
ekstrakter til offentliggørelse. Fremskaffe adresser
til arbejdsgrupperne og udsende rundsrivelser af
forskellig art til de nationale bestyrelser. Han skal
være regionens samlende midtpunkt, og han skal
tilrettelægge møder og sammenkomster.
I det af mr. Herbert Hoover udsendte IARU-brev
til samtlige medlemslande siger han vedrørende
ITU-problemerne: „Et lykkeligt udfald vil kræve
fuld udnyttelse af vor idérigdom".
EDR har med ovenstående skitse til nye arbejds
forhold i regionen fortalt lidt om vore ideer, og
kan man tænke sig at reorganisere regionen efter
disse linier, vil EDR ofre både tid og penge for at
opnå det bedste resultat.
Til slut ønsker vi at pointere, at vi intet har imod,
at de mænd, der til dato har trukket læsset i Re
gion 1-styrelsen, fortsætter i ledelsen af regionen
under en eventuel nyordning.
EDR’s kritik gælder arbejdsformen og målsætnin
gen, ikke personer. Vi har ingen grund til at kriti
sere de mænd, der har udført det hidtidige arbejde.
Det er udelukkende de fastlagte rammer for for
eningens virke, der må revideres, så arbejdet kan
lægges om og aktiviseres.
Med venlig hilsen,
for EDR’s hovedbestyrelse
OZ6PA, Poul Andersen, formand.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, sekretær.
NOGLE QSL-BETRAGTNINGER
Af Ib Andreasen, OZ1IF.
I aftes sad jeg midt i familien og udfyldte QSLfor den forløbne uge. Min XYE så TV, en udsendel
se, der ikke interesserede mig synderligt, — og mine
efterhånden store unger var ved at gå i seng. Alt
var altså såre hyggeligt, som det bør være i en
familie.
For hvert QSL jeg skrev, genoplevede jeg mine
QSOer. Jeg mindedes ros og ris til mine signaler,
og jeg hørte atter tydeligt for mig min måske fjerne
forbindelses tone, rytme, styrke osv. — Ofte op
levede jeg også igen den personlighed, der strøm
mede ud i æteren og ofte ganske dominerede et
ellers noget tvivlsomt „t“.
Jo, jeg havde det faktisk dejligt.
Men for hvor mange er det at skulle skrive QSLs
ikke blot en tung pligt, som nogle tilfredsstiller
nogle få gange om året med dystre miner og en

sammenbidthed, som man ellers kun kender fra de
dage i januar, i hvilke man skriver selvangivelse.
Andre fornægter QSL-pligten helt, for „det er jo
ikke ved lov vedtaget, at man skal sende QSL, selv
om man er bedt om det — og selv om man har lovet
det“.
Vi kender efterhånden de snart mange, der med
hævet pande prøver at rense deres grumsede sam
vittighed ved at slynge følgende bemærkning ud i
æteren: „Du skal lige vide på forhånd, at JEG
ikke udsender QSLs“.
Ja, ja da. Det er da altid noget, at det siges på
forhånd, men man kan ligefrem høre, hvordan disse
hams sidder og p-udser deres glorier i forvisning
om, at de nu har retfærdiggjort sig og herefter bør
betragtes som ærværdige aristokrater, der er hævet
over massemes ak så barnlige QSL-pjat.
Må jeg her indskyde, at jeg finder, at der ikke
kan være én eneste undskyldning for at nægte at
sende QSLs. Jeg kunne forstå, om man på båndet
erklærede, „at man ikke selv var interesseret i at
MODTAGE QSLs". Det må være helt og holdent
en privatsag, — men det at SENDE QSLs er ikke
en privatsag. Det er en moralsk pligt. Lad os bare
sætte os i en dx-kammerats sted og forestille os
hans følelser, når han bliver affærdiget totalt i
sin QSL-anmodning, efter at han pænt og høfligt
har siddet og måske længe ventet på QSO med
„aristokraten".
Mon ikke for mange har glemt, hvorfor man sen
der QSLs?
Er hovedideen ikke den, at man hurtigst muligt
skriftligt giver hinanden ærlige tekniske rappor
ter, udfra hvilke man kan konstatere sin stations
ydeevne, kan forbedre TX, konstatere sin antennes
udstråling, ændre sin modulation til det bedre osv.,
osv. — Måske har jeg alligevel misforstået det hele,
— for hvad skal man egentlig med tekniske rap
porter, når flere og flere ikke tør tage låget af det
købte grej for at se, om der er støv i det.
Jeg er da vel vidende om, at QSLs efterhånden
er blevet samler-objekter, som frimærker, tænd
stiketiketter m. v. Så og så mange QSLs giver det
og det „award". — Det kan måske synes lidt lat
terligt, at man har op til flere „award“s (eller nogle
ville måske kalde dem „imponatorer") på sin væg
over stationen, — endda awards, der i mange til
fælde er betalt dyrt for tillige. Javel, men lad os
nu være ærlige og ikke smile ad „Award-jægeme",
— disse smil, der kan dække over misundelse. Et
award er dog en form for rapport, der vidner om
en TX med stabilitet og måske endda en betydelig
rækkevidde.
Jeg kender en „old timer", der, efter årelange
drillerier, paa det sidste har forbedret sig saa me
get, at han er begyndt at sende QSLs ud igen. Nu
„svarer" han paa alle de kort, han modtager, og det
er da et prisværdigt fremskridt. Nu er der bare det
kedelige ved sagen, at han ikke har ført log-bog i
den sidste halve eller hele snes år, så man kan
vel forestille sig, hvor ærlige og værdifulde hans
rapporter er på QSOer, der har fundet sted måske
flere måneder tilbage i tiden?
Hvor er vi henne?
Lyder jeg bitter? — Det er jeg egentlig ikke, —
men måske en lille smule skuffet. Hvorfor skal det
land, jeg bor i, landet, der vistnok er kendt for at
holde en pæn amatør-standard, hvorfor skal det
land have et om muligt endnu ringere rygte rent
QSL-mæssigt set end alle de andre?
OZ1IF — Ib.
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FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 20.00
i lokalerne Frederikssundsvej 123, under
etagen, nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl, 20,00 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 v, postgiro 57965.
Sekretær OZ3WO, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.

VHF-AFTEN
Mandag den 13. juni kl. 20,00 skal vi igen
have VHF-møde.
Måske skulle vi hellere kalde mødet for et
SHF-møde, fordi OZ1DB, Karsten Brinck, i
aften vil fortælle lidt om 1296 Mhz.
23 cm båndet er jo relativt nyt for os, og
der er vist endnu ikke ret mange amatører
herhjemme, der har forsøgt sig på dette bånd.
Det er OZ1DB imidlertid i fuld gang med.
Han har om ganske kort tid det nødvendige
grej klar, og det skal blive interessant at
høre om hans erfaringer, så vi tør næsten
love, at der vil blive nyt at hente i aften
for alle vore medlemmer.
Alle VHF-interesserede er velkomne.

Programmet:
16. maj: Klubaften.
23. maj: Vi får i aften besøg af OZ7BG, Erik
Størner. Han har lovet at komme for at fortælle
om stationsberegning, herunder også „takt og tone“
på båndet. Mange af vore medlemmer, naturligvis
især de nylicenserede, har mange gange udtrykt
ønske om en sådan orientering. Når man sidder og
lytter båndet over en sildig aftenstund, bliver man
også ganske klar over, at også mange af de „gamle
rotter" kan have en sådan belæring fornøden!
I denne forbindelse kan også nævnes, at P&T
lejlighedsvis har givet udtryk for beklagelse over
adskillige amatørers uhensigtsmæssige adfærd på
båndene.
Vi har også på vore almindelige møder ind imel
lem haft kraftige diskussioner om dette emne, så
det kan forventes, at det samme vil blive tilfældet
i aften.
30. maj: I aften har vi ikke møde paa grund af
pinsen og pinsestævnet på Nyborg Strand.
6.
juni: Så har vi atter et af vore gode „træk
plastre" og gamle kendinge på programmet, idet
OZ5NR, Bendt Plass Nielsen har lovet at komme.
De fleste af os ved, at et af OZ5NRs specialer er
transistorer. Men denne gang skal vi høre om disse
transistorer fra en lidt anden kant end den sæd
vanlige, for OZ5NR kunne tænke sig at tale om
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transistorisering af måleinstrumenter. Da vi nu har
måleinstrumenter i søgelyset, må vi også kunne
forvente en snak om måling på transistorer.
For dem, der før har overværet OZ5NR som
foredragsholder, behøves ingen yderligere præsen
tation. Til dem, der endnu ikke har haft denne
fornøjelse, kan vi kun sige én ting: Spørg en af
dine kammerater — og kom i øvrigt i god tid, hvis
du vil have siddeplads!
13.
juni: VHF-aften med OZ1DB. Se annoncen
ovenfor.
20. juni: Efter 11 måneders skarp aktivitet har vi
i aften sæsonens sidste møde, hvor vi har klubaften.
VY 73!
P. b. v.
Peter Lynggaard,
sekretær.
AMAGER
Formand: OZ9JB, Jørgen Badstue, Kastrupvej 168,
København S, tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5, Kø
benhavn S, tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, På Blegdammen 6, 4. th., Kø
benhavn Ø.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., København S.
Program:
Torsdag den 26. maj:
Klubmøde kl. 1930.
Torsdag den 9. juni:
Ekstraordinær generalforsamling som bebudet ved
den ordinære generalforsamling i marts. Dagsorden:
1. Valg af ny bestyrelse.
2. Afstemning om bibeholdelse af vore lokaler.
Mødetidspunkt: Kl. 1930.
Vy 73, Bent Yt.
Arhus
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Faludan Miillersvej 117, Århus C, ltf. 6 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 42, Bra
brand, tlf. 6 01 54 eller 2 83 96.
Sekretær: OZ8BG, B. Gerdstrøm, Junovej 30,
Århus C, tlf. 4 43 57.
Torsdag d. 26. maj kl. 2000
i Ungdomsgården, Skovvangsvej 127—129. Begyn
derens modtager. Rørmodtager eller transistormod
tager? Ret eller super? Færdigbyggede eksemplarer
og diagrammerne dertil. Også hjælp til det du er
i gang med — men husk at tage det med. OZ7YH
Torsdag d. 2. juni kl. 2000
i Ungdomsgården. 20 spørgsmål til professoren og
hans hold. OZ6PM m. fl. vil denne aften besvare
spørgsmål om gammelt og nyt. Old-timeren og be
gynderen lærer af hinanden. En god kammeratlig
aften.
Torsdag d. 9. juni kl. 2000
i Ungdomsgården. VHF-aften. HF-trin med en nu
vistor. En sikker vej til større gain. Let bygget —
kører med det samme. Færdigbygget eksemplar
beses i pausen. OZ8FI.
Torsdag d. 16. juni kl. 2000
mødes vi på Hørning kro til stor kegleaften. Tag
XYL og YL — og hvis du har lyst — svigermor
med. En hyggelig aften under tvangfrie former.
Snak med en kammerat om transporten.

Generalforsamlingen d. 28. april 1966.
1. Formanden bød velkommen. 2WO valgtes til
dirigent, og han erklærede generalforsamlingen for
gyldig.
2. Formandens beretning. Fremgangen i medlems
tallet har været fra 109 til 130. Lokalforeningsbla
det X-QTC har i det forløbne år udvidet oplaget
fra 125 til 175. Byggefondens regnskab forelagdes,
og formuens anbringelse i obligationer på fordel
agtige vilkår kommenteredes; aktiverne er på kr.
3591,76. Undervisningen i vinterhalvåret har haft
21 deltagere, og der er indsendt 12 ansøgninger om
teknisk prøve; det kniber mere med CW’en. Der af
sendes for få QSL-kort fra afdelingen. Rævejag
terne er gået lidt i stå, men der er startet en kam
pagne, for at få aktiviteten gjort større. Forsøgene
på Kalø med dyremærkning ved hjælp af ganske
små sendere går udmærket. Et par af afdelingens
medlemmer
yder
teknisk
bistand.
Auktionernes
store
overskud
kommenteredes.
Begynderudvalget
har fået ny leder, OZ7YH, og der er allerede plan
lagt en serie møder om sendere og modtagere for
20 — 40 og 80 m båndene, idet der er kommet en del
nye B-licenser til afdelingen. VHF-afdelingen har
haft et stigende besøgstal, og aktiviteten på 2 m
har været stor; der er planlagt byggeaftener i næ
ste sæson. Årets fester samt virksomhedsbesøg har
været overordentlig godt besøgt.
Om planer for det kommende år nævnede forman
den endvidere forbedret X-QTC, hvervekampagne,
byggefondsindsamling,
Århus-mødet,
A-licens
stu
diekreds og ikke mindst bestyrelsens ønske om 4
faste månedlige møder i sæsonen. 8FI fik overrakt
fiduspokalen for overordentlig godt arbejde i det
forløbne år. Til slut udtrykte 3RC foreningens tak
til alle, der ved foredragsvirksomhed eller ved øko
nomiske tilskud har støttet foreningen i det for
løbne år.
3. Kassereren forelagde det reviderede regnskab.
Ved status balancerer aktiver og passiver med kr.
6209,76 kr. Foreningens formue er kr. 2783,19. Regn
skabet godkendtes.
4. Indkomne forslag, a) 4EV, 2LM og 8MI stillede
forslag om kontingentforhøjelse. Efter en fredsom
melig debat vedtoges en kontingentforhøjelse på
5 kr. til 20 kr. og til 25 kr. i familiekontingent, b)
Jørgen Dam Johansen foreslog et passivt medlems
skab i foreningen, og det indkomne kontingent skul
le ubeskåret gå til byggefonden. Efter nogen debat
om fortolkningen af dette forslag, faldt forslaget, c)
Samme J. D. J. foreslog en månedlig diskussions
aften på bredt grundlag. Formanden fortalte, at der
allerede er planlagt noget sådant, d) Formanden
stillede forslag om overførsel af enten 1000 eller
1200 kr. af foreningens midler til byggefonden. Det
vedtoges at overføre 1200 kr. efter afstemning.
5. 4VI og Jørgen Dam Johansen foresloges som
suppleant til bestyrelsen. Sidstnævnte blev valgt.
6. 3RC blev genvalgt som formand med akklama
tion.
7. 8LH genvalgtes som revisor.
8. Eventuelt. 4EV foreslog et byggefondsmærke til
at indklæbe i en bog. Forslaget debatteredes. 1HM
spurgte om, hvor længe byggefonden skulle løbe
3RC svarede, at man håber at kunne gøre en kom
munalbestyrelse interesseret og på den måde at
kunne købe eller leje noget på fordelagtige vilkår.
4EV foreslog at investere i en byggegrund med spe
kulation for øje. 2WD redegjorde for forskellige
foreningsspørgsmål, bl. a. udmeldelsen af Region I
og forholdet til Færøerne. — Mødet slut.
Vy 73 OZ8BG.

ÅLBORG og OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Nykærvej 1,
Nørresundby.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Jensen, Nørregade 5,
Ålborg.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlandsgade
13, Ålborg.
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej.
Klubmøde: Torsdag kl. 2000.
Generalforsamling:
Der indkaldes herved til ordinær generalforsam
ling torsdag den 26. maj 1966 kl. 2000 prc. i afdelingslokalet Vandrerhjemmet, Kornblomstvej 18. —
Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes be
handlet på generalforsamlingen, må være indsendt
til bestyrelsen senest 8 dage før.
Rævejagter:
Trænings jagter afholdes hver tirsdag aften.
Mødested: „Hammershus".
Første udsendelse kl. 1930.
P. B. V. vy 73 de OZ3PS.
ÅBENRÅ
Ja, nu er vinterens kursus jo slut og rævejagterne
er i gang hver tirsdag kl. 19,30 på 1825 Khz og husk
så jagten Kristi himmelfartsdag. Den 20. april havde
vi møde om at opbygge en 2 meter modtager i mo
dulsystem. Der var deltagere fra hele Sønderjylland,
og vi vedtog et projekt, som nu er indsendt til 9AC
for at se, om det er muligt at lave det på den
måde. Vi mødes næste gang til kursus i september.
Datoen kommer i OZ augustnummer.
Vy 73, Hans Peter.

HALLO!

HALLO!
Rævejægere over hele landet!
Åbenrå afdeling kalder til årets første store
RÆVEJAGT
Det er det årligt tilbagevendende
SØNDERJYDSKE MESTERSKAB
Mesterskabet foregår som tidligere på „Kri
sti Himmelfartsdag" den 19. maj; reglerne er
de samme som sidste år. Der udlægges tre
ræve.
NB.! Sværhedsgraden vil blive uændret.
Lad jagten fortsat blive en succes, tag
modtageren under armen og mød frem —
der ligger også et startkort og venter på
DIG!
Hans Peter.

BORNHOLM
Der meldes om fortsat aktivitet fra „Kap Niels",
hvor der flyves videre med dragen og senderen.
Man har nu prøvet så mange former for drager, at
man har dem i flere størrelser til opsendelse, alt
efter hvor meget det blæser. Det har også hjulpet
noget med en mindre sender. Den er lettere at
løfte.
Vejrguderne har dog ikke været alt for milde ved
Niels. Det var jo noget af en afbrænder med sne
stormen i påsken. Der flyves altså fortsat, når vej
ret tillader det. Det eneste, man nu venter på, er en
translator, som søges fremskaffet på en eller anden
mystisk måde.
Når disse linier læses, er OZ2BS i færd med at
QSY til OY-land, hvor han håber at blive meget
aktiv på 2 m og 70 cm. Derved afgår en dynamisk
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og dygtig kraft fra drageprojektet, men så må vi jo
glæde os på vore OY-kammeraters vegne over, at
de får Bent derop. Han har allerede søgt om OYcall, så vi hører nok snart fra ham. Kender jeg
2BS ret, er det første, han gør ved ankomsten til
den nye QTH, at kigge efter egnede lokaliteter til
antenner.
En anden ting, der griber om sig, er overføring af
lavfrekvente svingninger ved hjælp af lys. Det er
2FT Flemming, der arbejder febrilsk. Efter alle
solemærker at dømme lykkes det for ham. De før
ste 50 meter går det fint. (Den første trådløse trans
mission herhjemme var vel næppe længere, hvis
jeg husker ret om Valdemar Poulsens forsøg). Da
Flemming ikke har så stor plads på sin QTH, må
forsøget foregå tværs over gaden. Da jeg assisterede
ham forleden aften, var vi nær blevet arresteret for
at samle opløb, idet der samlede sig en del tilskue
re, der alle „med åben mund og polypper" måbede
cver, at musikken kom ud af højttaleren i takt med
Flemmings lygtes blinken oppe på taget. Måske
skriver Flemming senere en artikel og gør os del
agtige i sine erfaringer med lys — hvem ved, hvad
han lurer på.
Den 22. april aflagde Viggo Olesen morseprøve.
Det gik fint, for Viggo er gammel gnist fra Store
Nordiske, og trods hans lange sygeleje er han oppe
på speed 80 efter Ikke at have rørt nøglen i mange
år. Nu venter han bare på licensen. Der er bestræ
belser 1 gang for at få stablet en TX sammen til
Viggo. Desværre forlanger „Peter & Trine", at den
skal være X-talstyret.
Der er nu indkøbt materialer i form af talje
blokke og nylontov til drejesystemet, som 2FT har
givet tilsagn om at ville lave til 2 m antennen. Ar
bejdet skulle være godt undervejs, når dette læses.
Vores lille morsedyst, som var annonceret i Kon
takt, gik desværre i vasken med et brag. Der var
kun e e n , der meldte sig til, og det er jo for lidt.
Nu havde 4HF ellers lige lavet sådan et fint bånd
til formålet. I skal have tak for deltagelsen. Det var
vel ikke, fordi I var for sløve til at melde jer? Jeg
kan da slet Ikke tro, at årsagen skal søges i mang
lende færdigheder i CW? Eller var det snevejret,
der afskrækkede?
Som meddelt i Kontakt rejser jeg pr. 27. maj til
København i ca. et halvt år, men jeg regner med, at
afdelingen nok kan trives uden mig. Jeg vil prøve
at skrive til Kontakt og OZ i den tid, jeg er væk.
Det er dog afhængigt af, om QRL tillader det.
Programmet for denne måned:
Tirsdag den 17. maj kl. 1930:
VHF-aften. 4EM vil fortælle lidt om sine erfarin
ger på VHF og UHF. Måske kan du her hente „the
missing links", hvis du ikke kan klare problemerne
selv.
Tirsdag den 24. maj kl. 1930:
Klubaften. Spørgetime for licensaspiranterne ved
4OV. Her har i en sidste chance for at stille spørgs
mål, inden det er jer, der bliver spurgt ud til den
tekniske prøve. 4OV giver „afskedskaffe og brød".
Tirsdag den 31. maj kl. 1930:
Klubaften.
Tirsdag den 7. juni kl. 1930:
Klubaften.
Tirsdag den 14. juni kl. 1930:
Klubaften.
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Tirsdag den 21. juni kl. 1930:
Klubaften.
Til slut skal det meddeles, at klubsenderen igen
er QRV efter reparation. Fejlen skyldtes en kort
sluttet glimmerkondensator i PA-kredsen. Deraf
kan vi se, at man ikke skal stole blindt på en glim
merblok.
Vy 73 de OZ4OV.
ESBJERG
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15,
Hjerting, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Blohm, Søren Mortensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Plantagevej 15,
Hjerting, tlf. 6 54 15.
Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsallé 33, Hjer
ting, tlf. 6 53 59.
OZ3EB, Ernst Breckling, Yduns Allé 5.
Nå, så kom vi i gang med at istandsætte vort nye
lokale. Men der skal gøres meget endnu, så besty
relsen kan ikke overkomme at lave det selv, så hvis
du har tid, mødes vi om aftenen i lokalet Finsensgade 23 (Ungdomsklubben).
løvrigt ser programmet således ud:
Onsdag 25. maj:
Vi prøvekører den nye OZ5ESB.
Onsdag 1. juni:
1LN har lovet at tage en sweeper og en graf med,
så vi kan få trimmet modtagere.
Onsdag 15. juni:
2 m diskussion.
Bemærk! Mødedagene er ændret til onsdag og
flyttet til Finsensgade 23 (Ungdomsklubben).
Vy 73 H. M. Nørgaard.
GIVE OG OMEGN
Formand: OZ4SP, Møllegade, Give.
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19, Vejle.
Kasserer: OZ5BZ, Nygade 3, Give.
Sekretær: OZ2EN, Gormsgade 23, 2., Vejle.
Afdelingsarbejdet går stadig fremad, der er god
gang i teknisk kursus, og der vil snart blive lejlig
hed til at deltage i et morsekursus.
2 m antennen er nu ved fælles hjælp blevet bragt
1 fin orden, så nu vil der blive rig lejlighed til at få
2 m grejet afprøvet. Der blev en gang lavet et stort
forarbejde til 2 m TX, men hvor bliver de af? Det
er synd at sige, at luften omkring Give er tyk af
2 m signaler, det burde den have været med den
seriefremstilling, der blev lavet. Er der noget af
skidtet, der ikke vil, som du vil, så tag det under
armen og bær det op i lokalet, det skulle være
sært, hvis der ikke var en, der kunne give dig et
tip i den rigtige retning, så ud af busken med jer og
få noget skub i loddekolbe og skruetrækker.
Vy 73 de OZ2EN.
HERNING
Formand: OZ1EX, Erik Thomassen, Læsøgade 21,
Snejbjerg pr. Herning.
Næstformand: OZ2CV, Carsten Linaa, Grundtvigsvej 52, Herning, tlf. 2056.
Kasserer: Georg Rundstrøm, Grlegsvej, Lind pr.
Herning.
Lokale: Silkeborgvej 20.

Til den ordinære generalforsamling, der afhold
tes på „Trianon" den 25. april, var der mødt 32
medlemmer. Efter formandens beretning kom der
for en gangs skyld gang i diskussionen. Mange for
slag og synspunkter så dagens lys og blev debatte
ret.
Bestyrelsen blev genvalgt med undtagelse af kas
sereren F. Holm, der efter 12 år på denne post ikke
ønskede genvalg. Som ny kasserer valgtes G. Rund
strøm.
Mødeaftener:
Klubmøde afholdes hver torsdag kl. 2000 i det nye
lokale på Silkeborgvej 20. Teoriundervisningen vil
blive genoptaget. Bygningen af 2 m senderen er nu
efter en lille stilstandsperiode genoptaget, og vi hå
ber snart at blive QRV på 2 m.
Rævejagterne:
Rævejagterne er i fuld gang, de første to prøve
jagter er allerede kørt. Der har dog vist sig et pro
blem med hensyn til kørslen i plantagerne, hvor der
er en del skiltning. Ræveudvalget orienterer herom.
Vy best 73’s bestyrelsen.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 1PZ, Poul Sønderbæk, Axelborg 2 A,
Horsens.
Næstformand: 6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet
32, Horsens.
Kasserer: 4GS, Svend Sikersted, Borgmestervej
58, Horsens, tlf. 2 18 34.
Sekretær: 9ER, Erling Nielsen, Strandpromena
den 38, Horsens, tlf. 2 71 71.
6IJ, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løsning.

KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4W1, B. Lyke Frederiksen, Frølunde,
tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59,
Korsør, tlf. 57 15 83.
Så er vi her igen, afdelingen er i aktivitet, også
på 80 m. Her er der ført en del qso — bl. a. med
DM-stationer, men også en W2’er — på afdelingens
Ha 5 K39. Så har du lyst, er du altid velkommen
på stationen.
Torsdag den 26. maj vil vi arrangere en aften
til Reersø radiostation med afgang fra stationen
kl. 19,00. Så giv lige 4WI besked, om du vil med,
så han ved, hvor mange der kommer.
Nye som gamle medlemmer af EDR er altid vel
komne i lokalafdelingen. Så kom ud og besøg os
på stationen. Og har du problemer, så kom med
dem, det kunne jo være, vi kunne løse dem for dig.
Program:
Torsdag den 19. maj: Lukket.
Torsdag den 26. maj kl. 19,00: Reersøtur.
Torsdag den 2. juni kl. 19,30: Mødeaften.
Torsdag den 9. juni kl. 19,30: Mødeaften.
Torsdag den 16. juni kl. 19,30: Mødeaften?
73 H. E. J.
NORDJYDSK AFDELING
Call: OZ6EVA.
Klubhus: Høgstedvej 7, Frederikshavn.
Formand: OZ1MC, M. Christiansen, Kløvervcj 29,
Frederikshavn.
Program for maj-juni:
Mandagene den 23. maj og den 13. juni:
Klubmøde i lokalet kl. 2015. CW-kursus kl. 1900.

Det faste program:
Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

Mandag den 6. juni:
Møde på Hotel Sindal kl. 2000. OZ2BB, Bro By
strup, vil holde foredrag og demonstration af SSB.

Mandag kl. 1925:
Rævejagt.

I sidste nr. af OZ skrev jeg, at vor kasserer var
OZ5LY, han er imidlertid rejst til USA på kursus,
og kassen er foreløbig overdraget til OZ5YK, Jan
Slottved, Søren Nordbysvej 48, Frederikshavn.
Vy 73 OZ6PN, sekretær.

Månedens arrangement, maj:
Torsdag den 26. maj kl. 2015 filmaften.
Vy 73 9ER.

LOLLAND-FALSTER
Så er vi her igen. Desværre var der intet referat
i sidste nummer af OZ, men jeg håber, alle har fået
brev om generalforsamlingen i Maribo den 15. maj
kl. 1000.
Aprilmødet holdt vi på I&H solen i Nykøbing F.
Vi så en interessant farvefilm om billedrøret, om
hvordan elektronerne tegner det levende billede på
skærmen, og vi så også, hvorledes røret blev frem
stillet på fuldautomatiske maskiner. Jørgen havde
taget et par elektronkanoner med, dem kiggede vi
på efter filmen og fik dermed også indmaden at se
in natura.
Herefter var der besøg i skolens laboratorium for
el-mekanikere, og vi kiggede også ind i hobby
rummet, som skolens radiointeresserede elever er
ved at indrette til deres eksperimenter.
Dette OZ når sikkert ikke frem til alle inden
generalforsamlingen, men der er sendt brev til alle
medlemmer hernede, og lad os nu mødes så mange
som muligt, så vi kan få en god dag sammen.
Vy 73, Elmer.

NÆSTVED
Call: OZ8NST. Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Tirsdag 19. april kom 7JX og demonstrerede
Heath-kit grej, der var mindst 30 deltagere. Vi
havde hængt en antenne op og var QRV på HFbåndene. Der blev lavet mange QSO lige fra OZ
til W land. Det blev til en meget indholdsrig aften,
og der var vist ikke få, der havde kløe 1 fingrene.
Vi siger tak til 7JX for en god aften. Husk vor
„old man“ aften tirsdag 2. maj. Kom nu frit frem
denne aften med godt humør, grej eller købelyst,
så vi kan få en god aften magen til de forrige.
Vi gør opmærksom på, at denne aften holder vi
åbent hus i klubben, og alle radiointeresserede er
velkomne.
Vy 737HZ.
NYBORG
Nyborg afd. kører stadigvæk rævejagt sammen
med folk fra Odense. Hvis der er nogen, der er
interesseret, kan de henvende sig til OZ1LD. Det cr
hver onsdag aften.
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Program for den følgende måned:
Torsdag den 19. maj: Lukket i afd.
Torsdåg den 26. maj: Klubaften.
Torsdag den 2. juni: Afslutning.
Første klubaften efter ferien torsdag den 11.
august.
Vy de OZ6MI, Per.
NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken 15,
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: Axel Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballemark,
tlf. (044) 5 19 56.
Da der sidste gang ikke blev givet noget referat
af marts medlemsmødet, skal dette bringes kort
denne gang.
8WH underholdt os denne aften med foredrag om
2 meter sendere, han gennemgik diagrammet af for
mandens nykonstruerede station, der blev rost og
kritiseret i alle enkeltheder. Uheldigvis faldt denne
aften også sammen med, at Åbenrå afd. havde besøg
af 6NF, hvortil Nordals afdeling var sløjt repræ
senteret.
Med deltagelse i udstillingen „Min hobby" i påske
dagene håber afdelingen at have været med til at
skaffe EDR flere medlemmer.
Den ordinære generalforsamling fandt sted den
27. april i afdelingens klubhus. Til aftenens dirigent
valgtes 8WH.
Formanden aflagde beretning ud fra protokollen
over, hvad der var foregået i det forløbne år. Der
var 3 forslag inde til formandsposten. 9ND fik flest
stemmer og beholdt formandsposten. Til bestyrelses
medlemmer genvalgtes Axel Nissen og 6LH. Sup
pleant til bestyrelsen blev Palle Jensen. Revisorer
blev Nis Carlson og Martin Nielsen.
Under indkomne forslag var forhøjelsen af kon
tingentet og forslag om, at der på generalforsam
lingen skulle vælges en, som fast skulle stå for
afdelingens køkken.
Det blev vedtaget at forhøje kontingentet fra 5
til 10 kr. pr. kvartal. For unge under uddannelse
fra 3 til 5 kr. pr. kvartal.
Axel Jørgensen blev valgt til at være afdelingens
restauratør for det kommende år, og som fast med
hjælp blev valgt Øjvind Bajstrup.
Til det næste møde, der bliver onsdag den 25. maj,
kommer 3NC Møller Christiansen og fortæller om
ESB.
Vy 73 OZ6LH.
RANDERS
Den 13. april afholdtes generalforsamling i afde
lingslokalet. Der var stor mødeprocent.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand: OZ3RR, Egon Sørensen, Lervangen 45A,
Randers.
Kasserer: OZ5CG, H. V. Herbert Pedersen, Skole
vej 21, Randers.
Sekretær: OZ8DM, H. K. Madsen, Hobrovej 333,
Randers.
Mødelokalet ligger stadigvæk på kvisten i Hobro
vej ens gamle sygehus. Mød op og luft din mening,
bestyrelsen vil gerne høre dem hver onsdag kl. 20.
Vy 73 8DM, Henning.
ROSKILDE
Den 19. april fortalte 2UD os alt, hvad en radio
amatør skal vide for at lave chassiser. Desværre var
mødeprocenten ikke den største, men det opdager
man jo, når man skal lave et chassis og ikke ved
hvordan.
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Den 26. april gjorde 3PO os den glæde at komme
for at fortælle os om sit Collins grej. Der var ad
skilligt at lære, ikke mindst om priser, og Poul kla
rede det hele til alles tilfredshed, så vi vil bede Poul
gøre det en gang til.
Mødeprogrammet for maj
ser således ud:
Den 17. maj
har 7JX lovet at komme for at tale om Heathkit og
forskellige andre amatørting på Semier & Matthiassens program. Andre afd. er velkomne. Ring og sig
det til 2UD, hvis I kommer.
Den 24. maj:
Alm. klubaften.
Den 31. maj
vil undertegnede samt en I.B.M.-tekniker tale om
EDB-maskiner og deres virkemåde.
Vy 73 Amigo, Arne Jensen.
STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg, Fau
sing pr. Struer, tlf. 6 50 53.
Kasserer: Knud Loftager, Danmarksgade 59,
Struer.
Sekretær: OZ9FJ, Filip Jensen, Fuglebakken 8,
Gimsing, Struer.
Den tidligere omtalte udflugt, som desværre blev
aflyst, afholdes torsdag den 19. maj med afgang fra
B&O kl. 1000. Tilmelding til bestyrelsen senest den
15. maj.
Hver tirsdag kl. 1930:
Klubaften i klublokalet Danmarksgade 3, Struer.
OZ9FJ.
SVENDBORG
Formand: Villiam Johansen, Skovbrynet 2, Svend
borg, tlf. 21 49 68.
Programmet:
Tirsdag den 17. maj:
Morsekursus, radioteknik.
Tirsdag den 24. maj:
Morsekursus, radioteknik.
Tirsdag den 7. juni:
Morsekursus, klubaften.
Tirsdag den 14. juni:
Morsekursus, radioteknik.
Mødetid: Kl. 1930.
Vy 73 Villiam.
SØNDERBORG
Hurra, hurra nu kommer det. Mødet den 25. var
en kæmpe succes, ikke mindre end 24 havde fundet
vejen — og jeg tror godt, at jeg kan svare for samt
lige tilstedeværende, når jeg siger, at 7GR klarede
opgaven fint. Jeg vil gerne endnu en gang ad denne
vej sige tak til dig Hans — tak.
En ting, som 7GR bagefter beklagede sig over til
undertegnede, var den dårlige — eller rettere den
svage — form, hvorunder spørgsmålene blev stillet.
Han kunne godt have tænkt sig lidt mere aktivitet.
Men grunden må vel have været, at 7AG var kaffe

tørstig, hvorfor han virkede stimulerende i nedad
gående retning på resten af selskabet. Den eneste,
der virkelig stillede spørgsmål, var 1IM, men mon
ikke de var stillet i lidt mere humoristisk form???
Næste mødeaften bliver mandag den 23. maj kl.
1930 DNT på Strandpavillonen. Heller ikke denne
aften vil det komme til at mangle på stof, idet 9SE
har lovet at sørge for underholdningen denne aften,
og jeg kan love jer, der ikke kender Svend-Erik,
at han ikke er kedelig at høre på. Han har lovet at
snakke om sit transportable fuldtransistoriserede
2 m grej.
CW holdet kører stadig hver anden fredag i loka
let Midtkobbel 5. Nye amatører, der måtte ønske
det, er til hver tid velkommen til at komme og se,
hvorledes undervisningen foregår — for eventuelt
selv at deltage.
Interesserede, der kunne tænke sig at deltage i
rævejagter, bedes venligst henvende sig til under
tegnede, vi har nemlig af Åbenrå afd. fået lov til
at være med i deres jagter, og man påstår i hvert
fald man har det morsomt under disse jagter.
Flere af afdelingens medlemmer skal op til P&T’s
prøve nu her i maj/juni, og såfremt nogle måtte
ønske lige at få en sidste afpudsning inden stor
men, kan dette ske hos afdelingsformanden OZ8DS.
og lad lige være med at sige: „Klare jeg det ikke nu,
så går det nok i november!" Det er nu, det skal
være, afdelingen har brug for nye kræfter, der er
parate til at give en hånd med i arbejdet.
Vy 73 OZ3SZ, Svend.

NYE MEDLEMMER
10181 Gorm Rønn Nielsen, Markvangen 26, Tåstrup.
10182 Ida Larsen, Hovedgaden 66, Bagsværd (A).
10183 Erik Egholm Jakobsen, Tranevænget 7, Glo
strup.
10184 Jens J. Jensen, Vester Altanvej 34, Randers.
10185 Erik Urban Hansen, Dybesøvej, Rørvig.
10186

Henning Karkov, M/T „Birthe Tholstrup",
c/o Trans-Kosan, V. Farimagsgade 1, Køben
havn V.

10187 Herluf Børge Hansen, GI. Jellingvej 5, Vejle.
10188 Gunnar Friis Hansen, Valby Langgade 186,
2. th., København, Valby (A).
10189 Finn H. Pedersen, Vester Allé 11, Gimsing,
Struer.
10190 N. P. Schaubye Jensen, „Kløverhuset", Brunemark, Kvistgård.
10191 Jan Christensen, Langdraget 3, 3., Van
løse (A)
10192 Jørgen Christensen, Ågade 70, Vejle.
10193 Sven Hertz, Frederiksdal loranstation, Nanor
talik, Grønland.

VIBORG
Efter den ordinære generalforsamling d. 25. april
kom bestyrelsen og udvalgene til at se således ud:

10194 Jørgen Fink Petersen, M/S „Mette Mærsk“,
c/o A. P. Møller, Kgs. Nytorv, København K.

Bestyrelsen:
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkelsgade
18 B, Viborg, tlf. (0761) 4803.
Kasserer: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov
pr. Viborg, tlf. Ravnstrup 8Y.
Sekretær: OZ6AI, Hans Asbjørn Jørgensen, Holstebrovej, Vestermarken, Viborg.

10196 Erik Schnipper, J. E, Ohlsensgade 8, Køben
havn Ø (A).

10195 Børge Pedersen, Carl Blochsvej 5, 1., Odense.

10197 Sv. E. Rasmussen, Finsensvej 143, Køben
havn F.
10198 Hugo M. Hansen, Møllegade 49, Ikast.
10199 Ole Larsen, Kirkegade 18, Hasle.
10200 Finn Larsen, Struervej 42, Holstebro.

Udvalgene:
Festudvalget består af OZ6AI, OZ6EF Erik Fre
deriksen og OZ3GC Lars Jespersen.
Ræveudvalg 1 for de lokale jagter består af
OZ6AI, OZ6EF og Jens Peter Ellefsen.
Ræveudvalg 2 for Viborg jagten består af OZ5LD
og OZ4JE Kai Jensen.
Biblioteket er herefter hos OZ3GC Lars Jespersen,
Hans Tausensvej 16, Viborg, tlf. 2509. Medlemmerne
kan her låne foreningens bøger og blade.
Medlemsmøde
på Ålkjærs Konditori mandag den 23. maj kl. 2000.

10201 Jens Chr. Seeberg, Nørregade 27, Vejen.
10202 Erik Weber, Enghaven 9, Sønderborg.
10203 Sigurbjørn T. Bjarnason, B15nduhlid 3, Reykjavik, Island.
10204 Alfred Petersen, Tappernøje.
10205 Henrik Axelsen, Anders Larsensvej 125, Hol
bæk.
10206 Søren Peder Holm Rasmussen, Spinderigade
7, Vejle.
10207 Carl Otto Lund Nielsen, Kastet 5, Thisted.
10208 Laurids Petersen, Skovvej 1, Vojens.

Rævejagt
på kort A2008 1 : 40.000 Viborg. En ræv som sender
i et minut. Der er ½ time mellem første og anden
udsendelse, derefter udsendelse hvert kvarter. Som
startkort benyttes et stykke papir eller et kort med
navn eller call.
1. jagt tirsdag den 17. maj kl. 1930 til 2100.
2. jagt tirsdag den 7. juni kl. 1930 til 2100.
Ingen medlemsmøder i juni og juli måned.
Vy 73 OZ6AI, Hans Asbjørn Jørgensen.

10209 Olav Juhl, Dj ernæs, Hoptrup.
10210 Peter Fromm, Set. Pauli, Broager.
10211 Hans Jørgen Nielsen, Rønnebæk Husene,
Næstved.
10212 Tom Buchwald Sørensen, Snertinge pr. Snertinge.
10213 Hans Kaj Lycke Wind, Ringgade 36, Sønder
borg.
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10214 Alex Morsing, Brøndbyøster Torv 77, 6.,
Hvidovre (A).
OZ

10215 Hans Peder Frandsen, Lærkevej, Thyborøn.

Tidsskrift for kortbølgeamatører

10216 Kaj Toft, Øresundsvej 23, København S.

udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.

10217 Poul Erik Polnowic, Peter Andersensvej 6 A,
Skagen.
10218 Kurt Petersen, Frederikssundsvej 25, 5. th.,
København NV (A).

Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

10219 Jan Wæhrens, Stuhrsvej 5, Skagen.
*

10220 Mogens Egelund Jensen, „Kildehuset", Frørup Mark, Frørup.

Redaktører:

10221 Ib Stephan Foxil, Motalavej 107, 1., Korsør.

Atter medlem
4176 OZ7TL J. Thode Jensen, Tranevej 7, Næstved
5238 Hans Møller, Hyldevej 7, Fredericia.
7708 Frede Møller Jensen, Frørup, Stepping.

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej '58,
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

5501 OZ4HD Harry Damgaard, Vestre Havn,
Skagen.

*
Øvrige hovedbestyrelse:

4044 OZ9JN, Johannes Nielsen, Enghavevej 1,
Bjerringbro.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
B OZlEG, Eric Waldemar Gilsfort, Munkeparken
11, Skæring, Hjortshøj. (Genudstedelse .
(Tidligere adresse: Røllikevej 3, Risskov).
B

7704, OZ1GG, Herbert Giebel,
Åbenrå. (Genudstedelse).

Hesseldam

16,

B

837, OZ2G, Georg Christian Andersen, Skov
skellet 45, Holte. (Genudstedelse). (Inddraget
17.3.1966).

C 6276, OZ2NN, Niels Henrik Langkilde, Saxovej
282, Odense.
B

OZ2GW, Sven Pape, „Lille
Struer. (Genudstedelse).

Trudsø",

Gimsing,

B 9558, OZ3FE, Ejvind Frode Haakon Klok, Torve
gade 138, Esbjerg.
B 5217, OZ4SK, Kaj Skakk<, Leos Allé 48 A, Tøn
der. (Genudstedelse).
B OZ5CB, Christian Buhi, Fyrrebakken 16, Frede
rikssund. (Genudstedelse).
C 9695, OZ8CG, Sven Flemming Brandt Clausen,
Højbjerg, Fuglebjerg.
C 9446, OZ8VA, Vagn Appel, Læssøgade 17, Silke
borg.
OZ3FRH E. D. R. afdeling, Frederikshåb.
(Ansvarshavende: OX3MF, H. M. Foged,
Holsteinsborg).

OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F.,
tlf. (01) 36 — 1902v.
OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63,
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskov vej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, tlf. (03) 580,
Frølunde 102.
OZ7HJ, Hans Erik Jensen, Juelsmindevej 25, 2.,
Odense, tlf. (09) 13 37 29.
OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16, Brabrand,
tlf. (061) 6 08 15.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf.
(08) 13 53 50.
OZ1BP,
Bernhard
Pedersen,
Bornholmsgade
66,
Ålborg, tlf. (08) 13 31 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(064) (dag 2 61 11, (aften) 2 76 52.

Lands af delingsleder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.
Hertil sendes anmodning om DR nummer. Ved ind
sendelse af EDR medlems nr.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge
(08) 13 53 50.

Petersen,

Postbox

335,

Ålborg,

QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.

Annoncer:
Amatør annoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Øvrige annoncer:
OZ6PA. Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

RETTELSE
vedrørende sendetilladelse fra OZ april 1966.
OZ4MQ, Per Mogens Conradsen — ikke Christensen.
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tlf.

Afleveret til- postvæsenet den 16. maj 1966.

