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Quad på en ny måde

Af OZ6HW, P. Warnich-Hansen, 
Almindingen 26, Århus V.

Man kan med godt resultat bygge normale 
beams, hvor elementerne er kortere end en 
fysisk halvbølge. Dette gøres ved at indsætte 
forlængerspoler i eller i nærheden af et 
strømmaximum.

Hvorfor ikke overføre dette princip på 
quaden? Det er en tanke, jeg i længere tid har 
haft, nu er tanken blevet en realitet, og an
tennen fungeren OK.

I øvrigt tror jeg ikke, at denne konstruk
tion er fremstillet før.

Nogle data:
Front-to-back forhold 16-20 dB.
Front-to-side forhold 30-45 dB.
Gain over groundplane i samme højde: 1-2 
S-grader. Til tider meget mere, aldrig mindre.

Som det ses på fig. 1, anvendes 4 stk. spo
ler i hvert element. Hvis man regner lidt på 
sidelængden, ses det, at man på samme an
tenne kan anbringe en 10 og 15 m quad med 
fuld længde. Det er netop, hvad jeg har 
gjort.

Elementet i midten er fødeelement for 10 
og 15 m. På de to yderste rammer er der an
bragt reflektorer (10 og 15 m), direktorer 
(10 og 15 m), samt det fødede element for 20 
m på direktorrammen og 20 m reflektor på 
reflektorrammen. Resultatet bliver altså: 3- 
element quad til 10 m. 3-element quad til 
15 m og 2-element quad til 20 m.

Men nu tilbage til 20 m-sektionen:
Der vikles 8 spoler med 1,75 m tråd på hver.

Spoleformens diameter er 3 cm og materia
lerne er plexiglas. Reflektoren forsynes med 
en stub, der forlænger denne sektion med lidt 
over 1 m. Spoletråden er 2,5 mm2 plasticiso
leret kobbertråd. Spoletråden vikles så tæt 
sammen som muligt og loddes efter fastgø
relsen, på spoleformen — direkte til antenne
tråden, der er af den almindelige bløde type 
med mange tråde.

M.h.t. den praktiske udførelse af antennen 
er der mange muligheder, som vi lader stå 
åbne, den her valgte udførelse ses på foto
grafiet.

Nu går vi ud fra, at antennen er samlet og 
opsat. Indstillingen kan begynde. Et 75 ohms 
coaxkabel, udmålt således at det er ½ eller 
1/1 bølgelængde langt, tilsluttes antennen. — 
Stop lidt! hvad med balun? ja, det er rigtigt, 
sådan en må vi også lave. Ca. 5 m al-slange 
skydes over kablet. I punktet mrk. A fast
loddes slangen til kablets skærm, men det 
er også det eneste sted, slangen må røre 
skærmen. Kablet tilsluttes nu senderen. Re
ducer effekten, indskyd standbølgemeter i 
kablet, find det sted i båndet, hvor SWR er 
lavest, her har vi nemlig den frekvens ved 
hvilken vort element har resonans. Brug også 
et gitterdykmeter! Juster på spolerne, indtil 
resonans opnås på 14,2 MHz (midt i båndet). 
Bliv ikke bange, hvis dit CWR-meter på dette 
tidspunkt viser en ret høj værdi, selv når 
udslaget er mindst; for vi mangler jo at ju
stere reflektoren. >-
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10 og 15 m quads er kun afprøvet med git- 
terdykmeter og impedansmeter, idet jeg på 
nuværende tidspunkt kun er i stand til at 
køre 20 m (HW 32).

Angående resultater med denne quad kan 
jeg bl. a. nævne: OZ3JX M/M (vestindiske 
øer) — TF3EA — W2ISY — W1JFG — 
OZ3RC — OZ2CE. Alle har givet mere end 
2 S-grader over groundplanen i samme højde.

Lad os håbe, at lidt antennesnak har givet 
»blod på tanden«.

God fornøjelse! men husk solcremen, for 
der er nok at se til i nogle dage. '☆

FIG. 1 BALUN
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Når dens resonansfrekvens nærmes til sen
defrekvensen, falder antennens impedans og 
vil, ved korrekt justering, nærme sig S=1 ved 
14,2 MHz, men vil stige mod S = 2 i båndets 
yderpunkter. Justering af reflektoren er me
get vigtig, der er nemlig kun én indstilling, 
der giver max. gain ved den givne element
afstand.

Følgende metode kan anvendes: Anbring 
en halvbølgeantenne så mange bølgelængder 
fra quad’en som muligt, tilfør effekt til dipo
len, anbring et HF-instrument f. eks. i enden 
af coaxkablet tilsluttet quad’en. Drej quad’en 
med det fødede element mod prøveantennen 
og juster til max. Gør det mange gange og 
slut med at justere til minimum med reflek
toren mod prøveantennen. Nu er det punkt 
fundet, hvor vi har max. fremstrålingsforhold 
(front to back ratio). Dette falder ikke helt 
sammen med max. forward gain, men man 
kan jo også justere til max. gain, hvis man 
ønsker det. Hvis nogle kunne tænke sig at 
bygge 10 og 15 m-antennen, skal følgende 
anføres:

Kablet er 50 ohms coax — fuld længde af

reflektoren og 5°/o kortere før direktoren. Ju
stering som for 20 m.

Ved at forskyde de forskellige elementer på 
bommen (det kan jeg) i forhold til hinanden, 
kan man ændre antennens impedans, men så 
skal man sikkert justere igen. Balun til 10 
og 15 m. ses på fig. 3.



Superregenerativ 

detektor
som kombination af 
oscillator og multivibrator

Af OZ5KN, Kjeld Normann, 
Grøndalsvej 95, Birkerød. Fig. 1.

To almindeligt kendte kredsløb kan kom
bineres til en ny version af den superregena- 
tive detektor. Princippet har fordele fremfor 
de hidtil kendte superregenerative detekto
rer, såsom lavere forvrængning, større drifts
sikkerhed og mindre samlet strømforbrug.

Ved at kombinere en bistabil multivibrator 
(fig. 1 a) med en HF-oscillator (fig. 1 b) når 
vi frem til kredsløbet vist i fig. 2. Multivibra- 
toren arbejder på en frekvens af ca. 20 kHz, 3 
og med denne frekvens starter og stopper 
den svingningerne i HF-oscillatoren. Tids
punktet for HF-svingningernes indtræden 
(ensbetydende med kollektorstrøm i Q2) er 
bestemt af summen af multivibratorens kur
veform og den spænding, der ligger over 
HF-svingningskredsen. Antennesignalet kob
les til transistorens emitter via HF-tilbage
koblingen.

Ser vi på fig. 3, vil det fremgå, at det am
plitudemodulerede signal (A) addedes til det 
korte lineære fremløb af multivibratorsigna- 
let (B) i transistor Q2. Når summen heraf 
overskrider den tærskelværdi, som får multi- 
vibratoren til at skifte, ændres kollektorens 
spændingstilstand. Resultatet bliver impul
ser, hvis bredde varierer i takt med ampli
tuden af indhyllingskurven af det module
rede antennesignal, altså i overensstemmelse 
med det påtrykte LF-signal. Et dobbelt T-led 
koblet til kollektoren af Q2 vil tillade det de
tekterede signal at gå videre til en lavfre
kvensforstærker og samtidig undertrykke 
indholdet af 20 kHz fra multivibratoren. En 
enklere og måske endda bedre filtrering af 
de 20 kHz kan tænkes udført med et ret sim
pelt RC-led (low-pass filter) med afskæring 
helt nede omkring 3 kHz, idet man jo til kom
munikationsformål ikke har brug for talefre- 
kvenser over 3—3,5 kHz. Detektorens signal
niveau er lavt, men på grund af det lineære 
fremløb i multivibratorens kurveform opnår 
man en lav forvrængning. Der kan benyttes

et almindeligt kvartskrystal til styring af HF- 
oscillatoren. Samtidig opnås en forbedring af 
hele kredsløbets Q, og man kan drage fordel 
af en vis krystalfiltervirkning.

De viste komponentværdier vil være an
vendelige i en praktisk opstilling. Mikro-

LF- forstærker

Fig.2,

kredsløbsteknik kan anvendes alternativt, 
hvis man ønsker dimensionerne reduceret. 
For eks. kan detektoren tilkobles en forstær
ker af tunghøretypen og vil i så fald give en 
komplet modtager med udmærkede egenska-

Fiq. 3.

ber, hvad følsomhed og selektivitet angår og 
med lavt strømforbrug. Den viste detektor 
bruger mindre end 1/4 mW effekt fra en 1,5 
volt spændingskilde, og pladskravene bliver 
dermed tilsvarende små.
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Transistordykmeter model 1967
Af OZ1HS, H. Sprenger 

Svanevej 37, Rødby Havn

Der er nu gået 2½ år, siden vi så det sidste 
transistordykmeter i OZ, nemlig 7BO’s kon
struktion i nov. 1964, som var en ændring at 
7AQ’s dykmeter fra februar 1961. Beskrivel
sen af dykmeteret var ledsaget af en udmær
ket artikel, som jeg stærkt kan anbefale in
teresserede at studere nærmere, da 7AQ har 
givet en udførlig beskrivelse af instrumentets 
virkemåde.

Disse to foregående artikler har været »for
ældre« for den her viste konstruktion, men 
der er foretaget nogle ændringer og tilføjel
ser, således at instrumentet er blevet mere 
anvendeligt.

Tegningen skulle gøre det nemt selv for 
begyndere at efterlave dykmeteret. Kriti
ske punkter vil blive nærmere omtalt, så 
også de, som måske har et halvfærdigt dyk
meter stående, kan få et tip med på vejen.

Som diagrammet viser, består dykmeteret 
af tre »dele«, en HF-del, en forstærker og en 
tonegenerator. Hele herligheden kan anbrin
ges i en dertil købt bakelitkasse, jeg har lavet 
mig kassen af 6 stk. mælkehvidt plexiglas, 
3 mm tykt. Kassen fik målene 130 mm lang, 
70 mm bred og 55 mm høj. Kassen er ægte 
køkkenbordsarbejde, siderne savet ud med en 
fintandet løvsav, filet ren på skærefladerne 
og limet sammen med isenkræmmerens kon
taktlim ved navn »Casco«. Efter hærdningen 
(1 døgn) har man en fb — og billig — kasse.

Instrumentet er forsynet med udskiftelige 
spoler og har derfor en keramisk 9-polet no- 
valfatning og er strømløs uden indsatte spo
ler, idet forbindelsen 5—6 i spoleformen for
binder batteriets + til transistorerne.

Jeg vil ikke opgive viklingsdata for spo
lerne, idet vel næppe to instrumenter bygges 
ens, og spolerne skal alligevel tilpasses indi
viduelt. I de før nævnte artikler findes spole
tabeller, som kan benyttes som udgangspunkt. 
I praksis begynder man med at lave spolen 
til det højeste område i form af en kort U- 
bøjle og arbejder sig derefter ned i frekvens 
ved at bruge f. eks. en absorptionskreds som. 
måleobjekt. Absorptionskredsen skal bare 
være en kondensator med en udskiftelig spo
le, kalibrering er unødvendig, bare man laver 
en skala til kondensatoren. F. eks. 0° ved 
helt uddrejet og 100° ved helt inddrejet. Har 
man lavet spolen til meterets højeste område, 
lader man det svinge med helt inddrejet kon
densator. Derefter lader man meteret dykke 
ved at finde resonansfrekvensen på absorp
tionsmåleren. Viser dette, at dykket ligger på 
f. eks. 60°, så laver man dykmeterets næste 
spole således, at man ved uddrejet kondensa
tor kommer lidt på den anden side af de 60° 
— f. eks. 50°. På denne måde får vi overlap
pet instrumentets område uden at kende fre
kvenserne. Kalibreringen begynder vi med 
den laveste frekvens og benytter os af BCL-
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HF - DEL FORSTÆRKER Strømskema for gitter dykmeter et.

forbindelser.

spille, stationsmodtager, TV-kanaler, FM- 
bånd o. s. v.

Kondensatoren C og modstanden R bygges 
ind i spolerne — jo større værdi, des svagere 
svinger oscillatoren. En svagt svingende oscil
lator kan nøjes med at koble løst til måle- 
objektet og vil derfor indikere tydeligst.

Størrelsen af C kan sættes til 10 pF ved 
160 MHz og stigende til 200 pF ved 1 MHz. 
Kondensatorerne bør være keramiske. Mod
standene R kan være fra 1 kohm ved 160 
MHz, 33 kohm ved 4 MHz og 270 kohm ved 
1 MHz, alt i ½ W.

Som spolebund kan bruges nogle 9-polede 
multistik passende til novalfatninger. Disse 
er til at få hos OZ-annoncørerne.

Spolerne — bortset fra højeste område — 
er viklet på elektrikerrør med 16 mm diame
ter, limet fast på spolebunden med »Casco«. 
C og R monteres så langt nede ved bunden 
som muligt og lad spolernes nederste vinding 
ligge lidt højere end C og R’s øverste punkt 
— ellers vil oscillatoren ikke svinge ordent
ligt. Udenom den beviklede spole anbringes 
et stykke 20 mm elektrikerrør som beskyt
telse, toppen lukkes med en skive af samme 
materiale, gjort blødt i kogende vand og 
straks rettet ud. Alt limes i bund og top, og 
det forudsætter, at spolen er færdigeksperi- 
menteret, inden den lukkes helt inde. Benyt 
den viste forbindelsesmåde for C og R, der
ved fås bedst plads til komponenterne.

Lod ikke på spolebunden, når den sidder i 
instrumentet — AF106 er sensibel — rører 
loddekolben ben 7 og ben 8 samtidig, kan 
AF106 fremefter kun bruges som diode! Jeg 
har prøvet det!

Drejekondensatoren er et 
meget ømt problem. Størrelsen 
afhænger af, hvor mange spo
ler man har lyst til at lave — 
eller hvor god aflæsning der 
ønskes — eller hvilke specielle 
områder der ønskes. Jeg har 
med 120 pF brugt syv spoler 
og fået følgende områder: 

550—1200 kHz, 0,9—2,1 MHz, 1,9—4,8 MHz, 
4,2—10 MHz, 9,2—22,7 MHz, 21,7—54 MHz og 
54—160 MHz. Jeg kan sikkert komme højere 
i frekvens ved at flytte kondensatoren nær
mere til spolerne, men så bliver pladsen til 
skalaen mindsket. Her må enhver træffe sit 
eget valg.

Den anvendte Prahn-kondensator er med 
to calitplader og har et svagt punkt ved roto
rens spændefjederskive. Holder meteret ryk
vis op med at svinge, så kig på denne famøse 
tingest. Jeg har loddet ekstra stelledninger 
fra det bageste leje og kan nu køre selv det

Stykliste.
1 bakelitkasse.
1 drejespoleinstrument 1 mA 40X40 mm.
1 HF-transistor, AF106 eller lign.
2 LF-transistorer, AC126 eller lign.
1 diode OA79.
1 drejekondensator — se tekst.
1 keramisk novalfatning, dertil rørbunde. 
4 telefonbøsninger.
1 batteri HIO.
2 enpolede afbrydere.
1 lille drivertransformer.
1 potmeter 100 kohm, KV I.
1 skalaknap.
1 potmeterknap.
Elektrikerrør 16 mm og 20 mm.

Kondensatorer:
1 stk. 5 pF keramisk.
1 stk. 10 pF keramisk.
1 stk. 50 pF keramisk.
3 stk. 1 nF disc.
1 stk. 5 nF disc.
1 stk. 10 nF disc.
1 stk. 47 nF disc.
1 stk. 0,1 μF disc.
1 stk. 100 μF 16 V el-lyt. 
Desuden modstande og

Modstande ½ W: 
2 stk. 3,3 kohm.
1 stk. 4,7 kohm.
1 stk. 8,2 kohm.
1 stk. 22 kohm.
1 stk. 33 kohm.
1 stk. 47 kohm.
1 stk. 390 kohm.

kondensatorer til spolerne.
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Foto viser 
akkumulator med 
ladeaggregat 
samt tre af spolerne.

højeste område igennem uden at se »nervøse 
trækninger«.

Kondensatoren på 10 pF mellem kollektor 
og emitter på AF106 skal give nogenlunde 
samme sving over hele området. Størrelsen 
kan nedsættes ved mindre drejekondensator.

Afbryderen S1 starter oscillatoren, tværs 
over S1 ses en modstand, hvis værdi skal 
være så stor, at meteret ikke svinger mere på 
det mest levende område og ved nyt batteri. 
Uden denne modstand vil der være en fre
kvensforskel på ca. 250 kHz ved 3,5 MHz, og 
ca. 2,5 MHz ved 21 MHz når instrumentet skal 
bruges som passiv måler. Med modstanden 
stiger følsomheden en hel del.

HF-delen er afskærmet ved, at der i kas
sens top og sider er fastlimet et stykke alu
miniumsfolie (fra lillemors køkkenrulle). Fra 
jordbøsningen trykker en fjedrende kobber
tråd imod folien og danner forbindelse.

Om forstærkeren skal kun siges, at basis på 
AC126 er afkoblet både til - og til + for at 
fjerne en generende håndkapacitet, og at der 
er udført en telefonudgang.

Tonegeneratoren er meget simpel, virker 
UFB og måler kun 35X20X16 mm. Transfor
meren har jeg ikke data på, det er en lille 
driver fra en af de billige japanske 2-tran- 
sistors.

Måleinstrumentet er et japansk drejespole
instrument på 1 mA, 40X40 mm (type MR- 
2P).

Skalaen er tegnet på almindeligt hvidt pa
pir og med blæk. Skalaen limes fast med blå 
»Lyma C«. Henover den færdigt beskrevne 
skala er der også kommet et lag lim. Skriften 
flyder ikke ud, er nu vandfast, og limen kra
kelerer ikke.

Skalaviseren er et stykke blik fra en to
baksdåse limet ind i et snit på knappen.

Som strømkilde bruger jeg en akkumulator 
på 9 V — af samme størrelse som de kendte 
H10.

Akkumulatoren »INTEL MB-04P 9VT« og 
et dertil hørende ladeaggregat (ca. på stør
relse med en tændstikæske) tilbydes fra tyske 
varehuse til en pris af 12 DM, medens akku
mulatoren alene koster 4,50 DM = ca. 7 kr., 
og den kan genoplades 80 til 100 gange.

Til slut skal optælles nogle af de mange 
anvendelsesmuligheder, apparatet har:

1) S2 sluttet: Tonegenerator med hovedtele
fon.

2) Med nøglen i serie: Morsetræner.
SI og S2 åben:

3) Monitor for fone (evt. kort hjælpeanten
ne).

4) Absorptionsbølgemåler.
5) Feltstyrkemåler (med kort hjælpeanten

ne).
6) Diodemodtager (med god ant. + jord 

høres en del stationer, på MB fås feltstyrke
udslag).
SI lukket, S2 åben:

7) Monitor for CW (evt. kort hjælpeanten
ne).

8) Dykmeter.
9) Oscillator uden LF-tone (beat ved ESB 

og CW).
S1 og S2 lukket:

10) Målegenerator med modulation.

Desuden er der mange andre muligheder, 
måling af antenner, hastighedsfaktorer i kab
ler o. s. v. Mere kan vel ikke forlanges af et 
instrument med 3 transistorer og 1 diode. *
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Vi vikler 

transformeren selv

Af OZ4F, K. V. Rasmussen,
Rødegård 7, København S.

I tilslutning til artiklen i juli OZ skal vi se 
lidt nærmere på opbygningen af en nettrans
former, samt på brugen af tabellerne, som el
lers ikke rummer større problemer idet de 
taler for sig selv.

Vi skulle jo se at få lavet transformeren 
til den konstruktion, som er under arbejde, 
men som ikke kan blive færdig, fordi vi 
mangler »gasværket«. Vi har nu ellers en 
gammel transformer liggende, den passer ba
re ikke, men grav den bare frem af bunken 
med det samme, den kan sagtens anvendes, 
den skal kun sys om. Vi starter med at skille 
den ad, men pas på ikke at beskadige isola
tionen mellem jernpladerne. Har man først 
fået den ødelagt, får man ikke nogen fornø
jelse af sit arbejde, da transformeren vil 
varme og til sidst brænde af, idet der opstår 
en, skal vi kalde det kortslutning, i jernkær
nen, men det skal vi nu ikke komme nærmere 
ind på her. Nå, men man skiller forsigtigt 
kærnen ad, og man kan jo godt, om man sy
nes det er nødvendigt, stryge pladerne med en 
gang tynd metallak, men det er som regel ik
ke nødvendigt, kun når der er papirisolation 
mellem pladerne. Nu har vi fået pillet pla
derne ud af spoleformen, og opdager, at der 
må laves en ny form, fordi den gamle trans
former simpelthen har været viklet på et fir
kantet pertinaxrør, og det er meget svært 
at få tråden til at ligge på dette uden at den 
glider af. Vi må altså igang med at lave en 
ny spoleform; den kan passende laves af 1,5 
til 2 mm pertinaxplade, alt efter plads og 
størrelse. Man må nu måle jernkernens mid
terben op, idet vi spænder kærnen sammen 
og måler kvadrat og længde, lad os antage, 
at midterbenet måler 20X35 mm2, ja så er 
det jo ikke svært at regne ud, at vi her har 
en kærnestørrelse på 7 cm2, og ved at bøje 
en enkelt plade og lytte sig til om det knager, 
kan man nogenlunde bestemme kvaliteten, 
dog skal der her lidt erfaring til, men lad os 
sige, at vi har en kærne, som svarer til tabel 
2, og vi ønsker følgende spændinger: Primær: 
220 V, sekundær 1 300 V, sekundær 2 6,3 V.

Vi ser af tabel 2, at ved 220 V skal derl260 
vdg., ved 300 V skal der 1715 vdg. på, til dobb. 
ensretning 2X1715 vdg., og ved 6,3 V 36 vdg.,

men husk, 10% flere vindinger end opgivet 
i tabellerne, disse 10% flere vindinger til ud
ligning af den isolation, som ligger mellem 
pladerne, idet denne ved opmålingen indgår i 
jerntværsnittet. Vi ved nu hvor mange vin
dinger, vi skal have på formen, så skal vi se 
lidt på belastningen, transformeren skulle jo

Fig. 2.

gerne kunne belastes med 80 mA på sek. 1 
og 4 A på sek. 2. Denne samlede strøm omreg
net i watt + transformerens mætningsstrøm 
må primæren kunne bære. Ved at se på be
lastningstabellen vil man opdage, at til denne 
vikling må man bruge 0,4 mm tråd, men for 
at spare på pladsen, der jo sjældent er for 
meget af, kan man godt »stramme den« og 
gå ned til 0,3 mm, da transformeren jo sjæl
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dent er 100% belastet. Sek. 2, som skal af
give 80 mA, vikles med 0,2 mm ifølge belast
ningstabellen, og sek. 2 (4 A) vikles med 0,41

FIG. 3

E - KÆRNE

mm tråd eller gerne 0,5 mm hvis ellers plad
sen tillader denne udskejelse. Her må ind
skydes en alvorlig advarsel: Brug aldrig lod
bar tråd, dette betyder total omvikling af

FIG. A

transformeren efter ½ times brug. Ak, jeg 
taler af bitter erfaring, to gange har jeg prø
vet disse ærgrelser, som er i stand til at dræ
be selv de bedste egenskaber i et i forvejen 
rart menneske. Brug altid en god emailletråd, 
så skal resultatet nok blive fint.
Eksempel:

Tabel 2 — kærne 7 
Pr. 220 V = 1260 vdg. + 10% 0,4 emailletråd 

olielærred
sek. 1, 2X300 V 80 mA — 2 X 1715 + 10% 

0,2 em.
olielærred

sek. 2, 6,3 V 4 A — 36 + 10% 0,41 — 0,5 em. 
olielærred

Dersom transformeren »spiller« trods hård 
sammenspænding, kan dette fjernes ved at

dyppe hele transformeren i flydende paraf
fin.

Vi vil nu vende tilbage til spoleformen, 
som er vist i fig. 1, men den er vel nok for 
de flestes vedkommende velkendt fra f. eks. 
højttalertransformere. Den er nu så god, at 
den er værd at omtale, idet den har den gode 
egenskab, at den ikke behøver lim for at 
hænge sammen, når blot man er omhyggelig 
med tilpasningen af de seks dele, den består 
af. Man må passe på ikke at lave endeflan
gerne større, end at de let kan gå ind i jern
kærnen, her tænkes på den E-formede kærne. 
Man må også passe på ikke at lave formen 
for lang, målet mellem ydersiderne af ende
flangerne skal helst være ca. 1 mm kortere 
end midterbenet i E-kærnen. De to stykker 
B skal netop have denne længde, hvorimod 
de to stykker C skal være 2X5 mm længere 
end B, men alt dette fremgår i øvrigt af teg
ningen fig. 2. Hullet i endeflangerne A skal 
være 2X formens godstykkelse større på 
hver led, end målene på jernkærnens midter
ben.

Med hensyn til tilslutning af spændin
gerne, kan man påmontere et panel med på- 
nittede loddeflige i passende antal, eller man 
kan nitte loddeflige på endeflangerne alt 
efter behag.

FIG. 5

RAMME KÆRNE

Dette var lidt om den almindelige form for 
transformer, men man kan også komme ud 
for en lukket jernkærne fig. 4. Denne kærne 
adskiller sig ikke fra E-kærnen, udover at 
man her skal passe på ikke at lave sine ende
flanger større, end at man kan »krænge« 
pladerne over dem, så her bør man prøve 
spoleformen i jernkærnen før viklingen på
begyndes, det er jo ærgerligt, når viklear
bejdet er udført, at opdage, at man ikke kan 
få pladerne over formen. Denne kærne skal 
i øvrigt som E-kærnen blades — til hvilken 
side hveranden gang.

Rammekærnen, eller den tobenede kærne,
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Detektorkredsløb 
for millivoltmeter

Af OZ7AQ

+ fe.7 V Fig. 1.

pioder; 6e 
(Travs/tren HD1Q72)

I et forstærkervoltmeter (AC-milivoltme- 
ter) udføres detektorkredsløbet oftest som 
en brokobling med fire eller oftere kun to 
dioder. For at fjerne indflydelsen på skalaen 
af diodernes krumme karakteristik kan man 
føde broen gennem en stor modstand, hvor
ved den øjeblikkelige strøm i kredsløbet bli
ver uafhængig af diodernes tilstedeværelse 
og skalaen bliver helt lineær. Den store mod
stand kræver dog som regel, at man råder 
over en ret høj signalspænding, hvilket er 
vanskeligt at frembringe, og det hele bliver 
så højimpedant, at det kniber med at få en 
rimelig båndbredde (spredningskapaciteterne 
bliver for dominerende). Man bruger derfor i 
stedet for den store modstand noget mere be
kvemt, man indfører strømmodkobling. Sig

nalstrømmen, der flyder gennem diode-me- 
terkredsløbet frembringer et spændingsfald 
over en ohmsk modstand, og denne spænding 
indføres i forstærkeren på en sådan måde, 
at det påtrykte signal modvirkes. Man opnår 
herved en tilsyneladende meget stor udgangs
impedans af forstærkeren, således at man op
når at frembringe en konstantstrømsgenera
tor uden at skulle tage det store spændings
fald, som den i begyndelsen omtalte store 
modstand bevirker. Samtidig opnås de andre 
fordele, som er forbundet med modkobling, 
nemlig konstant forstærkning, uafhængig af 
ændringer i transistordata eller diodekarak
teristikker, større båndbredde (større fre
kvensområde) med konstant forstærkning og 
højere indgangsimpedans. ->-

fig. 5, man kan jo selv om, hvad man vil 
kalde den, egner sig særlig til transformere 
til høj og lav spænding. Med lav spænding 
tænkes på legetøj som elektrisk tog, racer
bane og lignende, idet det ifølge stærkstrøms
reglementet er denne type, man skal benytte. 
Her skal primær- og sekundærvikling ligge 
på hver sin spoleform på hver sit ben, her
ved formindskes faren for gennemslag, i øv
rigt er det vel overflødigt at bemærke, at 
en transformer til dette brug skal være ef
fektivt indkapslet.

Den samme type kærne er særdeles veleg
net til transformere for høj spænding, f. eks. 
til senderen, idet man også her lægger en spo
leform om hvert ben, og om den ene form vik
les primær og om den anden sekundær. Hvis 
her er tale om spændinger på et par tusinde 
volt gør man klogt i at inddele spoleformen i 
et passende antal kamre ved at benytte flan
ger magen til endeflangerne A på spolefor
men, disse skal dog limes fast, så de ikke un
der viklingen af spolerne skubber sig. Når 
dette arbejde er udført, og limen godt tør, 
lægger man den sekundære vikling fordelt

med lige mange vindinger i hvert kammer, f. 
eks. 5 kamre a 400 V, som serieforbindes, så 
har man 2000 V, og gennemslagsfaren er her 
meget ringe, men skulle det alligevel ske, er 
det jo en let sag at vikle en enkelt sektion 
om, uden at skulle røre de øvrige sektioner.

Forresten bør man nitte loddeflige på alle 
flangerne, så er spolerne meget lettere at se
rieforbinde, og midtpunktet er også nemt at 
få fat i, og til sidst må man jo forbinde spo
lerne, så de ligger i samme retning.

Autotransformeren, hvis man har brug for 
en sådan, er meget enkel. Det skal blot lige 
nævnes, at her må man bruge en svær kærne, 
og en kraftig tråd alt efter den belastning 
man har behov for, men den vikles som en 
almindelig primærvikling med udtag for den 
ønskede spænding, også dette kan man finde 
i tabellerne. Autotransformeren må ikke be
nyttes til legetøj eller lignende, da den ene 
pol ligger fra lysnettet og således er berø
ringsfarlig.

Jeg skal i en senere artikel bringe en kon
struktion af en billig og uundværlig vikle
maskine, som enhver meget let kan lave. *
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Fig. 1 viser detektorkredsløbet fra Hewlett- 
Packard’s millivoltmeter type 427 A, der går 
op til omkring 4 MHz. Man må så forestille 
sig en forstærker med høj indgangsimpedans 
samt en attenuator anbragt foran. Q1 arbej
der som emitterkoblet forstærker med høj 
spændingsforstærkning, fordi belastningen er 
en emitterfølger Q2, som så trækker udgangs
trinet Q3, der er emietterkoblet. I sidstnævn
tes kollektor er indskudt en modstand på 91 
ohm mellem de to dioder, dens mission er at 
frembringe et DC-spændingsfald, som lige 
netop svarer til den lille forspænding, dio
derne kræver for at lede. Herved fås en kom
pensation af lidt af diodekrumningen, hvor
ved det bliver lettere for modkoblingen at 
klare resten. DC-forspændingen må naturlig
vis ikke være så stor, at meteret slår ud, så 
det kan være nødvendigt at lave denne mod
stand variabel. Trimmepotentiometeret på 2 
kohm bruges til indregulering af følsomhe
den. Trimmekondensatoren jævner frekvens
gangen ud i den høje ende, hvor modkoblin
gen har en tendens til at give en hævning, 
som i værste fald kan føre til ustabilitet.

De angivne transistorer er silicium NPN- 
typer, som sikkert kan erstattes med BC107, 
BC108, 2N3704, 2N3705 eller lignende uden 
videre. Dioderne er faktisk ganske alminde
lige germaniumtyper som OA95, AA119 etc. 
Bemærk, at strømforsyningen har en plus- 
og en minusspænding, altså 13,4 V ialt — 
minus 6,7 V er ikke stel!

Ulempen ved kredsløbet i fig 1 er, at me
teret svæver, således at dets kapacitet til stel 
er skadelig, og man skal i det hele taget pas
se meget på med ledningsføringen, da der er 
»HF« på det hele. Fig. 2 viser, hvorledes man 
kan komme uden om denne ulempe, diagram
met stammer fra Hewlett-Packard’s volt
meter type 410E, som garanteres ret til 10 
MHz indenfor l%. Fig. 2 er dog ikke det ori
ginale hp-kredsløb, det er i denne form modi
ficeret noget, men princippet er uændret. Q1 
driver udgangstrinet Q2, som leverer signal 
til diodebroen. Strømmodkoblingen fås via de 
200 ohm i serie med 47 ohm til Ql’s emitter. 
Q3 er der af to grunde. For det første for at 
skabe en høj kollektormodstand for Q2, såle
des at der spildes så lidt signal som muligt i 
en ohms modstand, hvis værdi ikke kunne 
blive ret stor. For det andet for at lukke DC- 
modkoblingssløjfen, der fixerer Q1 og Q2’s 
arbejdspunkter. AC- og DC-modkoblings- 
vejene er således helt adskilt.

Milliamperemeteret er indskudt i kollek- 
toren på Q4, hvis funktion lettest forstås ved

Fig. 2.

at betragte den som en konstantstrømsgene
rator. Dette skal opfattes således, at Q4’s kol- 
lektorstrøm er helt uafhængig af kollektor- 
emitterspændingen, således at strømmen kun 
afhænger af spændingen mellem emitter og 
basis, dvs. af spændingen over diodebroen, 
men ikke af broens spænding i forhold til 
stel. Da Q4 er stærkt modkoblet med en emit
termodstand (1 kohm), får den ingen indfly
delse på skalaens linearitet. Vi har altså op
nået det samme som i fig. 1, men meteret 
kan stelforbindes, og ledningerne kan være 
så lange, det skal være. Begge detektorkreds
løb måler vekselspændingens ensrettede mid
delværdi, dette ændres ikke af kondensato
rerne, der shunter drejespolen.

DE UDENLANDSKE AMATØRBLADE
Der kom så mange henvendelser ang. de gamle 

numre af QST i sidste nummer, langt flere end det 
var muligt at honorere. Til dem, der Ikke fik QST, 
tilbydes nu på samme vilkår mine gamle numre 
af CQ, der også fylder for meget. Er du interesseret, 
så send mig et par ord. Hvis du modtager en pakke, 
og først da, så venligst indbetal kr. 7,- på postgiro
konto 11 79 03. PS. Ingen checks, frimærker post
anvisninger etc.

NB! Kun én årgang til hver!
Ved fortsat oprydning er kommet for dagen: nogle 

ældre amatørblade fra bl. a. Australien, New Zea
land, Holland m. fl. samt Skandinavien. Endvidere 
et par årgange af Funkschau. Disse uddeles til dem, 
der sender mig en tryksagskuvert frankeret med 
kr. 1,50 og forsynet med din adresse eller kr. 2,- i 
frimærker. Det kan ikke garanteres, at særlige øn
sker kan imødekommes, selv om jeg prøver. Kom
mer der flere henvendelser, end der er blade til, 
vil de overskydende kuverter blive gemt, til der er 
blade på lager igen. Hører du derfor ikke fra mig 
lige med det samme, så tag den bare med ro, der 
skal nok komme noget.

7AQ.
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Af Hans O. Hansen, 
Centralskolen, Felsted.

Converter 

til Tysklands og Sveriges TV- UHF sendere

Efter at have set medl. nr. 6104’s artikel om 
bygning af en UHF-converter for TV (OZ 
nr. 6 juni 1964), kom jeg til at spekulere på, 
om det ikke var en idé at bygge en sådan. 
Det så jo meget enkelt ud. Dog kunne jeg 
tænke mig, at den skulle være med transisto
rer for at undgå den besværlige netdel.

Endelig fik jeg fat i et passende diagram. 
Converteren er bygget op omkring HF-tran- 
sistoren AF139, der nu kan erhverves til en 
rimelig pris (AF239 kan også bruges). Chas
siset er en messingkasse med tre skillevægge. 
Alle spoler (undtagen MF-spolen og linkene) 
er blot stykker af forsølvet kobbertråd ind
loddet mellem chassisvæggen og de til stel 
forbundne trimmere, der skal være kerami
ske. Jeg har brugt de såkaldte rørtrimmere.

Linkene er forsølvet kobbertråd, bukket 
som på tegningen. Komponentplaceringen og 
spolestørrelserne skulle fremfå af fig. 2.

Signalets gang gennem converteren er føl
gende: Fra antennen (forøvrigt H-antennen 
fra ovennævnte artikel) ledes det gennem 
coaxkabel og -stik til båndfiltrene L1 og L2 
og herfra til det selvsvingende blandings
trin. Så ledes blandingsfrekvensen gennem 
DR (10 vdg. på en 20 kohm modstand ½ W) 
til MF-spolen, der består af 4 vdg. monte
ringstråd på en 7 mmØ spoleform. Hvis blan
dingsfrekvensen ønskes på kanal 3, skal pa
rallelkondensatoren være på 39 pF. Hvis ka
nal 2 eller 4 ønskes, henholdsvis 56 og 33 pF. 
Fra MF-spolen ledes signalet via en link på 
2 vdg., der anbringes mellem de 4 vdg. og 
coaxkabel til fjernsynets antenneindgang. Det 
vil være praktisk at anbringe en omskifter på 
apparatets side til at skifte mellem alm. an
tenne og converteren. Selve converteren er 
så lille, at den sikkert let kan skjules et sted 
i fjernsynsapparatet.

Til indstilling af converteren bruges et mil
liamperemeter, der indsættes i serie med bat
teriet. Trimmepotentiometeret indstilles så
ledes, at der går en strøm på ca. 3 mA.

Med trimmeren C3 opsøges stationen med 
C2 ca. 3/4 inddrejet. Når denne er fundet, fin
indstilles med C2 og billedet gøres »snefrit« 
med Cl. Nogen justering af MF-spolen var i 
mit tilfælde ikke nødvendig, men kan dog 
udføres med en jernkerne.

FIS. 2. UHF -CONVERTER Alle mal i mm

Som strømkilde bruges 2 serieforbundne 
4,5 volt batterier, men transistoren svinger 
dog let med helt ned til 4,5 volt.

Her 10 km vest for Åbenrå var det ikke 
nødvendigt med en udendørs antenne til mod
tagelse af Flensborg kanal 39, derfor er den 
blot fastgjort til en bjælke under taget, og 
dog er billedet lige så godt (nogle siger endda 
bedre) end det, der frembringes ved hjælp af 
meget dyrere fabriksfremstillede convertere.
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Er DR-amatøren glemt?

Af OZ DR 1368, Richardt Bodholt, 
Lumsås.

fig. 1
LF-METER.

For nogen tid siden kunne man i OZ læse om 
et medlem, der havde fået tildelt OZ-DR nummer, 
uden at vide hvad han skulle bruge det til....! 
Der blev også spurgt, om vi har en DR-leder, og 
hvad han laver, og om der ikke kunne komme mere 
gang i DR-arbejdet.

Man skal ikke læse ret mange numre af OZ for 
at konstatere, at det står sløjt til med DR-amatø- 
ren, for der bliver simpelthen ikke gjort noget 
for ham, bortset fra, at der med mellemrum bli
ver offentliggjort en liste i bladet over indregi
strerede modtagerstationer — så kan han ellers 
passe sig selv!

Når OZ ikke gør noget for DR-amatøren — så 
må han finde ud af at gøre noget for sig selv —
og især for at få brug for det nummer, han er
blevet tildelt, frivilligt eller ufrivilligt.

Først må man jo gå ud fra, at der er nogen, der 
har smittet ham med KB-bacillen, og så må han 
jo søge kontakt med smittekilden for at få så man
ge oplysninger, som det nu er muligt, og han kan 
hertil evt. låne ældre årgange af OZ eller låne 
disse på bibliotekerne, vist helt tilbage til for
25—30 år siden, og der står i disse OZ en stor 
mængde stof for begynderen.

DR-amatørens arbejdsfelt er vel først og frem
mest at lytte til den trafik, der rører sig på
båndene, så han på den måde kan træne sig op og 
vænne sig til de særlige forhold, der gør sig gæl
dende den dag, han selv bliver senderamatør.

Men hertil kommer så et andet spændende felt, 
nemlig dette, at han han har sit DR-nummer, der 
jo sådan set indregistrerer ham som international 
modtageramatør med ret til at sende rapporter og 
QSL-kort til hørte amatørstationer verden over. 
Man har altså ikke alene glæden ved at lytte på 
sin modtager, men også glæden ved at kunne mod
tage farvestrålende QSL-kort fra alverdens riger 
og lande — selv om dette dog ikke er det væsent
lige — så dog det tiltrækkende.

Selvstudium samt dette at bygge eller anskaffe 
sig en god KB-modtager er de første skridt i den 
mere naturlige retning af at blive modtageramatør. 
Lyt på modtageren, i den første tid især på 80 m, 
og blandt alt vrøvlet der siges der, kommer der nu 
og da også guldkorn og fornuftig tale, som nok er 
værd at lytte til, ikke mindst fordi det giver viden 
om mange forhold angående amatørbevægelsen.

Jeg hørte engang en diskussion mellem sender
amatører angående QSL-kort og rapporter fra DR- 
amatører, og det viste sig her, at de fleste ikke 
værdsætter en DR-rapport, ud fra den opfattelse, 
at rapporten kommer fra en begynder, som ikke er 
i stand til at rapportere helt rigtigt, og sådanne 
QSL er ikke værd at besvare.

Det er meget typisk, at mange ældre senderama
tører glemmer deres egen begyndertid, hvor alt 
var så spændende på båndene, og hvor et QSL-

kort fra et andet land var nok til at glæde dem.
Det er ganske rigtigt, at rapportering af stati

onerne ikke er noget, man sådan kan begynde med 
sikkerhed med det samme, det bliver man først i 
stand til efter at have lyttet i nogen tid, således at 
man efterhånden bliver i stand til at skelne de 
enkelte grader i RST-systemet, især hvis modta
geren ikke er udstyret med S-meter eller en an
den indikation for styrkegraden.

Det er og bliyer en øvelsessag, som først bliver 
så nogenlunde rigtig, når man kender sin mod
tager rigtigt. Man kan også, hvis der er S-meter \ 
på modtageren, øve sig på -den måde, at man ikke 
kigger på S-meteret, men prøver at bedømme 
styrkegraden efter hørelsen, og derefter ser på sit 
S-meter, om det viser det, man anslog styrken til, 
så man på den måde opøver sig til at bedømme, 
styrken på en station, uden at se på S-meteret.

Kan et S-meter ikke tilbygges modtageren, så 
kan man udenfor modtageren bygge et LF-meter 
med et magisk øje, som så kan kalibreres efter 
dets udslag. Diagramemt fig. 1 viser et EM-87 i en 
sådan kobling, og den er ganske god, idet man til
kobler den LF-delen i sin modtager, helst før 
modtagerens styrkekontrol. Spændingen til EM-87 
kan man tage fra en lille ensretter, eller om mu
ligt fra modtageren. ,

Værdierne er følgende: Cl, C2: 47 nF; RI: 1 
megohm; R2, R3: 100 k mens D1 og D2 kan være 
OA 160 og rørets tilslutningspunkter fremgår af 
tallene. Bygger man denne opstilling i en separat 
kasse, må ledningen fra Cl ind i modtageren være 
afskærmet mikrofonkabel eller coaxialkabel.

Uden at sige noget ondt om alle EDR’s dygtige 
medlemmer, så kan en DR-amatør måske godt 
glæde sig en ganske lille smule over at være lidt 
mere end blot „et medlem af EDR“ — men det 
forpligter ham til at gøre noget ved sagen.

Her er det faktisk forkasteligt at få tildelt et 
DR-numer og gå og skilte med det, uden også at 
kunne fremvise en. logbog over de stationer, han 
har aflyttet — ikke desto mindre er der mange 
sendeamatører, der simpelthen er sprunget over 
dette med at være DR-amatør og straks har fået 
sendetilladelsen, og som dermed mener sig fuldt 
på højde med de ældre amatører.

De afslører sig, når de kommer på båndene, de 
kender ikke båndtrafikken, de kender ikke fuldt 
ud koderne, når de skal køre CW, de kan dem 
ikke udenad, men benytter rent dansk i deres 
CW-QSO, således at de ikke kan afvikle en QSO 
hurtigt, fordi der skal sendes „venlig hilsen" i ste
det for koden 73. Måske skyldes det også mangler 
ved morsekurserne, hvor man ikke lærer dem 
QSO-teknik og dets sprog. Alt dette fortæller, at 
de ikke har gjort noget ved det, sådan som en 
DR-amatør ville have gjort det, nemlig dette at 
træne sig til at blive sendeamatør.
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Jeg nævnte før, at rapporteringen af stationer 
kan være vanskelig, men den skal først og frem
mest være ærlig og saglig, og man må aldrig 
friste sig selv til at give en sjælden station, man 
har hørt et par S-grader mere, fordi man så hå
ber at kunne få hans QSL-kort. Ganske vist vil 
det pynte vældigt på et QSL-kort, og sikkert også 
glæde senderamatøren, at man har hørt hans sig
naler langt over det, der kaldes S9.

Når man er begynder kan det godt se mærke
ligt ud, at en station udmærket kan være for
ståelig, om styrken så er meget ringe, men her 
har vi igen noget, som kommer med øvelsen, nem
lig dette med at få evnen til at lænke øret til de 
pågældende signaler, uden at lade sig forstyrre af 
al den anden QRM, der er på det overfyldte bånd. 
Her kan DR-amatøren ved megen lytning øve sig, 
så han står godt rustet den dag, han får sendelicens.

DR-amatørens modtager er som regel ikke af 
den dyre klasse, så der er ikke mange muligheder 
for at gøre modtageren selektiv, eller på anden 
måde „rendyrke" et signal, hvor der er megen 
QRM, men hvor simpel modtageren end er, så kan 
han bygge sig et lille lavfrekvensfilter til bort
skæring af den værste interferens (QRM).

Fig. 2 viser en opstilling, hvormed det er så 
nogenlunde muligt at fjerne uønskede signaler af 
ensartede toner, opstillingen kræver ikke strøm
forsyning og er derfor nem at indbygge i en lille 
kasse ved siden af modtageren.

Værdierne er følgende, idet der her regnes med, 
at man bruger en hovedtelefon på ca. 2 kohm: 
R1 og 2: 10 kohm; R3: 2 kohm; R4: 1 kohm me
dens blokkene Cl er på 47 nF og C2 på 0,2 μF. 
Omskifteren O1 skal have 2 stillinger i 4 sek
tioner og 02 kan være en alm. dobbelt vippeom
skifter. Ændrer man på modstandsværdierne, skal 
man altid huske på, at R1 og R2 skal have for
holdet 2:1.

Blokkene C2 indskydes kun, når det drejer sig 
om fjernelse af fløjt eller toner. Med omskifteren 
O1 kan man ind- eller udskyde broopstillingen, 
men når systemet er indskudt, vil man først op
dage, at LF-styrken bliver noget svækket, den 
skrues så noget mere op, og dernæst vil man 
opdage, at toneområdet bliver lidt ødelagt, således 
at man ikke får så fin en gengivelse, men her 
gælder det jo også kun om at blive generende sig
naler kvit, så man ligesom bedre kan få det sig
nal frem, som man ønsker at aflytte.

DR-amatøren skal føre logbog, og det bliver som 
en dagbog med optegnelser om forholdene på bån
dene, så han til enhver tid kan slå tilbage og se, 
hvordan forholdene har været, hvilke stationer 
han har hørt, og fra hvilke der er modtaget QSL- 
kort.

Logbogen kan imidlertid udføres på mange må
der, man kan være så omhyggelig, at man også 
indfører hvordan vejret har været i de tider man 
har lyttet, især barometerstand kan være vigtig, 
men jeg vil anbefale at føre en logbog for hvert 
bånd, man har på sin modtager, det er mest prak
tisk og letter oversigten betydeligt. Ved at føre 
logbog for hvert bånd vil man senere opdage, at 
en station kan forekomme på flere forskellige 
bånd — mest under TESTER — og det kan ofte 
være af betydning at rapportere en sådan station, 
der er hørt flere gange på forskellige bånd. Hvis 
man rapporterer stationer, er det også vigtigt, at 
man anfører hvilken station den pågældende ama
tør var i QSO med, eller om han blot kaldte CQ 
på båndet.

På 80-meterbåndet, hvor ESB-baronerne og an
det godtfolk huserer, skal DR-amatøren kun af
lytte for fornøjelsens skyld. At rapportere ama
tørerne på dette bånd er ganske og aldeles unød
vendigt, da de som regel høres med en mængde 
dB over S9 overalt i OZ land. De ved det i for
vejen, det er der masser der har fortalt dem, for 
ellers var der da ikke noget ved den dyre sender, 
de har fået sig.

Man lærer hurtigt, ved at lytte ESB på dette 
bånd, at her drejer det sig slet ikke om, at sta
tionen høres S9 — men vigtigst er, hvor mange 
snese dB de høres over S9, det er kun det, der 
tæller.

DR-amatøren skal gå på DX-jagt. DX betyder 
„Distance" — og det kan jo nok være noget svært 
at skelne, hvad der er DX og hvad ikke. Man kan 
undertiden høre, at nogle mener at W-stationer, 
altså amerikanere, ikke er DX, fordi de kan høres 
på næsten alle bånd, men jeg mener, at med DX 
skal forstås en verdensdel, et land, eller en sjæl
den station liggende i en hvis afstand fra een selv 
— og helst på den anden side kloden.

Når man hører sådanne fjerne lande, kan det 
ofte undre een, om nu signalerne er gået den ene 
eller den anden vej kloden rundt, men sagkund
skaben mener jo, at signalerne følger den vej, 
hvor der er mørkt hele vejen.

Båndene 15 og 10 meter er for en DR-amatør 
de mest interessante af alle bånd at lytte på, det 
er på disse bånd simpelthen muligt at høre alt, 
også OZ-stationer, hvis man har en nogenlunde 
god modtager. Det er en selvfølge, at for at kunne 
høre disse mange DX-stationer med fone eller 
CW, må man lytte på de tider, hvor de kan høres, 
og det er mest om vinteren og om dagen, men det 
bliver man hurtigt klar over ved at lytte på for- 
skillige tidspunkter og så ellers have en ret engle
agtig tålmodighed, fordi båndene kan lukke og 
åbne sig, når man mindst tror det.

Man opdager snart, at de sjældne stationer er at 
høre der, hvor der er mest QRM, og det er jo 
ikke sa mærkeligt, da der er mange til at jagte 
den sjældne station, alt for mange, så han druk
ner i QRM. Så kan man pludselig opdage, at han 
slet ikke lytter på sin egen frekvens, men kalder 
en station, som man ikke kan høre. Lytter man så 
lidt omkring frekvensen, så ligger den station må
ske 3—4 kHz til en af siderne. Han har været så 
fornuftig at placere sig udenfor al QRM, og man 
lærer her, hvordan man skal bære sig ad, når man 
engang med tiden selv får den glæde at blive sen
deamatør. Man lærer mange andre forhold at 
kende ved at lytte intensivt på båndene. En ama
tør har en gang sagt, at de største DX-kanoner 
eller -baroner samtidig var de bedste DR-amatø- 
rer, og det skal nok passe. >
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TVI
Af OZ3Y, H. Rossen.

Standbølgemåleren, eller SWR-meteret som 
det mere populært kaldes, er et nyttigt instru
ment, som mange aktive amatører anvender, 
og ikke uden grund. Instrumentet er i stand 
til at registrere, når der er »sket noget« med 
antenne eller feeder. Derfor bør man jævnligt 
kontrollere, om der er sket en ændring i 
standbølgeforholdet. En defekt »trap« i en 
flerbåndsantenne, f. eks. som følge af at der 
er trængt vand ind i den, bevirker, at stand
bølgeforholdet bliver dårligt. I daglig brug 
fungerer instrumentet nærmest som en (rela
tiv) outputmåler. At instrumentet også kan 
lave TVI er vel næppe så kendt.

Lad mig kort resumere mit TVI-tilfælde: 
Senderen var TVI-fri på alle HF-båndene 
med kunstantenne på. Når kunstantennen 
blev erstattet af den rigtige antenne, og sen
deren arbejdede på 10 meter-båndet, blev 
TV-kanal 6 (Næstved) ret alvorligt forstyrret. 
Forskellige low-pass filtre blev prøvet i an
tennekablet, intet hjalp tilsyneladende. Min 
teori om en evt. diodevirkning i et tagrende

nedløbsrør holdt ikke stik ved en nærmere 
prøvelse (!), og jeg havde så småt belavet mig 
på at indstille brugen af senderen på 10 meter 
i TV-sendetiden, da den berømte 10-øre plud
selig faldt. Mit SWR-meter sad i antennekab
let, nærmest antennen, og altså efter mit L-P- 
filter. Her måtte hunden ligge begravet. Som 
forsøg blev SWR-meteret udskudt af kablet. 
Senderen blev startet på 10 meter-båndet. 
Min elbug fik en skruetrækker sat i klemme 
ved manipulatoren, så den lavede prikker.

L-P filter

SWR-meter

TV blev stillet på kanal 6, og spændt ventede 
jeg på billedet — resultat: NUL TVI! Derefter 
blev en »træsko« (PA) hægtet på senderen, og 
forsøget blev gentaget — stadig ingen TVI. 
Til slut kørtes med ESB, og SWR-meteret 
blev anbragt før L-P filteret, stadigvæk uden 
antydning af TVI, altså var det SWR-meterets 
diode(r), der havde skylden for det fænomen.

Sætningen om, at »faktorernes orden er 
ligegyldig« gælder altså ikke, når det drejer 
sig om placeringen af grejer i et antenneka
bel. For en ordens skyld er den rigtige place
ring angivet på skitsen.

NB! Uden et godt L-P filter bør SWR-mete
ret ikke blive siddende i kablet efter brug!

Hører man en sjælden DX-station på disse bånd, 
så kan man godt sende ham sit QSL kort via 
EDR’s central, men det betaler sig langt bedre, at 
den sjældne DX-amatør får QSL-kortet så hurtigt, 
som det er muligt, og så sender man sit kort di
rekte til ham.

Som oftest har han under en QSO opgivet sin 
QSL-adresse, gerne Box-nummer, men har man 
ikke hans adresse, så kan man finde den i ARRL 
callbook, og når man så sender sit QSL-kort, så 
betaler det sig også at vedlægge en eller to inter
nationale svarkuponer. Med meget få undtagelser, 
er det min erfaring, får man den sjældne DX-sta- 
tions QSL og svar i løbet af ret kort tid, eller og
så kommer kortet gennem EDR-bureauet. Mange 
DX, som man sender QSL via EDR, sender, mærk
værdigt nok, QSL direkte, og det kan man kun 
glæde sig så meget desto mere over.

På 2-meterbåndet vil DR-amatøren utvivlsomt 
have meget større chancer for at gøre sig gæl
dende, men det er min opfattelse, at der ikke er 
ret mange amatører, der lytter på dette bånd og 
rapporterer stationerne der.

Båndet er roligt uden den QRM, man kender fra 
de andre bånd, så her har amatørerne en rolig og 
behagelig, for ikke at sige isoleret tilværelse, og 
det er min erfaring, at DR-rapporter bliver besva- 
100 pct. — dog med undtagelse af OZ-stationer.

Der er ikke så få stationer, som kan kaldes DX, 
at høre på 2 meter, især når båndet er åbent, og 
mange af disse DX-stationer, som jeg har hørt, 
har i deres QSL-svar tilkendegivet, at det var 
første gang, de modtog rapport fra en OZ-DR- 
amatør.

Det er ikke mit indtryk, at der bliver gjort ret 
meget for DR-amatøren under de mange tests, der 
afholdes — men skulle der senere vise sig mulig
heder for at DR-amatøren kan deltage, så må det 
ikke være under sådanne former, at det bliver et 
kæmpearbejde at deltage med logføring, distancer 
m. m. Det vil sikkert afskrække den nye DR-ama
tør mere end give ham lyst til at deltage.

Jeg har i denne artikel nedfældet nogle af mine 
erfaringer gennem de to år, jeg har været DR- 
amatør, og jeg håber med disse linier at kunne bi
drage til at der kom lidt mere fut i foretagendet.

Jeg kan til slut fortælle, at jeg har hørt og rap
porteret amatører fra ialt 180 lande eller distrikter, 
hvad man nu vil kalde det, og jeg har modtaget 
QSL-kort fra 120 lande, og det kan jo være et 
lille bevis på, at der ikke er uvillighed til at be
svare QSL verden over. Man glæder sig over sine 
logbøger og over de mange farvestrålende og 
sjældne QSL-kort fra alverdens lande, og så tror 
jeg ikke at man kan få større glæde i sin egenskab 
af OZ-DR amatør.
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Først svar fra Svend Hinrichsen om superen i 
maj/juni OZ:

Man kan i Dansk Mini Radio købe nogle små 
spoleforme med ferrittrimmekerne og dåse forme
delst kr. 2,75 pr. stk. Jeg har selv skiftet mine gamle 
spoler ud med disse spoleforme. Man skal sådan ca. 
gange vindingstallet med 2—2,5, for at disse passer 
til de små forme. Vindingstallet for 2. HF’s spole 
må da være det samme som for 2. BL’s spole. Der 
skal dog vikles en antennevikling på 2—3 vdg. 
(x” = 4—6 vdg.) — Drosselspolen i oscillatoren i den 
første converter skal med de gamle spoleforme have 
20 vdg., med de nye 40 vdg., d. v. s. den skal passe 
til 15 meter. NB.: De små spoleforme skal være 
enkelte, ikke dobbelte! — Skulle 2. ose. ikke svinge 
rigtigt, så eksperimenter med emittermodstanden, 
eventuelt med et trimmepotentiometer.

Vy 73 Svend.
Tak, Svend! — Husk i øvrigt at se rettelserne i 

j uni-nummeret.

Spørgsmål: Jeg har en transformer, 220 V/24 V, 
15 VA. Hvor mange mA må den belastes med på 
24 V siden?

Svar: De 15 VA betyder, at den kan overføre en 
strøm på 15/24 A uden at blive for varm, altså ca. 
620 mA vekselstrøm. Men det gælder kun ved 
ohmsk eller induktiv belastning, men ikke hvis 
man finder på at ensrette strømmen og glatte den 
med en ladekondensator. Så kan den ikke tåle at 
blive belastet med mere end 2/3 af de 620 mA, 
altså 415 mA jævnstrøm. Det gælder ved dobbelt
ensretning. Ved enkeltensretning må man ikke be
laste den med mere end 200 mA, men det er jo 
kun sjældent brugt ved transformere nu om dage 
til andet end gitterf orspændinger, hvor der jo næ
sten ingen strøm går. — Det er godt at huske på, 
at når strømforsyningen til PA eller andre DC-for- 
brugende ting f. eks. skal være 100 W, skal kernen 
i transformeren være 50 % større, her 150 VA. 
Ellers kan den ikke tåle at aflevere effekten hele 
tiden.

Spørgsmål: Jeg har en Geloso G222TR sender, idet 
jeg har købt VFO’en og så selv sat det øvrige til 
ret nøje efter Geloso-diagrammet. Senderen går 
fint på 80 og 40 m og til nød på 20 m, men på 15 
og 10 m er det galt, idet 6146 bliver rød. Altså må 
der være noget galt i tilpasningen. På 80—40—20 m 
har jeg en 2X20 med 600 ohm trappestige. Til 15 og 
10, m har jeg et 50 ohm coaxialkabel, og selve anten
nen er lavet til 15 og 10 m. Styringen bliver min
dre og mindre og er kun 1 mA på 10 m, skønt den 
er op til 5 mA på 80 m. Kan du hjælpe mig?

Svar: Ja, det lyder, som om antennerne ikke vil 
„trække" på de høje bånd. Pi-leddet i PA plejer da 
at kunne tilpasses til 50 ohm, er du sikker på, at 
antennen for 10 og 15 m er i orden? Det med at 
føde en trappestige direkte fra et pi-led kan godt 
være en kilden sag, har du prøvet med en antenne- 
tuner på 20 m? En standbølgemåler ville forøvrigt 
i begge tilfælde vise, på hvilken side af det der er

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.

noget galt: Er det 10/15 m antennen, er SWR højt, 
ellers er det PA. Kan du ikke låne en sådan et sted? 
Men udformningen af PA-trinet kan også have be
tydning for, hvordan det hele kører. Man skal for 
eks. ikke have lange ledninger, som bærer HF- 
strøm på de høje bånd, så bliver Q’et for dårligt 
i tankkredsen. Det er heller ikke ligegyldigt, hvor
dan de forskellige stelpunkter sidder, idet katoden 
og skærmgitteret skal være mægtig godt koblet af 
til stel, ofte med flere blokke. For at komme det 
hele igennem må jeg også hellere spørge, om du er 
sikker på, at der ikke er nogen form for selvsving. 
Lyder tonen helt T9, og er der kun det samme sig
nal, når du taster? — At styringen kun er 1 mA er 
meget normalt, mange ville være glade, om de 
havde så meget. Og når anoden altså kan styres til 
rødgløde, er der også nok til CW, og såmænd også 
til AM, hvis du ikke sluger miken!

Spørgsmål: Jeg har erhvervet en HA5K39. Des
værre har jeg ikke kunnet få en strømforsyning. 
Jeg har fået et diagram til tx-rx, men ikke til strøm
forsyningen. Jeg vil derfor spørge om du kan hjælpe 
mig med et diagram eller med de nødvendige data 
for strømforsyningen?

Svar: Desværre. Men hvad med alle I andre 
HA5K39 ejere, hvem låner mig et diagram og/eller 
data for, hvad den skal kunne?

Spørgsmål: Som nyt, uerfarent og uvidende med
lem indtil videre — netop ved at tage hul på „Ve
jen til sendetilladelsen“ efter at den værste som- 
merugidelighed har lagt sig, møder jeg allerede 
på side 8 det utvivlsomt gode råd selv at bygge en 
modtager. Vil du ikke nok være rar at råde mig, 
for det kribler for meget i mig til, at jeg kan vente 
med at bygge, indtil jeg har indhentet fornøden vis
dom til at kunne sortere klinten fra havren. Jeg 
håber, at der findes gode „idiotsikre" konstruk
tionsbeskrivelser? I al ubeskedenhed ønsker jeg 
altså gerne henvisninger til: a) En passende nem 
byggebeskrivelse til en god og driftsikker modta
ger med „et eller flere amatørbånd, og som skal 
kunne modtage såvel CW-signaler som telefoni" — 
og det skal være bånd, hvor der „sker noget“ — 
forsåvidt det ikke gælder alle båndene, b) Be
skrivelse af antenneanlæg, strømforsyning og hvad 
der i øvrigt hører sig til. c) Alle byggebeskrivelser 
bør være med udførlige styklister, komponentbe
skrivelser m.v. — og det skal være med gangbare 
komponenter, som er i handelen. — Hvad vil hele 
molevitten komme til at koste, sådan cirka? Und
skyld mig, jeg ved godt, at det er et dumt spørgs
mål at besvare.

I modsætning til det berømte orakel i Delfi for
søger jeg at give brugelige svar, men i dette til
fælde bliver det nok svært. Ingen amatører starter 
jo på samme måde, så det kan være lidt letkøbt at 
pege på et skema og sige: Sådan gør man. Men 
JEG synes, at det er fornuftigst at begynde med 
4RH’s begyndermodtager til 80 m fra OZ sep. 63. 
Dels er det et overkommeligt projekt, også for en
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Fra Ahrendt Flensborgs Boghandel, Ringsted 
(OZ1LD) har vi fået tilsendt følgende små bøger:

A Guide to Amateur Radio, udg. af RSGB. Ca. 80 
sider, kr. 6,50. Bogen er meget engelsk i sin op
sætning og virker tung og gammeldags på en OZ- 
læser, men den er såmænd slet ikke så tosset endda. 
Man kunne kalde den en slags Vejen til Sendetil
ladelsen de luxe, og for den engelskkyndige be
gynder kan den være et godt supplement til nævnte 
publikation, idet den praktiske side af sagen også 
er tilgodeset, bl. a. med et par modtagerkonstruk
tioner. De er dog mest fra rørtiden, en enkelt tran
sistormodtager stammer fra OC71-alderen. Bogen 
må nok siges hovedsagelig at have bud til engelske 
begyndere.

Ham Antenna Construction Projects, af J. A. Stan
ley. Udg. i USA. 158 sider, pris kr. 26,25.

Bogen er, som titlen antyder, helt lagt an på det 
praktiske, og indeholder et væld af konstruktioner, 
ikke alene antenner, men også antennetunere og 
målegrej. Især vil et afsnit om indendørs og kom
pakte antenner være af interesse for de amatører, 
der bor under snævre forhold.

Service Valve and Semiconductor Equivalents,
udg. af RSGB. Bogen har ikke megen interesse for 
amatører, men nævnes, fordi nogle måske kunne 
have brug for en sammenligningstabel for rør og 
halvledere med engelske militærnumre.

Tecnical Topics for the Radio Amateur, udg. af 
RSGB. 100 sider, kr. 12,50. En samling artikler fra 
de engelske amatørers blad „RSGB Bulletin". In
deholder et væld af små, nyttige opstillinger og 
konstruktionsdetailler indenfor hele radioamatø
rens arbejdsområde. Her er meget for den ekspe
rimenterende amatør.

Ham’s Interpreter, udg. af DL1CU. 50 sider, kr. 
8,85. Dette er intet mindre end en engelsk-spansk- 
italiensk - tysk - svensk -finsk-jugoslavisk-russisk- 
esperanto-ordbog for radioamatører! Det siger sig 
selv, at ordforrådet ikke kan være imponerende, 
men der kræves jo heller ikke så meget for at føre 
en gummistempel-fone-QSO. Jeg må tilstå, at jeg 
ikke har prøvet bogen i praksis, men den er me-

Brevkassen------------------------------

begynder, og dels er alle de anvendte principper 
helt elementære, så de kan forstås, hvilket jo igen 
er forudsætningen for, at man kan få dem til at 
virke. Den opfylder alle dine krav. Undervejs med 
den får du nok mod på noget mere, og da er en 
super som den i OZ maj/juni 67 nok den rigtige 
størrelse. Her er til gengæld lidt mere at gætte sig 
til, eller sagt på en anden måde: større spillerum 
for at præge projektet personligt. 4RH-modtageren 
koster vel ca. 80 kr. i stumper, strømforsyningen er 
batterier (jo, det er udmærket), og alle stumperne er 
standardvarer. Held og lykke!

Vy 73 de OZ6NF.

get fascinerende at kigge i. Jeg tror nu nok, jeg 
opgiver på forhånd og holder mig til mine møj
sommeligt i skolen tilegnede sprogkundskaber.

Jan Fialla: Elektronik til måling. H. M. Bergs 
forlag A/S, GI. Kongevej 136, København V. Pris 
kr. 13,50 incl. moms. 40 sider i format ca. A5.

Det foreliggende hæfte er et af fire, der er be
regnet til fysikundervisningen i 8.—10. skoleår og 
teknisk forberedelseseksamen. Man konstaterer, at 
elektronikken er på vej ind i skoleundervisnin
gen og vel ad åre opnår status som selvstændigt 
fag. Det er der jo sådan set ikke noget unaturligt 
i, for elektronikken er efterhånden ved at blive en 
del af mange menneskers hverdag. Det er vel også 
naturligt, at det er en af tidens flittige skribenter 
indenfor dette felt der præger undervisningsmate
rialet.

Hvad omfatter begrebet elektronik egentlig? Fi
alla er ikke bange for at definere elektronik som 
faktisk alt, der har med elektricitet at gøre, hvil
ken opfattelse dog næppe deles af stærkstrømsfol
kene. Mon dog ikke vi kunne enes om det mere be
grænsede område, der omfatter apparater, hvori 
indgår forstærkende elementer — så kan vi di
skutere, om magnetiske forstærkere og de meget 
specielle, roterende maskiner, der også kan „for
stærke", bør medregnes.

Det er en meget vanskelig sag på 40 sider at be
handle det store område, der hedder elektronisk 
måling. Forfatteren har ikke gjort sig opgaven 
lettere ved at medtage alt elektrisk overhovedet 
under sit område. Det havde nok været mere på sin 
plads at nøjes med den egentlige elektronik, d. v. s. 
forstærkervoltmetre, oscilloskoper, tællere, medi
cinske måleapparater, kemiske måleapparater mm. 
og overlade de simple, elektriske måleapparater til 
fysikbogsforfatterne, der egentlig klarede dette me
get godt, i hvert fald da anmelderen gik i skole 
(yngre jernalder).

Før næste hæfte udgives bør forfatteren studere 
sin egen Elektronik Ståbi omhyggeligt, således at 
vi kan undgå at se de mange fejl af følgende art: 
Enheden ørsted angives at være erstattet af en
heden gauss. Men ørsted er nu enheden for mag
netisk feltstyrke, gauss for magnetisk induktion, 
dvs. hhv. årsagen og virkningen. Enheden ørsted 
er erstattet af enheden ampere pr. meter (eller 
Av/m), medens gauss er erstattet af Wb/m2 (we- 
ber pr. kvadratmeter). „1 ampere er den strøm, der 
får 0,001118 g sølv til at udfælde sig af en sølv
nitratopløsning". Ja, det ville være korrekt, hvis 
der var tilføjet: i hvert sekund. Som sætningen står 
nu, er den uden mening. Endvidere: „Enheden watt 
udtrykker et arbejde ..." — det rigtige er, at en
heden watt udtrykker en effekt, dvs. arbejdshastig
hed. Og til slut denne perle: — „det er sådanne 
elektroner, der med tiden gør en almindelig elek
trisk pære sort, fordi de sætter sig på indersiden af 
glaskolben som et tyndt lag". Nu er det jo altså 
bare metaltråden, der fordamper, og dampene, der 
fortætter sig på glasset. Gad vist, hvad fysiklæ
reren, der skal undervise efter bogen, tænker. Så
dan noget indgyder ikke just tillid til, at resten af 
bogens oplysninger, som læreren ikke kan kontrol
lere, er af højere karat, hvad de dog heldigvis er.

Uh, hvor er det svært at skrive for begyndere, 
og hvor kan man let træde i spinaten. Vi slipper 
dog ikke uden om følgende anmærkning i karakter
bogen: Jan må gøre sig mere umage, så vi kan 
undgå de kedelige sjuskefejl i fremtiden.

7AQ.
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Om anvendelse af køleribber.
Som bekendt sker der i vore elektroniske appa

rater en omdannelse af elektrisk energi til varme
energi, Det er jo ikke hele strømmen, som udnyttes 
direkte, en del passerer modstande, glødetråde etc. 
og her omsætter strømmen sig i varme og går bort 
som tab.

Denne varmeproduktion må holdes i ave. Alle
rede ved planlægningen af opstillingen må der sæt
tes ind, og man må så vidt gørligt gennemregne 
og gennemtænke hvor meget varme der udvikles og 
på hvilke steder den vil være meget generende. 
Det er nu ikke så ligetil at beregne varmeudvik
ling og varmeafgang, thermiske processer er van
skelige at „tage og føle på“, og det er jo kendt, at 
termodynamiken hører til de sværeste afsnit i fy- 
siken.

Desværre kan man ikke undgå varmedannelse i 
vore elektroniske kredsløb, så problemet bliver da, 
hvordan man kan blive af med den. Her er det altså 
man må sætte ind. Varme må bortledes ved hjælp 
af den omgivende luft eller ledes væk fra sit arne
sted gennem metalliske ledere. På denne måde for
svinder store varmemængder, det være sig gen
nem omgivende skærme til chassis, over trådforbin
delser, sokkelstifter, metalliske byggeelementer osv. 
En del varme forsvinder også gennem stråling, det 
er den usynlige infrarøde stråling, jeg tænker på. 
Til gengæld skal man også være opmærksom på, at 
der omvendt kan ligge et faretrin her, idet tempe
raturfølsomme komponenter, transistorer f. eks. 
ikke må sættes for tæt på sådanne „strålingsgivende 
kakkelovne".

Desværre kan man ikke i vore små og lette op
stillinger benytte sig af samme køleprinciper, som 
man bruger i vore biler, jeg tænker her på den så
kaldte vædskekøling. Som bekendt kræver et stof 
som vand 1 kalorie pr. gram for at stige 1 grad i 
temperatur. Drejer det sig imidlertid om samme ene 
gram vand at gå fra 100° til sin dampform, ja, 
så binder vandet 539 kalorier fra sine omgivelser. 
Vandet er altså på dette stadie en varmesluger af 
rang. I radioapparater må vi udelukkende forlade 
os på luft og ledningsafkøling. Når jeg siger ude
lukkende, skal jeg dog ikke glemme, at man nu 
også er kommet ind på ved de store kraftforbru
gende transistorer at montere disse i forbindelse 
med de såkaldte Peltierelementer, det er hele små 
kølemaskiner, hvis arbejdsmåde og konstruktion 
jeg har været inde på i et tidligere nummer af OZ.

Hvad gør vi nu for at bygge vore apparater sådan 
at varmen ikke forstyrrer driften. Det være sig 
den totale ødelæggelse af komponenterne ved alt 
for stor sammenpakning og den meget lille venti
lation, eller det kan blot være at apparatet ikke er 
stabilt, det kryber f. eks. i frekvens fordi tempera
turen stiger ud over det tilladelige, og ikke finder 
et stabilt leje.

Den sædvanlige recept er brug af metalkasser, 
rigeligt forsynet med gæller, men samtidig skal der 
tages hensyn til at rør og adskillige komponenter 
skal være let udskiftelige, og det er vilkår, som det 
ikke altid er så let at honorere. Husker De i øv
rigt de første radioapparater, der var fremme? Her

sad fire eller fem rør uden på panelet, så var deres 
varmeproduktion, — glødetråden brugte 1 ampere — 
nogenlunde sikker på ikke at gøre fortræd.

Det afgørende ved konstruktion af vore sendere 
og modtagere er, at der i virkeligheden kun er et 
lille spillerum mellem den almindelige temperatur 
som findes i apparatet som resultat af modstandenes 
almindelige virksomhed og visse komponenters store 
varmefølsomhed. Tager vi f. eks. transistorerne, så 
er det almindeligt, at mange ikke tåler en højere 
kollektortemperatur end 70°. De kræver altså, at 
deres egenvarme bortfjernes hurtigt, men da der 
sædvanligvis ikke kan påregnes mindre end 40 til 
50° i apparatets indre, så ser man, at der ikke bli
ver den nødvendige hurtige varmeafgang, som en 
betydelig større temperaturforskel ellers sørger 
for.

Efterhånden, som udviklingen går derhen, at alle 
komponenter bliver mindre og mindre uden at 
varmeproduktionen bliver tilsvarende mindre, så 
bliver spørgsmålet om varmekonvektion mere og 
mere brændende.

Ved konvektion forstår man overføring eller ud
veksling af varme gennem luftarters eller vædskers 
bevægelser uden om varmeafgiveren. Man taler om 
fri eller tvungen konvektion. Fri konvektion skyl
des bevægelser fremkaldt af temperaturforskellene 
i stoffernes forskellige afsnit, medens tvungen kon
vektion f. eks. er et resultat af blæseres arbejde. 
Et andet udtryk, man bruger ved varmens fysiske 
beskrivelse, er varmeledning. Varmeledning ei 
transport af varme i det indre af et homogent stof 
i retning fra den høje temperatur mod den lavere. 
Denne transport er en udligning af den kinetiske 
energi mellem molekylerne, som befinder sig i for
skellige bevægelsestilstande.

Varmeledning ved konvektion kan udtrykkes ved 
formlen:

φ = a Fk (T1-T2)
hvor ø er varmeledningen, a konvektionsfaktoren, 
Fk den varmeafgivende overflade og T1-T2 tem
peraturforskellen mellem det legeme, der skal af
køles og omgivelserne.

Konvektionsfaktoren er en funktion af de så
kaldte Prandtl- og Grashof-tal og kan enten findes 
eksperimentelt eller beregnes mer eller mindre be
sværligt efter metoder der er angivet i litteratur
henvisningerne 1-3.

Eksempler på beregning af konvektionsfaktoren 
ved fri konvektion efter tilnærmede metoder kan 
gives her.

F. eks. kan vi tænke os forskellen i temperatur 
mellem omgivelserne og den byggedel der skal af
køles ikke overstiger 25 grader; derved kan kon
vektionsfaktoren for en vandret plade med var
meafgang fra oversiden udtrykkes ved det simple, 
men tilnærmede udtryk:

a =3.3 + 0.09(Ti-T 2)
En vandret plade med varmeafgivelse fra neden 

kan tilsvarende have en konvektionsfaktor på:
a = 1.7 + 0.05(Ti-T2)

Samme varmeledningsudtryk er det vi anvender, 
når vi undersøger, hvor mange køleribber vi skal 
bruge for at skaffe os af med et eller andet antal 
watt, der generer vore radioeksperimenter.

Et af de midler man har til at fjerne varme fra 
overflader på er ved at anvende køleribber. Det 
er en kendt sag, at jo større overflade varme kan 
fordele sig over, jo hurtigere vil det betragtede 
legeme afkøles. Princippet i køleribberne er meget
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simpelt, idet man ved at hæfte et større eller min
dre antal ribber på den overflade, der skal afkøles, 
forøger dennes areal og dermed det antal kalorier, 
der afgives pr. tidsenhed.

Et par eksempler er givet i fig. 1, hvor forskel
lige ribbeopstillinger er vist. Det er direkte for
ståeligt, at den varmeafgivelse der finder sted fra 
ribbepladerne er afhængig af den overflade rib
bepladerne har; det er da også klart at afgivelsen 
af varme er afhængig af den temperatur pladerne 
har i forhold til pladernes omgivelser. Endelig er 
det også klart, at varmeafgivelsen må have noget 
at gøre med mellemrummene mellem pladerne så
ledes at forstå, at jo tættere pladerne er, jo mere vil 
de enkelte pladers varmeafgivelse indvirke på hin
anden.

I fig. 1 eksempel a ser vi en køleribbe med de 
angivne mål. Der er ialt 11 ribber 2 mm brede, og 
ved at beregne arealet F finder vi at køleribbernes 
totale overflade dvs. forside, bagside og kanter til' 
900 cm2. Temperaturdifferancen mellem det om
givende medie f. eks. luft sætter vi til 40° C. Af
standen mellem ribberne er 3 mm hvoraf funktionen 
alfa, der omtales nedenfor, bliver 1.1 W/m2 grad. 
Af formlen finder vi da det pågældende ribbe
element er ca. 4 W. I b er ribbestørrelsen den sam
me, blot har vi på samme ribbestykke færre rib
ber idet mellemrummene mellem ribberne er sat til 
23 mm. På samme måde som før finder vi F og 
alfa og når temperaturdifferancen også sættes til 
40 grader denne gang finder vi at varmeledningen 
fra ribbeelementet bliver betydeligt større, nemlig 
7.7 W. Endelig viser vi for denne opstilling det 
ideelle eksempel, nemlig eksempel c, hvor vi ved en 
ribbeafstand på 8 mm finder en afgivelse på 13,6 W 
fra ribbeelementet.

Skal vi forklare disse forskelle, kan vi gøre det 
på følgende måde. Naturligvis er det af betydning 
at få så stor overflade som overhovedet muligt, og 
det skulle igen tolkes som at få så mange ribber 
som man overhovedet kunne få. Imidlertid kunne 
vi tænke os ribberne så tæt hinanden, at varmen 
ikke kunne „slippe" ud af ribbemellemrummet, så
ledes at de meget tætliggende ribber i stedet for 
at virke som en meget stor overflade virker som en 
stor blok metal.

Tænker vi os de enkelte ribber fjernet uendelig 
langt fra hinanden, vil varmen kunne slippe ud mel
lem ribberne og varmeafgivelsen altså favoriseret 
af den store ribbeafstand. Dette er i princippet, 
hvad vi har gjort i eksempel b. Når varmeafgivel
sen her ikke bliver den største, hænger det natur
ligvis sammen med, at jo større afstand vi har mel
lem ribberne, jo mindre bliver det antal af ribber 
og dermed den overflade, vi har til rådighed. Det 
ideelle vil være at danne et ribbesystem, hvor man 
på den ene side gør overfladen størst mulig og på - 
den anden side gør ribbeafstanden så stor at den 
størst mulige varme kan „slippe" ud mellem rib
berne.

Konvektionsfaktoren a kan beregnes eller findes 
ved forsøg, således som det tidligere er nævnt. En 
grafisk afbildning af a ved de under fig. 1 omtalte 
opstillinger er givet ved fig. 2, hvor man kan 
finde værdien af alfa som funktion af den angivne 
temperaturdifferens, pladehøjde og spaltestørrelse 
(bredden af pladen er holdt konstant).

Poul Andersen.

Litteraturliste:
1) Eckert: Einf. i. d. Wårme- u. Stoff- 

austausch. Berlin, Springer-Verlag 
1959.

2) Grober, Erk und Grigull: Grund- 
gesetze d. Wårmeubertragung. 
Berlin, Springer-Verlag 1957.

3) Taschenbuch f. d. Maschinenbau
Bd. I. Berlin, Springer-Verlag 1953.

Fig. 2.
Bestemmelse af konvektionsfaktoren ved fri kon

vektion mellem lodret stående plader
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Frekvensforudsigelser

Af overkontrollør P. V. Larsen, 
P & T.

Fra og med oktobernummeret af OZ vil 
der i bladet månedligt fremkomme en tabel 
over de forventede bedst anvendelige HF- 
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser 
med forskellige egne af jordkloden.

Denne tabel udarbejdes ved EDB-behand- 
ling sammen med de forudsigelser, der af 
post- og telegrafvæsenet foretages for de 
kommercielle radioforbindelser, for kortbøl- 
geradiofoniudsendelser samt for skibes for
bindelser med Lyngby radio.

Forudsigelser af denne art har været til
gængelige siden 2. verdenskrig, efter at der 
navnlig under krigen var etableret et stort 
antal ionosondestationer, fordelt over alle eg
ne af jorden.

På ionosondestationerne sender en radio
sender med lodret strålende antenne kortva
rige impulser med en frekvens, der trinvis 
ændres gennem hele HF-spektret. Såfremt 
frekvensen for den udsendte impuls er under 
en bestemt værdi, den såkaldte kritiske fre
kvens for E-lag hhv. F2-lag, der varierer 
med tidspunkt på døgnet, årstiden og den ti
årige solpletperiode, sker der fra disse lag 
en tilbagekastning, som vil kunne registreres 
på ionosondestationen som et ekko. Registre
ringen sker på et katodestrålerør, hvorpå 
man direkte kan måle tidsforskellen mellem 
det udsendte og det modtagne signal; tids
forskellen giver et udtryk for, i hvilken højde 
reflektionen finder sted. På fig. 1 er vist et 
foto af et ionogram fra en ionosondestation 
i Grønland. På figuren er markeret de kritiske 
frekvenser foE for E-laget, foF1 for F1-laget 
og foF2 for F2-laget; det vil ses, at den kri
tiske frekvens er den værdi, hvor højden, 
som angives ved tidsforsinkelsen af det re
flekterede ekko, går mod uendelig, svarende 
til, at der ikke finder nogen reflektion sted.

Ud fra kendskabet til den kritiske fre
kvens for F2-laget er det muligt at beregne 
den maksimalt reflekterbare frekvens for 
strækninger op til ca. 4000 km (1 hop) med 
ionosondestationen som midtpunkt; den mak
simalt reflekterbare frekvens (MUF) kan be
stemmes ved formlen

hvor φ er indfaldsvinklen til ionosfæren på 
midtpunktet af strækningen.

Med et tilstrækkeligt stort antal ionoson
destationer fordelt over jorden er det muligt 
med nogenlunde pålidelighed at forudbe
stemme ionosfæreforholdene også i øvrige 
dele af jorden og for strækninger af vilkår
lig længde (flere hop).

Ionosfærekort udarbejdet på grundlag af 
materialet fra ionosondestationerne udgives 
af videnskabelige institutter i USA, England 
Sovjetunionen m. fl. Post- og telegrafvæsenet 
har siden 1946 regelmæssigt udarbejdet for

udsigelser for optimale arbejdsfrekvenser 
(FOT) for HF-forbindelser. Forudsigelserne 
blev i tiden frem til 1964 udregnet ved hånd
kraft på grundlag af ionosfærekort fra det 
amerikanske Central Radio Propagation La- 
boratory (C.R.P.L.), der i 1966 blev omdan
net til Institute for Telecommunication Sci
ences and Aeronomy (I.T.S.A.). De oplysnin
ger om de forventede forhold i amatør-radio- 
båndene, der tidligere fandtes i OZ, var base
ret på forudsigelserne fra post- og telegraf
væsenet.

Siden 1964 udgives ionosfærekortene som 
numeriske kort, og erfaringsmaterialet fra 
ionosondestationerne er tilgængeligt i form 
af hulkort, der gør det muligt at udregne 
MUF- og FOT-værdier ved hjælp af EDB-an- 
læg. Post- og telegrafvæsenet er derved ble
vet i stand til at udarbejde frekvensforudsi
gelser for et praktisk taget ubegrænset antal 
strækninger, hvilket ikke var muligt under 
den manuelle tidkrævende procedure.

Der er fra september 1964 etableret en ord
ning, således at der for 35 strækninger for
delt over jorden til punkter, der er af sær
lig interesse for skibsfarten, beregnes et sær
ligt frekvensvarsel, som angiver det af skibs
frekvensbåndene 4, 6, 8, 12, 16, 22 eller 25 
MHz, der forventes under normale forhold 
at ville give bedst mulighed for forbindelse 
med Lyngby radio. Disse værdier angives i 
frekvensvarslet for hver af de 35 strækninger 
og for hver hele time; princippet for udreg
ningen af varslet fremgår af fig. 2.

Frekvensvarslerne beregnes for en måned 
ad gangen og udsendes gennem rederierne til 
skibsstationerne med HF-installation.

Efter samarbejde med foreningen E.D.R.s 
formand er der sket en udbygning af det pro
gram, der benyttes til MUF- og FOT-bereg- 
ningerne, således at der nu foretages en til
svarende beregning for amatørbåndene for 14 
strækninger, som er udpeget af DX-jægerens 
redaktør, OZ7BQ; resultaterne opstilles i et 
skema med angivelse af de forventede bedste
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amatør-frekvensbånd 3,5, 7, 14, 21 eller 28 
MHz for hver anden time, og dette skema 
vil fremtidig hver måned fremkomme i OZ.

Skemaet angiver det frekvensbånd, der un
der normale forhold vil være det bedste for 
forbindelse over de angivne strækninger og 
til de angivne tider. Såfremt der forekom
mer forstyrrelser i ionosfæren f. eks. som 
følge af udbrud på solen (solpletter), må der 
som bekendt påregnes at kunne indtræde 
endog meget store afvigelser fra de forud- 
sagte forhold, sædvanligvis sådan at det er 
lavere frekvensbånd end de forudsagte, der 
bliver mest anvendelige; under svære forstyr
relser kan endog fremkomme total »black 
out«. Forekomsten af »sporadisk E«, der ikke 
indgår i forudsigelserne, vil endvidere kunne 
bevirke, at højere frekvensbånd end de for
udsagte vil blive aktive.

Erfaringerne i tidens løb med frekvens
varslerne for skibsfarten og for de øvrige ra
dioforbindelser må betegnes som gode, og 
det må håbes, at de varselsskemaer, der her
efter af post- og telegrafvæsenet stilles til 
rådighed for OZ, vil blive til gavn for radio
amatører, der beskæftiger sig med amatør
forbindelser over længere afstande.

Klicheerne til figurerne er stillet til rådighed af 
TELETEKNIK, der udgives af post- og telegraf
væsenet og telefonselskaberne.

EDRs 40 ARS JUBILÆUMSFEST d. 19. aug. 1967.

80 deltagere tog kl. 18,30 plads i den festligt 
udsmykkede sal hos Josty, der jo er beliggende 
i den skønne Frederiksberg Have.

EDRs formand, OZ6PA, bød velkommen til de 
fremmødte, heraf skal vi nævne, at SM4GL, Gun
nar Eriksson, SSAs formand med datter, og LA1TE, 
Odd Krane Thvedt, formand for NRRL, var mødt 
op. Fra Post & Telegrafvæsenet havde vi den 
glæde at se kontorchef Børge Nielsen. 6PA gav 
herefter ordet til OZ8KN, Knud Nielsen, der som 
aftenens toastmaster gav en redegørelse for afte
nens forløb.

Efter man havde stillet den værste sult og tørst, 
gav 8KN ordet til EDRs formand OZ6PA, som i 
både lyriske og mere bastante vendinger gav ud
tryk for sine meninger på jubilæumsdagen. Børge 
Nielsen fik også ef par ord med på vejen med tak 
for det gode samarbejde igennem årene, 6PA 
håbede, at der snart gik hul på den efterhånden 
store brevbunke med forskellige anmodninger fra 
EDR, bl. a. om gensidighedslicenserne.

6PA takkede alle sine medarbejdere gennem 
årene, ikke mindst de som i sin tid startede EDR, 
her er vi kede af, at kun så få er til stede, vi 
havde ventet at se flere af OLD timerne. End
videre nævnte 6PA mange af de amatører, som 
i årenes løb var gået bort, EDR havde den glæde 
at se fru Groot, OZ7KGs XYL, blandt deltagerne 
her ved festen.

Efter at 6PA havde udbragt en skål for EDR, 
gav 8KN ordet til vor gæst fra Sverige, SM4GL, 
der takkede EDR for godt samarbejde gennem 
årene og ønskede til lykke med de 40 år, EDR 
fik overrakt en stor, massiv krystalvase med 
inskription.

Den norske formand, LA1TE, bragte ligeledes 
(Fortsættes næste side).

Fig. 1
Ionogram optaget om dagen på ionosondestationen 
i Narssarssuaq, Grønland. På ionogrammet ses de 
kritiske frekvenser for E- Fl- og F2-lagene samt 
lagenes højde over jorden, h’E, h’Fl og h’F2. De 
lodrette punkterede striber i ionogramemts højre 
side stammer fra radiostationer for HF-kommu- 

nikation.

Fig. 2
Frekvensforudsigelserne for strækningen Køben- 
havn-Singapore for september 1964. Den stiplede 
linie er MUF, den fuldt optrukne FOT. Som „trap
pekurve“ er indlagt de maritime frekvensbånd, der 

ligger nærmest under FOT-kurven
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en hilsen fra sin forening. 1TE havde mange gange 
besøgt EDR, han havde i sin tid overnattet på 
Buske Mølle, og genkendte mange af deltagerne 
i festen. LA1TE havde fra NRRL medbragt en 
stor tinskål med norske motiver som gave til EDR.

Inden næste taler oplæste 8KN telegrammer 
fra bl. a. den finske forening, fra de skånske ama
tører, fra EDRs første formand og redaktør OZ7F 
Fogedgård i Rudkøbing, samt foreviste en buket 
blomster fra vort trykkeri, Fyns Tidende i Odense.

Derefter blev ordet givet til OZ2PX, Børge 
Nielsen, fra P&T. Børge Nielsen lykønskede EDR 
med de 40 år og gav en mindre oversigt over 
samarbejdet i årenes løb. Han ville gerne give 
EDR forskellige tilladelser, men det var jo ikke 
ham alene, som skulle give tilladelserne, det 
måtte jo være lovgivningsmagten, dvs. de for
skellige ministerier. Jeg er kun et mellemled 
mellem EDR og de myndigheder, vi har med at 
gøre, men vi skal gøre, hvad vi kan for amatører
ne og deres rettigheder.

'Som amatøren OZ2PX udtalte Børge Nielsen, 
at han havde mange gode minder fra den tid, 
hvor han i Esbjerg begyndte at arbejde med radio, 
det var dog mest CW, han havde med at gøre. 
Børge Nielsen fortalte om nogle oplevelser gen
nem årene som radioamatør. Nu havde han ikke 
mere tid til at være amatør. Til sidst ønskede han 
EDR alt godt i fremtiden.

Toastmasteren 8KN læste endnu nogle telegram
mer op. Fra vore færøske venner var sendt 
en vægplade med motiv fra Færøerne, en sølv
plade var påsat, og en hilsen fra FRA indgraveret.

En overdådig gave var sendt fra OZ5UF i Frede
ricia, en gæstebog, hvor omslaget var af palisan
dertræ, var i sølv på forsiden indlagt EDRs emblem, 
en virkelig brugbar gave.

Derefter fik EDRs sekretær, OZ5RO, ordet, han 
afleverede en del hilsner fra kammerater, som ikke 
kunne være til stede ved festen. Der var hilsener 
fra OZ2CL, Curt Lamm, fra OZ3C, Jens Weiss, 
og fra OZ3WP, Walther. Vi skulle have haft besøg 
fra Czekoslavakiet, men på grund af en visumfejl 
måtte de rejse før lørdag aften, men sendte mange 
hilsner.

5RO havde fra ingeniør Gerald, tidligere Stats
radiofonien, modtaget en gammel bog om selvbyg
geri af sendere i 1920, 5RO oplæste nogle gode råd.

Endvidere gav han en oversigt over de sidste 
20 års foreningsliv med en forsikring om, at EDRs 
hovedbestyrelse, hvoraf der jo kun var 4RE til 
stede i aften, skulle gøre sit til, at EDR stadig 
ville være levedygtig. OZ6NF overbragte en hilsen 
fra Færøerne til EDR, 6NF havde været på fore
dragsturné deroppe nordpå.

OZ7GL, gi. Lars, lykønskede EDR i smukke ord 
og mindedes de gamle tider, og hvad han havde 
oplevet gennem et langt liv som radioamatør.

OZ7WH, M. Hammerich fra Sorø, spillede den 
melodi, som han havde komponeret til EDRs 25 års 
jubilæum, derefter talte han om de tider, som aldrig 
kom igen, 7WH havde opdaget, at det var svært 
at følge med 1 den nye udvikling som radioamatør, 
det så han rigtigt på Bornholm i sommerlejren.

7WH omtalte de blinde amatørers båndudgave 
af OZ, han takkede EDR for tilladelsen til dette 
meget vigtige initiativ, 7WH havde jo fået kopierin
gen overdraget af Statens Bibliotek for Blinde.

Efter denne meget indholdsrige tale af 7WH, 
fik EDRs københavnsafdelings formand, OZ5RO, 
ordet.

Han udtalte en tak til OZ7WH, Hammerich, for 
det arbejde, han gjorde for de blinde amatører, 
bl. a. i arbejdet med OZ båndudgave.

OZ5RO overrakte på københavnsafdelingens veg
ne EDR en ny VIMPEL, den havde EDR trængt 
til i flere år. Han håbede denne vimpel ville veje 
for EDR i mange år og på mange steder i landet.

Inden man gik over til desserten, takkede EDRs 
formand, OZ6PA, de talere, som indtil nu havde 
haft ordet, især vore gæster fra Norge og Sverige, 
som vi var meget tak skyldig, at de var rejst den 
lange vej til denne fest.

Endvidere takkede 6PA københavnsafdelingen 
for den ny vimpel og for hjælpen ved tilrette
læggelsen af 40 års jubilæet. Afdelingens bestyrelse 
var altid villig, når noget skulle udføres for EDR. 
Specielt rettede 6PA en tak til 5RO og 4AO for 
råd og dåd, når tiden var knap, og et arbejde 
skulle udføres hurtigst muligt.

Under desserten blev der sunget en morsom sang 
skrevet af 6PA. Der blev efter forretten også sun
get en sang, som 6PA havde forfattet.

Endnu nogle taler blev holdt, bl. a. talte OZ8JM 
fra Randers på egne og 2MIs vegne, han takkede 
i velvalgte vendinger EDRs formand for det store 
arbejde, han havde lagt for dagen i de ca. 15 år, 
formandsskabet havde varet. 8JM håbede, at 6PA 
kunne vedblive at være formand og redaktør i 
mange år endnu, OZ har aldrig haft så mange 
læsere som nu, hvilket skyldtes teknisk redaktør 
og 6PAs ligefremme måde at skrive på.

Efter en pause, hvor man fik tid til at snakke 
med gode venner og bekendte i salen, blev kaffen 
serveret, og en virkelig god underholdning blev 
afviklet under megen munterhed og voldsom musi
kalsk udladning.

På opfordring blev gulvtæppet fjernet, og piani
sten spillede op til en lille times dans — en god 
afslutning på festdagen hos Josty.

6PA havde endnu engang ordet for at afslutte 
festen og takkede 8JM for de pæne ord om OZ 
og redaktionen, EDR gik nu for fulde sejl ind i 
det næste ti-år, der sikkert ville vise endnu flere 
store, interessante og tekniske fremskridt.

En tilfreds festdeltager.

CQl CQ! CQ!
EDR har nu udgivet et lille hæfte, som vi 

har kaldt »QSO-instruktion for radioamatø
rer« indeholdende QSO-teknik, Q-koden, 
RST-skala, morsealfabet, amatørforkortelser 
samt Nato-alfabetet (navnebogstavering). 
Hæftet koster 3 kr. (incl. moms og porto) og 
fremsendes ved indbetaling af forannævnte 
beløb til foreningens postgirokonto 2 21 16 
(Eksperimenterende Danske Radioamatører, 
postboks 79, København K). Husk på indbe
talingskortet at anføre: »QSO-instruktions- 
hæfte“.

73 Hovedbestyrelsen.
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Sommerlejren på Bornholm

Et udsnit af en del af lejrpladsen. Masten helt 
til venstre er ca. 17 meter høj, hvorpå 9DC’s TA33 
JR 3 element beam var placeret. Helt ude til højre 

ses 2 meter masten med 10 elements beamen.

Efter flere måneders forberedelse kunne vi søndag 
den 30. juli åbne vor sommerlejr.

EDRs landsformand OZ6PA Poul Andersen glæ
dede os ved at komme herover og åbne sommer
lejren for os. Vejret var fra starten dejligt varmt, 
nogle vil endda måske sige for varmt. 6PA takkede 
for initiativet og glædede sig over det store frem
møde fra alle de forskellige lande. Efter at EDRs 
vimpel var gledet til tops i masten, takkede vor 
afdelingsformand og lejschef OZ4OV 6PA for de 
kønne ord, idet han samtidig udtrykte ønsket om at 
alle ville få en god sommerferie herovre.

Sommerlejren var anlagt efter princippet at nok 
skal fatter have lov til at dyrke sin hobby,, men der 
skal også være tid til at han kan vise lillemor rundt 
på øen.

Vi havde derfor ikke så mange faste arrangemen
ter, man skulle binde sig for.

Det blev en dejlig uge, hvor vi lærte mange gode 
amatørvenner at kende personligt, som vi tidligere 
kun kendte fra æteren.

Det vil vel være på sin plads at nævne hvor

EDRs formand OZ6PA i samtale med SM7BNL 
og dennes datter før den officielle indvielse. I bag
grunden ses bureauet, hvor det administrative ord
nedes. Manden med kasketten er campingpladseje

ren, der kom og tyssede på os hver nat.

mange deltagerlande, der var, der var foruden en 
masse OZ, SM LA OY OX DL HB9 YO W6. — 
5A2TS var også ventet, men han blev vist forhin
dret.

Vi var vel ialt ca. 150 deltagere, heri dog ikke 
medregnet hunde — H1 lejrstationerne blev flittigt 
betjent, og QSO antallet kom tæt op imod de 5.000, 
og vi opnåede kontakt med 92 lande. — De sidste 8 
lande fik vi ikke trods ihærdig indsats fra OZ7OF 
og DL4AK.

Det vil nok også være på sin plads at takke de, 
der frivilligt påtog sig at holde stationerne igang 
om natten, nemlig SM7BJ, OZ7OF og OZ2BA.

Det vil også være på sin plads at takke DJ9AU 
Herbert og igen SM7BJ for for deres indsats med 
oversættelse og oplæsning af dagens lejrudsendelser. 
Det ville i øvrigt være helt uoverkommeligt, hvis 
vi skulle takke alle de, der på den ene eller den 
anden måde ydede en indsats for at lejren skulle 
blive en succes.

Vi havde udstillede stationer af typerne Heatkit, 
Drake og Galaxie fra henholdsvis OZ7JX, OZ6EG/ 
OZ5BW og SM7TE. Af antenner havde vi foruden 
Mosley TA33JR 3 el beam fra OZ9DC også W3DZIZ 
og en vertical antenne fra OZ5BW. — 5000 QSL 
kort blev gratis stillet til vor rådighed af OZ4WR. 
Ikke alt var dog lyspunkter. — En eller anden fik 
vort regnskab til at give underskud ved at tilegne 
sig en mikrofon af type Turner + 2. Det var na-

Selve senderteltet set udefra. Teltet var venligst 
stillet til vor rådighed for en mindre leje af 

CF-sektion Bornholm.

turligvis en bet for os at komme til at hænge på 
de 240 kr., men det mindste synderen kan gøre for 
os, er at sende en tanke til vor slunkne pengekasse 
hver gang han kalder CQ på båndet. — Vi håber at 
synderens samvittighed vil påvirke en fremsendelse 
af mikrofonen til os. Lejrens spasmager nr. 1 
OZ7DK, kom ellers slemt op at køre. Han var 
kontrollant hos mig, da jeg i mobil testen udsendte 
kodeord til deltagerne. Han skrev alle kodeordene 
ned, men fik dem desværre forbyttede med ordene 
fra 2 meter testen, så resultatet af hans bestræbel
ser på at få afhændet kodeord til testdeltagerne 
å kr. 10 pr. stk., blev en fiasko. Som straf blev det 
bestemt, at Klaus skulle hænges i antennemasten 
den næstfølgende morgen ved solopgang. — Da det 
imidlertid på det tidspunkt regnede kraftigt, blev 
dommen omstødt til, at Klaus for fremtiden blev 
henvist til 2 meter båndet.

Der skete ellers mange sjove ting, men det er 
blevet refereret i de daglige lejrbulletiner.
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Nedenfor følger resultallister af tester og ræve
jagter:
80 meter som
merlejrtest

Nr. 1 
2
3
4
5
6 
7

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 8 
Nr. 9 
Nr. 10

Mobile
SM7TE/OZ/M
DJ9AU/OZ/M
OZ5IH/M
OZ1LD/M

Stationære
OZ7DX
OZ9TM
OZ7AI
OZ4PY
OZ7HM
OZ7QM
SM5CJP/7
OZ4DX
SM7BB
OZ4AZ

Min tid tillod mig kun at være blandt mine born
holmske amatørkammerater en eneste dag. Denne 
ene dag vil jeg længe mindes.

Naturen var vidunderlig, og vejr og vind og 
menneskesind strømmede mig behageligt i møde. 
Jeg syntes, alt var så fuldendt, så rigtigt organiseret 
og så dygtigt lagt til rette. Jeg vil længes efter at 
komme tilbage igen, forhåbentlig for en længere 
periode. Tusind tak alle sammen for hvad i gjorde 
for EDR og for mig personlig.

På hjertelig gensyn 
OZ6PA - Poul Andersen, 

formand.

2 meter som
merlejrtest
Nr. 1 OZ9DE

2 OZ4RA
3 OX3DM
4 DK1BH
5 OZ9TM
6 OZ5PD
7 OZ6MK
8 OY2BS
9 OZ1LD

dagrævejagt
Nr. 1 OZ1LD

2 OZ9TM
3 OZ6MK
Her kun de 3 
rede nævnt.

natrævejagt
Nr. 1 OZ9TM

2 OZ6MK
3 OZ1LD

bedst place-

Sommerlejren kom alt for hurtigt til sin afslut
ning, men alt i livet er jo ikke bare sjov, arbejdet 
venter og man må ind i hverdagens triste trumme
rum igen.

Vi synes, det har været sjov at arrangere lejren, 
og har deltagerne bare moret sig halvt så godt som 
os, må lejren betegnes som en succes.

Skulle vi en anden gang ad åre, igen kalde til 
sommerlejr på Bornholm, håber vi I kommer igen, 
og ligeledes alle de der grundet arbejde med mere 
var forhindret.

Vy 73 EDR Bornholms afd. OZ4FF Karsten.

jubilæum

Den 1. september fejrede et kendt og skattet 
EDR-medlem, OZ8T, Børge Otzen, overingeniør i 
Philips, sit 25 års jubilæum.

De ældre vil huske ham som en meget energisk 
og interesseret kortbølgeamatør og foreningsmand. 
OZ8T var EDRs formand i perioden 1946—48. Det 
var lige efter krigens afslutning, og Børge Otzen 
gik meget energisk ind for, at det offentlige 
skulle yde fuld erstatning for de amatørsendere, 
som de konfiskerede ved krigens begyndelse. Der 
blev rejst sag mod det offentlige, og erstatnings
sagen endte med et forlig, der imødekom amatø
rernes krav.

På mange måder har vi nydt godt af 8T’s ind
sats og hans mange personlige forbindelser, så 
vi vil alle i EDR ønske 8T hjertelig til lykke 
med dagen og med den position, han har erhvervet 
sig i sit selskab gennem dygtighed og initiativ.

Lejrstationen OZ4EDR i funktion med OZ9DC ved 
mikrofonen. Der var varmt inde i teltet, men det 

klaredes også.

Sommerlejren på Bornholm.

Til OZ4EDR, specielt arrangørerne af sommer
lejren: Tak for en dejlig sommerlejr. Tak for det 
hyggelige samvær med jer. Tak for ture, fester og 
det hele. V1 synes allesammen i min familie, at det 
var en ganske dejlig ferie.

Vy 73 de OZ7AI.

REGION I
Det af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg til drøf

telse af Region I-sagen har på sit møde den 27. aug. 
1967 i Odense vedtaget at fremme udviklingen i sa
gen ved at afkræve det af Region I’s executivkomite 
nedsatte udvalg, der har til opgave at behandle 
EDR’s skrivelse med forslag til strukturændring i 
Region I, resultatet af denne behandling, samt at 
lade formanden samt OZ2NU deltage i et møde med 
formændene for NRRL (Norge) og SSA (Sverige), 
der tænkes afholdt i Gøteborg for at samarbejde de 
skandinaviske synspunkter.

P. U. V.
Poul Andersen, Børge Petersen,

OZ6PA. OZ2NU.
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EDR’s regnskab 1966/67.
Foranlediget at enkelte forespørgsler vedrørende 

det store beløb, som er opført under kontoen diverse 
på regnskabets indtægtsside, skal jeg oplyse, at et 
beløb på kr. 17.691,00 hidrører fra en fejlgirering 
til EDR’s girokonto. Et tilsvarende beløb er, som 
det ses, ført til udgift på udgiftssiden under den 
rigtige betegnelse „fejl fra girokontoret“.

Kassereren.

AMATØRSAMMENKOMSTEN 
I REBILD BAKKER DEN 6. AUGUST

For anden gang mødtes radioamatører fra den 
nordlige del af Jylland til et hyggeligt samvær i 
Rebild Bakker.

Der kom i år 21 amatører, hvoraf de fleste havde 
familien med, og der var således en stor fremgang 
af fremmødte, idet der var 11 amatører med sidste 
år. Alle, der var med sidste år, havde glædet sig 
til denne dag og var mødt op igen, og det kunne 
måske tyde på, at der kan skabes tradition. Der har 
ikke været nogen annoncering om sammenkomsten, 
men aftalen om tid og sted var gået fra mand til 
mand og vel især på 80 meter.

3FR ville meget gerne have været med ved sam
menkomsten, men var desværre kommet på hospi
talet. Vi sendte ham derfor en hilsen med vore 
underskrifter. Vi håber, at du må kunne komme 
med næste år, 3FR.

Efter kaffebordet på „Rebildhus'1 arrangerede 
30N en morsom konkurrence, hvori det gjaldt om 
at gætte, hvem der havde lagt stemme til nogle ud
pluk af QSO’er på 80 meter. Der var 21 båndklip, 
dog ikke udelukkende med stemmer fra de frem
mødte, idet der også var en strofe af en for tiden 
velkendt pirat (hi). Desværre kunne konkurrencen 
ikke gennemføres, idet båndoptageren gik i stykker, 
men vi nåede alle at registrere stemmen af „Dan
marks nordligste amatør". Første, anden og tredie- 
præmien blev derefter uddelt ved almindelig lod
trækning.

Efter denne indendørs afdeling gik vi en tur i 
bakkerne og sludrede om løst og fast, og tiden gik 
hurtigt, indtil vi ved 18-tiden skiltes for at tage 
hjem, men enkelte blev dog og spiste den med
bragte mad.

Tiden går alt for hurtigt i gode venners lag, og 
der var da også en del snak i krogene om, at man 
næste år skulle forsøge at lave en heldags udflugt.

De fleste medbragte fotografiapparater „skød“ i far
ver, men 4CC’s i sort/hvid, og derfor har vi her 

et af Peters snapshots.

En søndag på 80 meter.

Det er lige i kirketiden. Og der er „forhold på 80". 
Så der er mange igang. OZxx kalder CQ — OZ?? 
svarer. — Det gør SMTT også, — og LA hej, hej. 
Der siges „go’ måren" — udveksles rapporter.
Én ligger lidt højere end én der ligger lidt lavere. 
Og én har en smule brum — en anden lidt splatter. 
Men det går f. b. over det hele. — Vejret er jo godt. 
Momsen er glemt og hele „ringen" hygger sig. Jeg 
sidder og lytter. Gennem højttaleren høres bag
grunds QRM af kaffekopper og plæneklipper, — 
da der tunes på frekvensen. „OZ snak snak" har 
også hørt ringen.

— Og vil gerne lige sige go’daw".
— Det er fandeme længe siden „P.P." — Du får 

5 og 30-40 dB over 9.
— Jeg har ganske vist ingen S. meter, — d.v.s. 

det har jeg nu.
— Men den anden dag var der fandeme en ame

rikaner på 10 meter, der var så kraftig, at nålen 
slog stopstiften af instrumentet.

— Og nu står den sgu på + 120 dB over 9 tallet.
— I andre kommer sgu også fint.
— L.A. hej, hej har jeg nu ikke hørt endnu, men 

det kommer næste gang,
—, SMTT — du kan godt modulere en smule 

kraftigere, der er en CWer lige i knolden på dig, så 
det knirker, jeg kan læse dig.

— Hva’ fanden skal jeg mere fortælle?
— Joh, vi er lige kommet hjem fra ferie i nat. 

Madammen og tøsen sover sgu endnu, vi kom med 
natfærgen. Vi har bare været lidt rundt i landet. 
Det bli’r sgu rart til næste år, så har SMland fået 
højrekørsel. Så kommer jeg sgu og besøger dig 
SMTT. Det er satans med udlændinge der er i år. 
Især tyskere, svenskere og nordmænd. De tror 
vist snart de ejer det hele.

„Snak snak" snakker, stryger tændstikker og ry
ger pibe så svovl og tobaksrøg svider mig i øjnene.

Medens én efter én af ringen QSYer i frekvens, c. 
15 kHz højere, og „OZ snak snak" stadig monolo
gerer.

— Nå, jeg synes lige jeg ville ind og sige go’daw. 
Der er sgu så længe imellem, og det er nu hyggeligt 
med en sludder, især når forholdene er så gode, som 
i dag, — nu skal jeg lige vaskes og barberes og 
efter morgenbrød, — men jeg lytter da lige ringen 
rundt, hvis der er nogen kommentarer, — hvem fan
den var det nu? — det kan jeg sgu ikke huske, — 
det var vist dig, xx. — Så er det ringen med „snak 
snak, der lytter, kom xx.

Men xx kommer ikke. —
—Så kom du LA hej hej.
Om „OZ snak snak spekulerede over, om det var 

ham selv, — eller „ringen" der var „krøbet i fre
kvens" ved jeg ikke. —

Måske snakker han endnu, —- han havde én uge 
endnu af ferien.

DR amatør.

3305 Leo Hemmingsen, Søvej 3, Lynæs. — Og 
det er ganske vist. OZ snak snak er virkelig. Men 
jeg siger ikke hvem det er. „Hvo, som har øren — 
han hører". —

73. —
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TRAFFIC-DEP ARTMENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU, P. O. Box 335, Ålborg 
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

80 meter aktivitetstestens 3. runde.
3. runde af aktivitetstesten gav følgende resul

tat:

Fone:
1. OZ1QM 12 amter X 54 = 648 points
2. OZ4PY 12 amter X 54 = 648 points
3. OZ7ZD 10 amter X 60 = 600 points
4. OZ4FA 10 amter X 52 = 520 points
5. OZ4FD 8 amter X 37 = 296 points
6. OZ8BG 6 amter X 42 = 252 points
7. OZ6QM 9 amter X 29 = 252 points
8. OZ7DX 6 amter X 30 = 180 points
9. OZ2NK 7 amter X 17 = 119 points

10. OZ2FF 6 amter X 17 = 102 points
11. OZ5PG 5 amter X 17 = 85 points
12. OZ4LX 1 amter X 2 2 points

CW:
1. OZ2NQ 5 amter X 28 - 140 points
2. OZ8CP 5 amter X 28 = 140 points
3. OZ3PO 6 amter X 21 = 126 points
4. OZ4MQ 5 amter X 24 = 120 points
5. OZ3LW 5 amter X 20 = 100 points
6. OZ1QW 4 amter X 14 = 56 points
7. OZ4QX 5 amter X 9= 45 points
8. OZ7XG 4 amter X 10 = 40 points

Den samlede stilling er herefter:

Fone:
1. OZ7ZD 1260 points 14. OZ1LD 290 points
2. OZ4PY 1178 points 15. OZ8BG 252 points
3. OZ1QM 1148 points 16. OZ4CF 238 points
4. OZ4FF 710 points 17. OZ7DX 180 points
5. OZ2FF 644 points 18. OZ4LK 154 points
6. OZ4FA 611 points 19. OZ7CT 136 points
7. OZ6OX 594 points 20. OZ2NK 119 points
8. OZ4FD 566 points 21. OZ4LX 112 points
9. OZ1RH/p 522 points 22. OZ5PG 85 points

10. OZ6QM 476 points 23. OZ8CP 72 points
11. OZ7BG 470 points 24. OZ9OL 50 points
12. OZ3PG 468 points 25. OZ7AI 21 points
13. OZ7OF 440 points 26. OZ4OV 1 points

CW:
1. OZ4MQ 464 points 10. OZ3PO 126 points
2. OZ8CP 378 points 11. OZ7XG 104 points
3. OZ2NQ 358 points 12. OZ3LW 100 points
4. OZ1QW 293 points 13. OZ4UN 90 points
5. OZ2UA 262 points 14. OZ9N 45 points
6. OZ4QX 256 points 15. OZ7BG 32 points
7. OZ4CF 240 points 16. OZ4FA 12 points
8. OZ4FF 177 points 17. OZ4QV 1 points
9. OZ7QF 144 points

Jeg er noget skuffet over, at så mange glemmer 
at indsende log.

Deltagelsen var denne gang noget mindre, men 
det må nok tilskrives sommerlejren på Bornholm, 
hvor mange af testdeltagerne befandt sig.

Jeg håber, at alle, der har specielle forslag ved
rørende 80 meter testen 1968 vil fremkommer der
med.

På genhør 1. okt. kl. 1000.
Vy 73 de 4FF — Karsten.

Særligt prefix for finske klubstationer.
Det er i år 50-året for Finlands selvstændighed.
Med det formål at fejre jubilæumsåret vil de 

finske radioamatører have forskellige tjenstlige ak
tiviteter.

For at gøre jubilæumsåret kendt blandt frem
mede amatører, vil der blive arrangeret følgende 
aktivitet på amatørbåndene:

Fra 18. oktober til 6. dec. 1967 vil alle finske ama
tørradio klubstationer være autoriserede til at be
nytte prefixet OF i stedet for OH. Benyttelsen af 
det ny prefix er frivilligt.

Der er rundt regnet 50 aktive amatørradio klub
stationer i Finland.

OF-stationerne vil benytte QSL-kort, der vil bære 
symbolet på Finlands 50-års selvstændighed, og alle 
„OF-QSO“s vil automatisk blive bekræftede gen
nem bureauerne.

Aktivitetsperioden fra 18. okt til 6. dec. andrager 
50 dage/vs. 50 år.

Aktiviteten slutter kl. 2400 finsk tid (2200 GMT) 
d. 6. dec.

International OK DX contest.
Czechoslovak Central Radio Club indbyder sta

tioner fra andre lande til at deltage i ovennævnte 
contest, hvor det gælder om at kontakte flest mu
lige forskellige lande efter ARRL’s landsliste. QSO’s 
mellem stationer fra samme land tæller ikke.

Contesten finder sted fra kl. 0000 til kl. 2400 GMT 
d. 12. nov. 1967.

Alle sædvanlige amatørbånd må benyttes.
Opkald: test OK. Kun CW må benyttes.
Deltagerne udskifter en femcifret talgruppe, der 

består af RST plus 2 cifre, der angiver det antal 
år, den pågældende deltager har været aktiv ama
tør radio. Klubstationer angiver det antal år klub
ben har eksisteret.

En station må kun kontaktes én gang på hvert 
bånd.

Hver QSO giver 1 point, medens en QSO med 
en OK-station giver 3 points. Multiplikator ud
regnes efter WPX-reglerne.

Testen er opdelt i tre klasser:
Kl. A - enkelt operatør - alle bånd.
Kl. B - enkelt operatør - enkelt bånd 
Kl. C - multioperator - alle bånd

Der føres seperat log for hvert bånd, og den skal 
indeholde: dato og tid (GMT) - kontaktet station - 
sendt og modtaget talgruppe - points - WPX (kun 
første kontakt med prefixet).

Loggen skal mærkes med klassebetegnelsen.
Hver log skal være forsynet med følgende er

klæring :
„I hereby state my station was operated in ac- 

cordance with the rules of the contest as well as 
all regulations etablished for amateur radio in my 
country, and that my report is correct and true to 
the best af my belive“.

Loggene skal sendes til:
The Central Radio Club,
Post Office Box 69,
Prague 1.
Czechoslovakia. 

og skal være poststemplet senest d. 31, dec. 1967.
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VK/ZL/ OCEANIA Contest 1967.
WIA on NZART inviteren alle amatører til at 

deltage i ovennævnte contest. De hidtidige regler er 
stadig gældende, men i det efterfølgende gives et 
resume over de vigtigste facts.

Fone: 24 timer fra kl. 1000 GMT lørdag d. 7 .okt 
til kl. 1000 GMT søndag d. 8. okt. 1967.

CW: 24 timer fra kl. 1000 GMT lørdag d. 14. okt. 
til kl. 1000 GMT søndag d. 15. okt. 1967.

Der opnås to points for hver QSO med VK/ZL- 
stationer og 1 point for QSO med andre Oeeania- 
stationer.

Antallet af QSO-points multipliceret med antallet 
af VK/ZL-distrikter på alle bånd giver slutsum
men.

Serienumrene består af RS(T) plus tre cifre star
tende med 001 og fortløbende for hver efterfølgende 
QSO.

Der benyttes særskilt log for hvert bånd.
Enslydende erklæring som den anført i reglerne 

ovenfor for OK-testen skal afgives og underskrives.
Loggene skal være poststemplede senest d. 20. 

jan. 1968 og sendes til:
FEDERAL CONTEST COMMITEE - W.I.A.
Box N 1002 - G.P.O.
P E R T  H.
Western Australia.

Lion’s head Radio Club Award.
Dette diplom udstedes for forbindelse med tre af 

klubbens medlemmer efter 1. oktober 1960.
De pågældende medlemmer må have modtaget an

søgerens QSL-kort forud.
Aktive medlemmer er: ZS1AB - ACD - BF - CT - 

JD - Kl - MW - NE - OA - RJ - KZ - TP - TZ - 
VK - VM - VW.

Send liste + 7 ICR’s til ZS1ACD. P.O. Box 1167, 
Cape Town, S. Africa.

„6 N l“-diplomet.
Diplomet udstedes for QSO med 6 medlemmer 

på ét bånd, uden andet krav end, at medlemmerne 
har modtaget dit QSL-kort. Forbindelser efter 0300 
GMT d. 20. dec. 1962 tæller til diplomet.

Send alfabetisk liste over calls og alle logdataer 
til diplomleder

HK3AFB - P.O. Box 11392,
Bogota 2, Columbia - S. America.

Certifikatet er gratis og vil blive sendt direkte 
pr. luftpost.

De mest aktive medlemmer er: HK3AFB - AOL - 
APC - AUE - AVK - EY - HU - KN - ØQA - RQ - 
SO - TH - VR - VV - ADO.

International Amateur Radio Club.
I.A.R.C.s 1967 Convention finder sted i Geneve d.

23.-24. september, og temaet for conventionen er 
„Amateur Radio in the Modern World"

Bl. conventionens talere er:
Jack W. Herbstreit, WØIIN/HB9AJI 
Bill Orr, W6SAI (Oscar)
Bill Eitel, W6UF 
Dick Baldwin, W1IKE 
F8DO ,
F1BF (Moonbounce)
OKIWI (CPR-Progress-Report)
HB9ADT (2 meter repeater 
HB9YK (RTTY speed converter 
HB9ADE (TVI
HB9ADE (Slow-scan-Amateur TV

The „Sardene" Award.
1. „Sardena“-diplomet udstedes til enhver amatør, 

som har kontaktet faste, portable eller mobile 
ISI-stationer fra mindst to af de tre provinser på 
Sardinien. (Cagliari - Nuoro - Sassari og har op
nået mindst 20 points.

2. Hver ISI-station giver et point på hver af bån
dene fra 3,5 til 28 mc/s og 3 points på VHF.

3. Opnået ved hvilken som helst modulationstype 
efter 1. juni 1965.
Laveste rapporter RST 338 - RS 33.

4. QSL må udvise dato, QRG, QTR og RPRT. En
hver rettelse medfører diskvalifikation.

5. Forbindelserne må være gennemført under samme 
kaldesignal.

6.)Ansøgning sammen med QSL’s, liste over for
bindelserne samt 10 IRC’s skal adresseres til:

Sezione A.R.I.
P. O. Box 25.
Cagliari Sardenia.
Italy.

Worked Zambia Award.
9J2-stationer kontaktede på 7, 14, 21 eller 28 mc/s 

tæller 1 point hver. 9J2-stationer kontaktede på 1,8 
og 3,5 mc/s tæller 2 points hver. Samme station tæl
ler igen på forskellige bånd.

Ialt kræves 10 points.
Separate klasser for CW-AM-SSB og mixed. 
Afgiften 7 IRC’s.
Send bekræftet liste med data for QSO’s til: 
RSZ-Award Manager, Box 332, Kitwe-Zambia.

VK/ZL-testen 1966.
Fra resultatlisten fra ovennævnte test har vi 

plukket følgende OZ-calls:
Fone:

OZ4FA 2130 points
OZ9CR 8 points
OZ4MN Checklog

CW:
OZ1OL 432 points OZ4H 48 points
OZ4PM 144 points OZ3IB 12 points

OZ1QW og OZ4H
opnåede hver 61 points i dette års YL/OM contest. 

OHA 500.
Dette ny finske certificat er blevet indstiftet i 

slutningen af 1966 for at understrege 50-året for Fin
lands selvstændighed.

OHA 500 vil kunne opnås af enhver fremmed ama
tør efter bekræftet forbindelse med 500 forskel
lige OH-stationer uden tidsbegrænsning og uden 
hensyn til bånd og sende-type.

Listen over de 500 QSL-kort fra forskellige fin
ske stationer fremsendes til S.R.A.L. — denne liste 
skal være medunderskrevet af en anden amatør, 
der har gennemgået QSL-kortene og fundet antallet 
i orden.

Diplom-manageren har ret til at anmode om at få 
tilsendt et hvilket som helst af de anførte QSL-kort.

Listen skrives i alfabetisk orden efter kaldesig- 
nalerne, og ingen andre oplysninger om forbin
delserne er nødvendige.

Der er ingen afgift for OHA 500.
Ansøgninger sendes til S.R.A.L.’s Award Mana

ger — P.O. Box 10306 — Helsinki 10 — Finland.

OZ2NU.
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ARRANGEMENTS-KALENDER 
SEPT. 1967 — NR. 5

1. tirsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 144 MHz. Kl. 1900—2359 DNT.

1. onsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 432 MHz. Kl. 2000—2359 DNT.

I. søndag i hver måned:
80 m aktivitetstest: Kl. 1000—1200 DNT. 
DX-aktivitetstest: Se nye regler.

Hver søndag:
Aktivitetstime: 432 MHz. Kl. 1100—1200 DNT.

15.—17. sept. 1967:
Int. Radio Amatør Konvention. Knokke, Belgien. 
Henvendelse: Lucien Vercarcke, ON4LV, 
Lippenslaan 284, Knokke 1, Belgien.

16.—17. sept. 1967:
Scandinavian Activity Contest. CW-afd.
16. sept. kl. 1500 GMT til 17. sep. kl. 1800 GMT.

16. sept. 1967:
EDRs landsgeneralforsamling,
Odense.

22.-26. sept. 1967:
Europamesterskabet i rævejagt.
Arr.: Central Radio Club,
P. O. Box 69, Praha,
Czechoslovensko.

23.-24. sept. 1967:
Intern. Amateur Radio Club Convention 1967, 
Gene ve, Schweiz.

23.-24. sept. 1967:
Scandinavian Activity Contest Fone afd.
23. sept. kl. 1500 GMT til
24. sept. kl. 1800 GMT.
Logs til: SRAL,

P. O. Box 10306,
Helsinki 10, Finland.

7.-9. okt. 1967:
VK/IZL/OCEANIA DX CONTEST.
7. okt. kl. 1000 GMT til
8. okt. kl. 1000 GMT. Fone-afd.

14.—15. okt. 1967:
VK/ZL/OCEANIA DX CONTEST.
14. okt. kl. 1000 GMT til
15. okt. kl. 1000 GMT. CW-afd.
Logs:
Federal Contest Committee,
Box N10O2, G. P. O.,
Perth, Western Australia.

14.—15. okt. 1967:
R.S.G.B. 21—28 Mc/s telefoni-contest.
14. okt. kl. 0700 til 15. okt. kl. 1900 GMT.

14.—15. okt. 1967:
' VU/4S7-DX Contest. CW.

14. okt. kl. 0600 GMT til
15. okt. kl. 0600 GMT.

24.-22. okt. 1967:
CQ World Wide DX Contest. Fone.
21. okt. kl. 0000 GMT til 22. okt. kl. 2400 GMT. 

28.-29. okt. 1967:
R.S.G.B. 7 Mc/s DX Contest. Fone.

28.-29. okt. 1967:
VU/4S7 DX Contest. Fone.
28. okt. kl. 0600 GMT til
29. okt. kl. 0600 GMT.

II.—12. nov. 1967:
R.S.G.B. 7 Mc/s DX Contest. CW.

Det hænder fra tid til anden at en amatør, der 
ikke tidligere har været aktiv DX-jæger, spørger 
hvorledes man egentlig bærer sig ad med at lave de 
sjældne DX forbindelser.

Båndrapporteme har givet et indtryk af, hvilke 
stationer andre har kunnet lave, men han har ikke 
selv kunnet høre stationerne, eller hvis han har 
hørt dem, så ikke været i stand til at råbe dem op.

Ikke sjældent er spørgsmålet lidt bittert, for nu 
er der investeret mange penge i grej og antenner, 
og alligevel er det ikke rigtigt muligt at få noget 
ordentligt resultat.

Det er næsten altid vanskeligt at forklare den 
spørgende, at spørgsmålet om at lave DX forbin
delser er et spørgsmål om øvelse — slet og ret. 
For en amatør, der er i besiddelse af den nødven
dige øvelse og tålmodighed, er grejet af mindre be
tydning.

Efter i mange år at have kørt med High-power 
og gode antenner, har jeg i det sidste halve årstid 
kun kunnet køre med ca. 75 Watt CW og SSB, og 
med en antenne af tvivlsom kvalitet. Alligevel har 
det ikke været noget problem at lave DX forbin
delser, teknikken har blot skulle tilpasses mulig
hederne. I stedet for som tidligere at lave de store 
DXpeditions den første dag, de kom i luften, har 
jeg måttet vente til den tredie eller fjerde dag, når 
der var blevet lidt mere ro på frekvensen. I stedet 
for at køre på 20 meter, har det været meget mere 
frugtbringende at forsøge sig på ti og femten me
ter. I stedet for S'SB har det ofte været lettere at 
komme igennem med CW. osv. osv. Der kunne sik
kert nævnes endnu mange muligheder, men det vig
tige er, at man forsøger at dyrke specialiseringen.

Den amatør, der helliger sig DX arbejde på et 
bånd, er i almindelighed langt bedre stillet, end den, 
der farer forvirret fra bånd til bånd. Båndrappor
terne kan give et godt fingerpeg om, hvor der er 
mange stationer at lave, men ikke nogen oplys
ninger om, hvor svært det er at lave stationerne.

Derfor er båndrapporter fra senderamatører så
vel som lytteramatører lige værdifulde for DX-jæ- 
geren. Tallene efter kaldesignalerne er tidspunktet 
i gmt, hvor forbindelsen er lavet.

Sidst i september skulle der være mulighed for 
at 9VINT skulle komme i luften fra Kuching med 
kaldesignalet 9M8II, der vil blive tale om CW ak
tivitet på 14 og 21 mc.
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12. nov. 1967:
Intern. OK-DX-Contest 1967,

12. nov. kl. 0000 til 2400 GMT.
Logs til: Central Radio Club,

P. O. Box 69 - Prague I, 
Czechoslovakia.

25.-26. nov. 1967:
CQ World Wide DX Contest. CW.
25. nov. kl. 0000 GMT til 26. nov. kl. 2400 GMT.

26. dec. 1967:
EDRs juletest. CW og fone.

Oplysninger til arrangementskalenderen vedrø
rende større afdelingsarrangementer, tester o. 1. ind
sendes til Box 335, Ålborg, inden den 20. i hver må
ned.

OZ2NU.



FW8RC er særlig i week-ends meget aktiv med 
CW omkring 21065 kc, signalerne skulle være 
bedst mellem 07 og 09 gmt.

Fra Aldabra er VQ9JW kommet i luften, han har 
i den sidste uge været aktiv med SSB i den lave 
ende af tyve meter. Der er kun tale om begrænset 
aktivitet, da stationen er strømforsynet fra akku- 
molatorer. Qsl gennem G30NU.

W3DWG/VR6 er for en kortere periode kommet i 
luften fra Pitcairn Isl. Han er veludstyret med 
grej, og er hørt og worked af flere europæiske sta
tioner omkring 14205 omkring kl 0630z.

W6KG er nu netop kommet igang fra Liberia 
med kaldesignalet 5L2KG, om de fremtidige planer 
forlyder det i øvrigt, at de forventes at ville kom
me i luften fra bl. a. TU2 og 5V8. Den 12. til 14. 
oktober skulle de sammen med TJ1QQ kunne ven
tes igang fra EA0AH.

W9WNV er netop nu aktiv fra St. Brandon med 
kaldesignalet VQ8CBB, der er tilsyneladende kun 
tale om SSB aktivitet. Næste stop skulle blive Ro- 
driques Isl. med kaldesignalet VQ8CBR.

Der er nu igen kommet en del aktivitet fra så
vel Øst- som Vestpakistan.

På et eller andet tidspunkt i oktober ventes 
VK8AV og VK8DI at forsøge at komme i luften fra 
Portugisisk Timor.

Båndrapporter:
7 MC CW:

4FF: 5H3KJ — PY2SO

14 Mc CW:
4CF: VQ8CB/A 16 - LU3FBT 22 - FP8CT 22 - 

TI2PZ 22 - KV4CI 22 - 9L1KG 23 - FG7XF 23 - 
PY2DLX 23 - OA4KF 22 . KZ5QA 23 - 6Y5JB 22 -

4FF: FM7WO - 6Y5JB - KH6IJ - ZD8J - 5H3KJ - 
AP5HQ - VQ8CB/A - 9J2MX - 9L1KG - HK3RQ - 
TJ1QQ.

14 Mc SSB:
4CF: PX1EQ 18 - 3A2CQ 19 - TG9MB 00 - 

HV1CN 09 - HplXHG 20 - YN3KM 20 - VP2MW 22 - 
KL7EFX 10 - HV3SJ 18.

3SK: MP4DAQ 18 - PX1IE 20 - VK8AV 15 - 
VP8IE 19 - VP8HZ 21 - VQ8CBB 18 - VQ9JW 16 - 
VQ9HB 16 - VQ8DH 18 - XW8AX 16 - 5U7AL 18 - 
5W1AS 07 - 7P8AR 19 - 7Z3AB 16 - 9L1KG 08.

4FF: 9V1ND - VQ8CG - 9M2LN - DU1FH - 
VS9MB . HV1CN-3SJ - XE1CCC - JX5AK - 
YN3KM - VP2MV - KV4BW - ZP5JB - K3FOY/OX5 
- TG9MB - VP1FR - 9L1KG.

8BZ: CE6DP 23 - LU7AVB 00 - ZP5JB 22 - HC2LX
23 - CX7AP 22 - 6Y5VV 23 - TG9EP 05 - TI2CAP
05 - PZ1BW 22 - VK4KE 06 - 9N1MM 17 - KC6BY
17 . HL9TK 20 - 9V1FF 17 - UH8BA 15 - DU1FH
16 - OX3cj-bx-wx-lp 18 - 4X4QB 15 - CR6IV 20 - 
FL8FP 19 - 9X5SP-hMHe-CE-PB-SM-MV 20 -
SV0WB 19 - EA6BC 22 - MISS 18 - PX1KT 16 - 
UA1CK/JT1 16.

21 Mc SSB:
4CF: VK9XI 14 - 9M2NF 15 - 9G1FF 10 - ZD8RB 

10 - KX6DR 10 - VQ8CBB 13.
4FF: 9V1NV - KX5DR - VK9XI - VQ8CBB. 
3SK: OK5CSR 15 - VP2SY 22 - VQ8CBB 17 - 

VS9MB 17 - ZE1CX 17 - 7P8AR 12.

28 Mc CW:
4FF: ZS3E - MP4BGL.

28 Mc SSB:
3SK: OH3NY 18 - VQ8CBB 16 - ZD7DI 18.
4FF: CR7IZ - 5H3KJ - VQ8CB/A - 9J2MX.

Og hermed er vi så nået til vejs ende for denne 
gang, tak for rapporterne og på genhør i næste 
måned.

73 es god jagt de OZ7BQ
Hans Jørgen Rasmusen, 

vær. 1001, Paul Bergsøe Kollegiet, Nærum.

Aurora
Vi nærmer os nu hastig et solpletmaksimum, og 

dermed stiger mulighederne for aurorareflekterede 
signaler på VHF. For at lytte efter disse reflekterede 
signaler, skal vi dreje vor antenne mod nord — det 
vil vise sig, at i de fleste tilfælde skal antenneret
ningen være enten mod NW eller NE — under en 
auroraåbning vil man tit opleve, at det reflekterende 
område flytter sig, så antenneretningen må ændres. 
Der skal være beatoscillator på modtageren, da det 
fortrinsvis er CW, der anvendes, ESB kan også 
anvendes, men AM eller FM er uanvendeligt. Sig
nalet, der høres, er meget ru i tonen. — et forhold, 
der blandt andet skyldes et dopplerskift, som ind
føres ved reflektionen.

Ved aurora QSO er der en aftale om, at tonekva
liteten angives ved et a — d. v. s. rapporten hedder 
f. eks. 57 a.

Telegraferingshastigheden bør ikke være for stor, 
da tegnene grundet omtalte dopplerskift har tilbøje
lighed til at „flyde" sammen ved store tegnhastig
heder. Der kan udmærket være auroraforhold, selv 
om vi ikke kan se synlige nordlys. Auroraforhold 
optræder sædvanligvis om eftermiddagen og efter 
midnat.

Hvad kan vi opnå af aurorareflektion? Ja, det 
er jo det, der gør det hele så spændende. Der skulle 
kunne opnås QSO med de fleste lande i Nordeuropa, 
fra England i vest til Sovjet i øst og langt sydpå.

Der er flere, der har spurgt mig, om der varsles 
auroraforhold, og hertil kan jeg svare ja, men det 
kræver en indsats fra dem, der ønsker det. De ty
ske amatører udsender disse auroravarsler i deres 
daglige Funkwetterdienst — angående tider, fre
kvenser og kaldesignaler se under VHF/UHF nyt 
i denne rubrik.

RESULTATET FRA XARU REGION 1 
VHF CONTEST 1966:

Sektion 1, faste stationer 144 MHz:
1. G2JF 50116 p. 303. OZ3PZ 1061 p.
2. SM7BZX 46059 p. 350. OZ8MG 430 p.
3. DL0ZW 44360 p. 364. OZ4SJ 175 p.

10. OZ9OR 29648 p. 366. OZ7EW 125 p.
212. OZ9HV 3773 p. 374. OZ9HN 65 p.
291. OZ4EV 1466 p. 376. OZ4BK 30 p.
Antal logs: 380 stk.

21 Mc CW:
4CF: VP8JD 17.
4FF: CR7IZ - 5H3KJ - VQ8CB/A - 9L1KG - 

5Z4KL - VP8JG South Orkneys.
7CF: ZB2SS 18 - KR8DE 18 - VU2MWP 14 - 

9M2AV 16 - CT3AS 18 - TT8AR 17 - ZD3G 11 - 
ZD5X 16 - EA9EO 13 - 5Z4KL 12 - 9L1KG 13 - 
CP6FN 23 - VP8JD 20 - CM1AR 23 - KP4CLB 23 - 
OX3BS 13 _ VR2DK 11.
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Sektion 2, portable/mobile stationer 144 MHz:
1. ON4TQ/p 70920 p. 8. OZ6OL/p 37898 p.
2. OKlDE/p 59647 p. 54. OZ9AC/p 21160 p.
3. F2TU/p 44757 p. 208. OZ8UX/p 4986 p.

Antal logs: 273 stk.

Sektion 3, faste stationer 432 MHz:
1. I1SVS 4086 p. 3. IT1ZDA
2. PA0JMS 3526 p. 46. OZ4HX

Antal logs: 50 stk.

3410 p. 
40 p.

Sektion 4, portable/mobile stationer 432 MHz:
1. OK2ZB/p 2820 p.
2. OKlSO/p 2613 p.
3. OKlKCU/p 2553 p.

Antal logs: 33 stk.

Sektion 5, faste stationer 1296 MHz:
1. G3MCS 997 p.
2. HB9SV 163 p.
3. I1ER 147 p.

Antal logs: 7 stk.

Sektion 6, portable/mobile stationer 1296 MHz:
1. G30BD/p 540 p.
2. IlSHF/p 202 p.
3. OKlAMS/p 140 p.

Antal logs: 6 stk.

Tak til SM5CPD for brev om de danske placerin
ger i IARU Region 1 VHF contesten

Aktivitetstesten:
Efter 10 omgange i aktivitetstesten er stillingen 

denne:

144 MHz:
OZ1EE 370 points OZ5NM — 22 points

9TJ 327 points 3IC — 22 points
9GE — 300 points 8EU — 22 points
8SL — 270 points 1TC — 21 points
6OH — 218 points 1RH — 21 points
3DC — 203 points 8OP — 20 points
8UX — 134 points 9EVA — 19 points
9NS — 93 points 2KI — 16 points
9CR — 86 points 9BE — 16 points
6MK — 78 points 4EM — 15 points
7BF — 62 points 5EU — 14 points
4BK/p — 60 points 4HZ/p — 13 points
8EH — 58 points 9GM — 13p oints
7LC — 56 points 2OE — 11 points
1MK — 53 points 3M — 10 points
9AU — 47 points 5ESB — 10 points
2PO — 42 points 3VO — 9 points
9FR — 41 points 8JV — 8 points
1LD — 34 points 8TV — 8 points
1JO — 30 points 2MS — 7 points
9VN — 29 points 3DJ — 7 points
3ER — 29 points 7HJ — 6 points
4TA — 26 points 7EW — 5 points
9PZ — 26 points 4AY/p — 4 points
8DS — 24 points 5JR — 4 points
6DN — 23 points 4EDR — 2 points
9DJ
9ZZ —

23
23

points
points

8SC — 1 points

432 MHz:
OZ9CR — 8 points 9FR — 5 points

2PO
5NM —

7
5

points
points

4HX — 1 points

144 MHz aktivitetstest den 1 tirsdag i måneden 
kl. 1900—2359 DNT.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 
kl. 2200—2359 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.

432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem 1100 
og 1200 DNT.

Testkalenderen:
8. og 9. okt: SP9 VHF contest.

VHF/UHF nyt:
Den færøske VHF beacon OY3VHF på 145.26 MHz 
er' hørt så sydligt som hos PA0LB med signalstyrke 
på op til 3 dB over modtagerens støjniveau.

Opsendelsen af den europæiske Oscar, OSSCAR 5, 
sker ikke foreløbig — det skyldes bl. a. visse tekni
ske vanskeligheder med translatorudstyret.

F8DO og W6DNG forsøger stadig at etablere en 
144 moonbounce QSO — hvis nogen er interesseret 
i 144 MHz moonbounce sked med W6DNG, så skriv 
til: VERON VHF BULLETIN, P. O. BOX 13,
Schiedam, Holland, der vil ordne det fornødne.

Frekvenserne for den tyske 432 MHz/144 MHz 
ballonopsendte ARTOB translator er ifølge DJ4ZC: 
input 432,1 MHz ± 200 kHz, output 145,7 MHz ± 
200 kHz. 144 MHz/144 MHz ARTOB har følgende fre
kvenser: input: 144,077 — 144,118 MHz og output 
145,923 — 145,882 MHz med 5 mW beacon på 145,949 
MHz. Oplysninger om ARTOB opsendelser vil kunne 
høres fra DLøAB, der alle hverdage kl. 1900 DNT 
kan høres på ca. 3750 kHz med ESB, samt DL0DA, 
der lørdag kl. 1730 DNT høres på ca. 3650 kHz med 
AM. Disse to stationer sender den tyske Funk- 
wetterdienst og medtager desuden aktuelt nyt.

Det forlyder, at OZ6OL i dagene 18., 19., 20. og 
21. august har haft daglig CW QSO med SM5BSZ.

OZ9PZ er nu QRV på 432 MHz med en QQE 03/20 i 
senderen — en converter med EC88 i indgangen, 
samt en 16 element yagi antenne.

I „UKW-Berichte“ hefte 2/67 er der beskrivelser 
af bl. a. følgende: 144 MHz converter med FET tran
sistorer, 1298 MHz converter uden rør, 1 kW PA 
trin til 432 MHz, en frekvensanalyse-oscilator til 
144 MHz og meget andet VHF/UHF stof. „UKW- 
Berichte fås her i landet via OZ3GW.

OZ9FR er ved at bygge en parametrisk forstær
ker til 432 MHz, men mangler egnede dioder.

Vy 73 de OZ9AC.

Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at der vil blive afholdt 

prøver for radioamatører i november måned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den 

25. oktober d. å. for ansøgere øst for Storebælt og 
den 20. oktober d. å. for ansøgere fra den øvrige del 
af landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse" i udfyldt og underskre
vet stand; ansøgere, der har været indstillet til en 
tidligere prøve, må indsende fornyet anmodning på 
et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.
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S. A. C. 1966 - THE S C AND IN AV I AN ACTIYITY CONTEST
(Fortsat).

NON SCANDINAVIAN 
TOP TEN

CW SINGLE OPERATOR
1. DJ7IK 4.770
2. W2JAE 4.338
3. W2MEL 3.648
4. UB5HS 3.632
5. OK3CAG 3.585
6. HB9TT 3.496
7. UB5IF 3.472
8. UB5EH 3.434
9. YU1YG 3.434

10. DM4WPL 3 150

CW MULTIOPERATOR
1. UA3KAS 8.444
2. UA4KKC 5.962
3. UA6KAF 5.640
4. YU1BCD 5.149
5. UP2KBC 4.600
6. UB5KED 3.696
7. UA9KQA 3.600
8. UA6KAE 3.572
9. YU3ABC 3.540

10 YU3APR 3.262

FONE SINGLE OPERATOR
1. I1KDR 4.928
2. G30EV 3.200
3. DJ4AX 2.560
4. G3IAR 2.320
5. DJ2QZ 2.070
6. OE5ANL 1.989
7. DL9HC 1.700
8. OK3EA 1.584
9. GW30CP 1.485

10. DJ9AE 1 287

FONE MULTI OPERATOR
1. UA3KBO 2.195
2. U5ARTEK 1.060

3. UB5KAW 553
4. UB5KBE 456
5. OK3KAS 357
6. UT5KCD 322
7. UA3KTV 205
8. UA9KAM 155

9. UR2KAE 130
10. UB5KCN 48

CW PART — RESULTS
(Number groups after call: QSO’s — QSO points — Multipliers and final score).

ANGOLA
1. CR6DX 95 95 10 950 p.

W. GERMANY
1. DJ7IK 265 265 18 4770 p.
2. DJ7HZ 151 151 20 3020 p.
3. DJ4AX 193 188 16 3008 p.
4. DL8KJ 122 121 13 1573 p.
5. DL1GN 114 108 12 1296 p.
6. DL1JC 76 75 10 750 p.
7. DL7GF 65 65 10 650 p
8. DL1TH 81 81 8 648 p.
9. DL7EJ 58 58 9 522 p.

10. DL8IH 70 69 5 345 p.
11. DJ1OJ 56 56 6 336 p.
12. DL2LY 27 27 6 162 p.
13. DL1VW 27 27 3 81 p.
14. DL3HM 6

E.

6

GERMANY

4 24 p.

1. DM4WPL 175 175 18 3150 p.
2. DM2AQI 191 175 12 2100 p.
3. DM2BFM 132 132 13 1716 p.
4. DM3LOG 114 114 15 1710 p.
5. DM4EL 121 121 13 1573 p.
6 DM4WCJ 119 110 14 1540 p.
7: DM4HG 121 112 13 1456 p.
8. DM2BLJ 81 81 11 891 p.
9. DM3RMA 90 90 8 720 p.

10. DM3VTG 54 54 12 648 p.
11. DM3UFJ 70 70 8 560 p.
12 DM3TEA 55 55 10 550 p.
13! DM2BWK 67 67 7 469 p.
14. DM6WAO 48 47 9 423 p.
15. DM2CPL 42 42 10 420 p.
16. DM6VAA 60 60 7 420 p.
17. DM3TF 46 46 9 414 p.
18. DM2BBK 51 51 8 408 p!
19. DM2CDO 48 48 8 384 p.
20. DM2BZN 58 58 6 348 p.
21. DM4ZWL 46 46 7 322 p.
22. DM2BOJ 38 38 7 266 p.
23 DM4WNL 57 57 4 228 p.
24. DM2BXH 31 31 7 217 p.
25. DM4ZL 35 35 6 210 p.
26. DM2AFH 28 28 7 196 p.

27. DM2AVA 26 26 6 156 P.
28. DM3WVA 18 18 8 144 P-
29. DM2ANA 29 29 4 116 P-
30. DM2CKN 31 29 4 116 P-
31. DM3YPA 25 25 3 75 P-
32 DM3XIG 9 9 3 27 P-
Checklogs: DM2ADC — AUD 3AXM
DM2CCM — 
4XEF.

DM2CLM — 3SBM 4PKL —

SPAIN
1. EA3KT 74 74 11 814 p.
2. EA2CR 70 70 11 770 p.
3. EA3PI 64 63 5 315 p.

LIBERIA
1. EL2D 37 37 11 407 p.

IRAN
1. EP2BQ 83 83 13 379 p.

FRANCE
1. F9NF 117 109 15 1635 p.
2. F3CY 111 111 12 1432 p.
3. F8TM 35 35 11 385 p.
4. F5EQ 46 46 7 322 p.
5. F9OE 60 59 4 236 p.
6. F2SQ 16 16 3 48 p.
7. F3IJ 8 8 2 16 p.

ENGLAND
1. G3LHJ 184 184 15 2760 p
2 G2DC 164 164 15 2460 p
3. G3IAR 146 146 16 2336 p
4. G3PJW 151 148 12 1776 p
5. G3PSY 155 153 11 1683 p
6. G3TKK 98 98 8 784 p
7. G3NSY 73 73 7 511 p
8. G3JFY 47 47 10 470 p
9. G3AIM 79 79 5 395 p

10. G30XI 50 50 3 150 p
11. G2AJB 43 43 3 129 p
12 G3WP 37 37 2 74 p
13. G3JVJ 27 27 3 71 p

332



WALES 11. OH6VR 305 671 69 46299 p.
1. GW3MRI 153 153 11 1976 p. 12. OH1UR 331 718 63 45234 p.

13. OH8RD 359 704 61 42944 p.
HUNGARIA 14. OH3YI 

15 OH2BAC
307
300

648
642

65
65

42120 p. 
41730 p.

1.   HA3GF 168 168 17 2856 p. 16. OH2BAM 302 670 62 41540 p.
2. HA3GA 170 170 16 2720 p 17. OH3MF 300 645 55 35475 p.
3. HA3MB 90 90 10 900 p. 18. OH6VC 307 647 51 32997 p.
4. HA1VE 108 108 8 864 p. 19. OH6AA 252 551 56 30856 p.
5. HA8UH 75 74 6 444 p. 20. OH2BEF 268 571 52 29792 p
6. HA5FA 84 84 5 420 p. 21. OH8PE 290 617 42 25914 p.'
7. HA1ZH 63 63 6 378 p. 22. OH2BCC 218 452 56 25312 p.
8. HA3MJ 52 51 5 255 p. 23. OH5WF 266 542 45 24390 p.
9. HA9PB 41 41 6 246 p. 24. OH3ZD 215 447 51 22897 p.

10. HA4YL 52 50 4 200 p. 25. OH3ZC 207 467 46 21482 p.
11. HA8UA 24 24 4 96 p. 26. OH6VF

27. OH6UW
194
182

410
395

52
52

21320 p. 
20540 p.jviuitioperator: 28. OH5RZ 240 522 37 19314 p.

1. HA8KUC 134 131 12 1572 p 29. OH5OD 181 383 55 18767 p.
2. HA3KNA 95 95 5 475 p! 30. OH2JM 222 481 39 18759 p
3. HA6KNB 38 38 7 266 p. 31. OH2BEB 263 551 56 17632 p.
4. HA8UA 24 24 4 96 p. 32. OH9NV 254 339 51 17289 p.
5. HA9KOL 14 14 3 42 p. 33. OH2BDP

34. OH2VQ
202
164

458
350

37
48

16946 p. 
16800 p.

SWITZERLAND 35. OH2YL 170 385 42 16170 p.
1. HB9TT 184 184 36. OH3ZA 165 358 44 15752 p.19 3496 p. 37. OH3WG 141 307 43 13192 p.2. HB9AGH 82 82 7 574 p. 38. OH3MV 147 302 41 12382 p.3. HB9DX 10 10 4 40 p. 39. OH5TS

40. OH4OK
182
105

310
237

37
45

11470 p. 
10665 p

DOMINICAN REP. 41. OH4NS 160 342 31 10602 p.
1. HI8XAL 104 104 13 1352 p. 42. OH9QV 113 228 44 10032 p.

43. OH3PJ 157 321 28 8988 p.
JAPAN 44. OH3MU 117 246 34 8364 p.

45. OH2BFJ 151 283 29 8207 p.
1. JA6AD 110 110 8 880 p. 46. OH3QT 127 269 24 6456 p.

2. JA1VX 99 99 8 792 p. 47. OH4OA 135 270 23 6210 p.
3. JA7AKQ 37 37 7 259 p. 48 OH5TM 112 254 22 5588 p.
4. JA1THL 27 27 4 108 p. 49. OH2BR 101 211 26 5486 p.
5. JA7MJ 20 20 4 80 p. 50. OH9QL 76 167 29 4843 p
6. JA8BB 4 4 3 12 p. 51. OH3RK 111 253 19 4801 p.

7. JA5BWV 5 5 1 5 p. 52. OH5WI
53. OH2JQ

95
92

200
188

23
24

4600 p. 
4512 p.

MARIAN ISLANDS 54. OH2BBN 84 182 24 4368 p.
1. KG6AQA 55. OH6RE 128 257 16 4112 p.22 21 10 210 p. 56. OH2BCD

57. OH2VB
90
70

195
142

19
26

3705 p. 
3692 p.

NORWAY 58. OH6ON 53 121 30 3630 p.
1. LA1H 639 1114 95 105830 p 59. OH6WO 74 164 17 2788 p.
2. LA1K 317 683 60 40980 p! 

38284 p.
60. OH5WG/M 61 127 21 2667 p

3. LA8SJ 265 563 68 61. OH2RL/M 68 133 18 2394 p.
4. LA6TJ 258 544 53 28832 p. 62. OH2AD 45 102 20 2040 p.
5 LA7QI 230 543 47 25521 p. 63. OH3AF 36 74 22 1628 p.
6. LA2Q 248 521 45 23445 p. 64. OH6WD 42 87 18 1566 p.
7. LA3X 217 529 44 23276 p. 65. OH6WW 36 78 19 1482 p.
8. LA7AH 204 431 43 18533 p. 66. OH5UK 37 68 19 1292 p.
9. LA8CJ 233 449 38 17062 p. 67. OH6RV 30 65 17 1105 p.

10. LA7NG 162 347 36 12492 p. 68. OH7RC 42 89 11 979 p.
11 LA5GF 131 314 34 10676 p. 69. OH3XJ 34 68 14 952 p.

12. LA1BJ 153 277 23 8033 p. 70. OH0NM 41 82 11 902 p.
13. LA4LE 132 330 21 6930 p. 71.' OH5AD 26 56 14 784 p.

14. LA7HJ 87 202 32 6464 p. 72. OH3XR 31 64 13 732 p.
15. LA4YF 120 246 25 6150 p, 73. OH7QS 30 60 12 720 p.
16. LA2OG 47 103 17 1751 p! 74. OH6XP 32 64 11 704 p.
17. LA4UH 31 36 12 342 p. 75. OH1VR 20 53 11 583 p.

76. OH2NQ 18 40 13 520 p.
Multioperators: 77. OH2RD 15 37 14 518 p.

1. LA2S 386 843 65 54795 p. 78. OH5VQ 23 51 10 510 p.
Checklogs: LA4K - 4LG — 3HA — 5Q. 79. OH2BGM 23 46 10 460 p.

80. OH3LH 23 46 7 322 p./
BULGARIA 81. OH5VS

82. OH2BHM
15
12

30
24

6
7

180 p. 
168 p.

1. LZ1KSA 147 146 11 1606 p. 83. OH3LQ 13 34 6 144 p.
2. LZ2RF 14 14 5 70 p. 84. OH5OZ

85. OH3KD
14
4

28
8

4
4

112 p.
32 p

AUSTRIA 86. OH2XK 2 6 2 12 p.
1. OE1ZDA 201 201 11 2211 p. Multioperators:

FINLAND 1 OH2AM 1785 4392 161 707112 p.
2. OH2LA 849 1961 100 196100 p.

1. OH2BZ 744 1717 111 190587 p. 3. OH4OP 560 1257 91 114487 p.
2. OH5SE 735 1704 102 173808 p. 4. OH2AA 570 1319 75 98925 p.
3. OH8RC 551 1204 91 109564 p. 5. OH2AC 393 891 68 60588 p.
4. OH1TN 522 1196 81 96876 p. 6. OH3AG 314 679 62 42098 p.
5. OH3XZ 506 1116 85 94860 p. 7. OH1AA 260 649 41 26609 p.
6. OH1AG 453 964 75 72300 p. 8. OH2A 212 439 38 16682 p.
7. OH3ZN 344 720 82 59040 p. 9. OH7AA 167 358 37 13246 p.
8. OH6VP 434 888 59 52392 p. 10. OH3AH 190 413 30 12390 p.
9. OH4PX 365 809 61 49349 p. 11. OH6AB 162 332 21 6993 p.
10. OH2BCP 312 642 78 48876 p. 12 OH0AA 14 31 8 248 p.
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CZECHOSLOVAKIA NETHERLANDS
1. OK3CAG 239 239 15 3585 p. 1. PA0PFW 138 135 13 1765 P-
2. OK2QX 223 223 14 3122 p. 2. PA0SNG 91 91 12 1092 P-
3. OK1MG 173 173 13 2249 p. 3 PA0VB 71 71 12 852 P-
4. OK3KGW 148 148 15 2220 p. 4. PA0LV 95 94 9 846 P-
5. OK3CDL 100 100 13 1300 p. 5. PA0GMU 91 90 5 450 P-
6. OK1DC 111 111 11 1221 p. 6. PA0YN 41 41 5 205 p.
7. 0K20L 94 94 10 940 p. 7. PA0VO 35 35 3 105 P-

8. OK2LN 73 73 10 730 p!
9. OK1APJ 77 77 7 539 p. SWEDEN

10. OK1AAZ 51 51 8 408 p. 1. SM0CCE 681 1514 99 149886 P-11. OK1WN 55 55 5 275 p. 2. SM4CLU 714 1576 94 148144 p.12. OK3CEX 53 53 5 265 p. 3. SM7BKZ 563 1355 100 135500 P-13. OK1ALK 37 37 7 259 p. 4. SM0AHQ 515 1212 86 104232 P-14. OK2BKT 54 54 4 216 p. 5. SM0BNX 548 1197 81 96957 P-15. OK2BOB 34 34 5 165 p. 6. SM1CJV 537 1259 77 96943 P-16. OK1ASJ 39 39 4 156 p. 7 SM5CFE 533 1164 81 94284 P-17. OK1NK 25 25 6 150 p. 8. SM5CAK 501 1066 86 91676 P-18. OK2BIP 35 35 4 140 p. 9. SM5CEU 465 984 77 75768 P«19. OK2BCH 38 38 3 114 p. 10. SM4DFF 500 1142 65 74230 P-20. OK2BCZ 22 22 5 110 p. 11. SM5API 475 1060 70 74200 P*21. OKI AI A 21 21 4 84 p. 12. SM5AD 348 758 69 52302 P22. OK1AHQ 23 23 3 69 p. 13. SM3TW 391 870 69 50030 D.23. OK2BCI 16 16 4 64 p 14. SM6BXV 347 722 63 45486 p.24. OK1ZW 9 9 2 18 p. 15. SM4CHM 340 780 54 42120 P-
Multioperators: 16. SM5BDY 256 548 64 35072 p.

1. OK3KFV 193 193 14 2702 p. 17. SM3WB 337 748 45 33660 p
2. OK1KOK 167 163 13 2119 p. 18 SM6DYK 278 625 50 31250 P-

Checklogs: OKI ALE — 1ASE 3BKH — 17! SM2CTY 275 595 44 26180 P-
3BT — 3CGZ — 3XW — 3TV. 18. SM4MO 222 490 53 25970 P-

19. SM0BDS 229 540 45 24300 P-
BELGIUM 20. SM0AIO 271 550 42 23100 p.

1. ON4XG 140 140 13 21. SM6CVX 233 530 42 22260 P-1820 p. 22. SM6CUK 192 439 34 14926 P-
23. SM3BPV 230 503 29 14587 p.FAKAOES ISLAND 24. SM2CZT 164 394 36 14184 p.

1. OY2J 587 587 76 107388 p. 25. SM5WI 169 389 39 14171 P-
26. SM3DNI 160 322 34 10948 P-DENMARK 27 SM5DSF 147 300 35 10500 P-

1. OZ1LO 509 1225 79 96775 p. 28. SM2DPB 130 278 25 6950 P-
2. OZ5DX 466 1133 78 88374 p. 29. SM7DVF 137 323 21 6783 P-
3. OZ9N 352 764 77 58828 p. 30. SM5CIL 110 218 23 5014 P.
4. OZ2NU 276 630 51 32180 p. 31. SM6DPT 88 176 26 4576 P-
5. OZ7OF 255 608 46 27968 p. 32. SM4CLR 75 152 18 2736 P-

6. OZ4H 216 480 56 26280 p. 33. SM6JY 68 142 17 2414 P-
7. OZ5CV 172 345 42 14490 p. 34. SM4DHF 56 112 12 1344 P-
8. OZ5AR 111 239 30 7170 p. 35. SM7TV 47 97 13 1261 P-

9. OZ5CP 102 218 31 6758 p. 36. SM4CJY 30 56 9 504 P-
10. OZ8E 126 280 24 6720 p. 37. SM6DIU 19 38 12 456 P-
11. OZ5KU 116 270 22 5940 p.

12. OZ7BF 78 174 33 5742 p. Multioperators:
13. OZ3KE 51 118 21 2478 p. 1 SL3ZV 375 786 52 40872 P-14. OZ7BQ 36 106 13 1378 p. 2. SL0CB 286 635 58 36830 p.
15. OZ2NQ 41 77 14 1078 p. 3. SL2ZI 80 164 16 2624 P.
16 OZ7GC 18 43 13 559 p. Checklogs: SM4MI — 7ACB — 5AFI —
17. OZ4MD 14 28 6 168 p. smøuu.

Checklogs: OZ2AK — 4VK. (Fortsættes næste nummer).

Generaldirektoratet for Oktober måned 1967
post- og telegrafvæsenet Solplettal 108

Oversigt over de forventede bedst anvendelige frekvensbånd 
for amatør-radioforbindelser (MHz)

GMT
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan — — 14 21 21 14 7 7 7 7 7 ’ —
New Zealand — — 21 21 21 21 21 14 14 7 — —
Melbourne — — 21 21 21 21 14 14 14 7 7 —
Singapore — — 21 28 28 28 28 21 14 7 7 7
Indien 7 — 21 28 28 28 28 21 14 7 7 7
Sydafrika 14 7 21 21 28 28 28 28 28 21 14 14
Middelhavet 7 7 7 14 21 21 21 21 14 14 7 7
Argentina 7 7 7 14 21 28 28 28 28 21 14 7
Peru 7 7 7 7 — 21 28 28 28 21 14 7
Vest Grønland 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7
New York 7 7 7 7 — 14 21 21 21 21 14 7
Vestindien 7 7 7 7 — 14 21 28 21 21 14 7
San Francisco 7 7 7 7 — — — 14 21 14 14 7
Polynesien — — 7 7 14 14 14 14 14 — — —
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GENERALFORSAMLING
Københavnsafdelingen indkalder herved til 

ordinær generalforsamling mandag den 23. 
oktober 1967 kl. 2000 i afdelingens lokaler.

Dagsorden efter vedtægterne.
De efter tur afgående bestyrelsesmedlem

mer er 3WQ, 5IH og 6MK.
Vi minder om dagsordenens punkt 8: Be

retning og valg etc. vedrørende byggefond.
Kun medlemmer af afdelingen har adgang 

til generalforsamlingen.

Rævejagt:
Angående rævejagter se OZ for juli.

Programmet:
18. september:

Klubaften.

25. september:
OZ3BL holder foredrag om VFO og sendere for 

CW og RTTY.
2. oktober:

Klubaften.
9. oktober:

VHF-aften. 9MO Jarn Risum vil fortælle om FET- 
transistorer.
16. oktober:

Klubaften. P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

AMAGER
Formand: OZ2XU, M. Schau Nielsen, Mjøsens- 

gade 6 S, Am. 3812v.
Mødeaften: Torsdag kl. 1930, Strandlodsvej 17.

21. september:
OZ5AB demonstrerer japansk RX og TX m. m.

28. september:
Møde.

5. oktober:
Diskussion om Amagerafdelingens fremtid. Med

lemmerne anmodes om at møde op denne aften.

12. oktober:
Møde.

Vy 73 de OZ2XU.

En nyttig lille håndbog er nu udgivet af EDR.
Bogen om hvordan man afvikler en CW- såvel 

som en fone-QSO er nu udgivet. Denne lille bog, 
som giver alle oplysninger om QSO’er og Q-koden, 
RST-skalaen samt Nato-koden, er trykt af OZ4WR 
i Løkkes bogtrykkeri i Nyborg, et pænt stykke ar
bejde til en rimelig pris.

Bogen kan fås hos kassereren i Horsens, prisen 
er kun 3 kr. incl. moms og porto. I København hos 
afdelingens kasserer OZ4AO.

Netop nu er der brug for denne bog, alle elever 
på vore kurser bør købe denne vejledning i sta
tionsbetjening og oplysning om amatørernes spe
cielle koder og rapporteringsskalaer.

Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

Arhus
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul

lersvej 117, Århus V., tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Loulsevej 20, 

Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg, År

hus C., tlf. (06) 18 21 11 — 478.

Program:
Søndag den 17. september:

EDR generalforsamling i Odense.

Torsdag den 21. september kl. 2000
på Ny Mølle. Beregning af transistorforstærkere 
med dimensionering af modstande, kondensatorer 
og lytter ved 6EI.

Torsdag den 28. september kl. 2000
på Ny Mølle. Stabiliserede strøm- og spændings
forsyninger med halvledere, beregning, konstruk
tion og anvendelse ved OZ9EO, som flere vil kende 
fra besøget på Fysisk Institut.

Torsdag den 5. oktober kl. 2000
på Ny Mølle. Valg af HF-antenne for en given 
QTH.

Torsdag den 12. oktober kl. 2000
på Ny Mølle. AUKTION. Overskuddet går til loka
leindretning.

Torsdag den 19. oktober kl. 2000
på Ny Mølle. Gitterdykmeteret — det meget om
talte — priser — og forberedelse til bygning.

Rævejagter:
Tirsdag d. 19. sept. kl. 2000 pointjagt (Odder). 
Tirsdag d. 26. sept. kl. 2000 Århusjagt (Spørring). 
Tirsdag d. 3. okt. kl. 2000 Århusjagt (Spørring).
Tirsdag d. 10. okt. kl. 2000 Århusjagt (Spørring).
Tirsdag d. 17. okt. kl. 2000 pointjagt (Odder). 
Tirsdag d. 24. okt. kl. 2000 Århusjagt (Spørring).
Tirsdag d. 31. okt. kl. 2000 Århusjagt (Spørring).

Siden sidst har vi modtaget mange tilkendegivel
ser på medlemmernes interesse for de ny klubloka
ler, der er taget i brug, når dette læses. Vi har 
bl. a. modtaget et dejligt ur til stationen fra OZ2LJ. 
Tak!

Vy 73 de OZ6EI.
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Afdelingen holder 
møde hver mandag kl. 
2000 i lokalerne Fre- 
deriksundsvej 123, un-

FRA AFDELINGERNE

deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafe- 
terlet". QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ6MK 
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke 
QSL-kort.

Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
3. sal, Charlottenlund. Telefon ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v. 
Postgiro nr. 57955.

Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
København NV. Telefon GOdthåb 4241.



ÅBENRÅ
Efter at sommerens herligheder nu er overstået, 

enten i form af ferie ved „Costa del Skarrev" eller 
på et andet mere eller mindre luksuriøst kursted, 
hvis man da ikke foretrækker at bygge hus eller 
gøre sig produktiv på andre måder, kan vi begynde 
at tage fat på klubaftenerne. Disse begynder, som 
annonceret i sidste OZ, onsdag den 20. kl. 1930 på 
Ungdomshjemmet. Programmet har vi i bestyrelsen 
tænkt os at tilrettelægge på en sådan måde, at der 
bliver noget for såvel gamle som nye amatører.

Vi starter aftenerne med begynderstof fra kl. 1930 
til 2100. Derefter indlægges kaffepause, hvorefter 
der fortsættes med stof for de ældre amatører. Be
gynderstoffet bliver en fortsættelse af de sidste års 
modtagerprojekt, idet vi ombygger detektormodta
geren til en super. Såvel den mekaniske som den 
elektriske gennemgang af begynderstoffet vil i år 
blive ledet af OZ9BZ, Bent. Stoffet for de ældre 
amatører vil undertegnede tilrettelægge, og jeg hå
ber på velvillig bistand fra alle de ældre amatører 
med deres årelange erfaring, som vi alle gerne vil 
høste af.

Ind imellem har vi tænkt på at forfriske os med 
lidt film og foredragsaftener.

Søndag den 24. september
køres Tønder-Åbenrå rævejagten. Jagten køres på 
samme kort som sidste år, mødested og tid er Ting- 
levhus kl. 1200. Husk, alle afd. jægere har omtrent 
mødetvang!

Resultatet af vores rævejagter, der netop er af
sluttet, kan desværre ikke bringes før i næste OZ, 
og det samme gør sig gældende for afslutnings
festen. Skulle festen blive afholdt, inden næste OZ 
udkommer, vil medlemmerne få besked direkte.

Til slut vil jeg henlede opmærksomheden på den 
af afd. arrangerede filmaften, der er annonceret 
andet steds i OZ.

Bye-bye fra 5WK.

BORNHOLM
Vi har atter i år fået lejlighed til at få kurser i 

gang under aftenskoleloven i samarbejde med FOF. 
Kurserne bliver, som følger:

Radioteknik:
Hver mandag fra 1900—2200 vil OZ2OM med 

Vejen til sendetilladelsen som basis give deltagerne 
indblik i den elementære radioteknik. Efter endt 
kursus skulle den indhøstede viden være tilstræk
kelig for opnåelse af licens.

Morsekursus:
Hver torsdag fra 1900—2200 vil OZ8IH sørge for, 

at I opnår færdighed i telegrafi. Det er jo nødven
digt med en 60 tegns prøve i forbindelse med be
stået radioteknikprøve for at få licens — så benyt 
endelig lejligheden. — Mon ikke der også findes 
mange, der ville have godt af at få pudset for
men af?

Det er vort håb, at så mange som muligt vil del
tage, og vi beder alle hjælpe til med at skaffe de 
15 deltagere, der er nødvendigt, for at kurset skal 
blive etableret.

Der ligger endnu ikke noget fast om, hvilken dag 
vi begynder, men vi ved, at vi får et fysiklokale på 
en af de to skoler i Rønne.

Alle, der ønsker oplysninger om kurserne, kan 
ringe til mig om dagen på telefon 1864 eller om afte
nen på Rønne 3111.

Vi er kede af, at vor formand OZ4OV så plud
selig måtte forlade os, idet han blev forflyttet til 
Thorshavn. Vor kasserer, Henning Knoblauch, og 
undertegnede vil indtil GF varetage foreningens 
interesser.

Vi skulle nu være kommet ud over sommerferier 
med mere, og vi tænker nu på at starte vore klub
aftener igen. Det er hver tirsdag kl. 1930 i klub
huset. Hvor er i øvrigt den, der vil hjælpe med til 
at få 2 meteren køreklar igen?

Vor redaktion af KONTAKT er blevet udvidet 
således, at den herefter ser således ud: Chefred
aktør OZ4MT — OZ4HF og Niels Bangsbo. Alt stof 
til KONTAKT bedes indsendt inden den 25. i hver 
måned.

Vy 73 4FF, Karsten.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: „CQ“, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Formand: OZ4ME, Mogens.
Næstformand: OZ4RA, Ras.
Kasserer: OZ8TV, Frede.
Sekretær: OZ4YK, Else.
Best.medl.: OZ4MD, Max.

Nu skal vi i gang med efterårets arbejde i „CQ“. 
Nærmere besked fås i næste „Ham nyt“.

Vy 73 de 4YK.

HADERSLEV
Du behøver ikke at gnide øjnene, det er rigtig nok 

nyt fra Haderslev-afdelingen.
Afdelingen indbyder herved alle medlemmer, 

eller rettere alle, der giver sig af med radio og føler 
en smule tilknytning til Haderslev, til generalfor
samling tirsdag den 26. sept. kl. 1930 i Gåskærgade 
38. NB! Afdelingens sekretær er også velkommen.

Inden for de sidste par år har afd. lidt under, 
at mange af de stabilt mødende medlemmer er flyt
tet uden for afdelingsområdet, dertil kommer, at 
der blandt de resterende medlemmer for en stor 
dels vedkommende kun har kunnet spores en me
get beskeden og behersket interesse for sagen.

Bestyrelsen søger derfor ved denne generalfor
samling at få konstateret, om der er andet tilbage 
af afdelingen end bestyrelsen, som beklageligvis 
længe har været uden kontakt med sekretæren.

Bestyrelsens indstilling er da, såfremt der ikke 
kan vindes bred tilslutning om afdelingsarbejdet, 
at indstille driften af afdelingen. Kom derfor til 
mødet og lad din stemme tælle med, forhåbentlig 
til fordel for et fremover godt afdelingsarbejde.

Såfremt det besluttes at videreføre afdelingen, 
vælges der ny bestyrelse, og linierne for afd. vin
terarbejde fastsættes.

Kassereren meddeler, at der ej mere findes mønt 
i afdelingskassen, dette betyder frit oversat, at 
afdelingen ikke kan invitere på kaffe til mødet; 
men formanden OZ8IS foreslår, at de, der mener 
sig i stand til at luske en kande termokaffe med 
hjemme fra, kan meddele det til ham ved at ringe 
til 2 55 03, idet nok er der mange, der kan li’ kaffe, 
men alle mand behøver jo ikke at komme med en 
termokande.

Til slut skal siges, at de, der siden sidste general
forsamling er blevet medlem af EDR, og ikke har 
haft kontakt med afdelingen, nu har lejlighed der
til, idet vi håber at se mange nye samt gamle med
lemmer til generalforsamlingen tirsdag d. 26. sept. 
kl. 1930 i Gåskærgade 38.

Vy 73 OZ2AZ.
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Resultatslisten fra 
STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT

1. Chris — Buller 224
2. 9SW — H. Jensen 245
3. J. Nielsen — C. Nielsen 248
4. Storgaard — Sv. Erik 260
5. Henning — Alfred 265
6. A. Borg — B. Borg 285
7. Henriksen — Thøgersen 286
8. 5HF — Kriller 294
9. Hansen — Nissen 322

10. 5LD — 2HD 324
11. H. Olesen — XYL 325
12. 9WP — P. H. Carlsen 335
13. G. Rundstrøm — H. K. Mikkelsen 348
14. K. E. Buch — Freddy 355
15. 4NM — Jeppesen 357
16. 3RC — 9DA 386
17. 2CV — 9PZ 391
18. 5GM — Finn Thomasen 401
19. 3RB — XYL 405
20. I Lind — H. Kristensen 5 ræve
21. Mundbjerg — Pedersen 5 ræve
22. Johansen — Nielsen 5 ræve
23. R. Madsen — Jacobsen 5 ræve
24. H. Andersen — V. Jensen 5 ræve
25. 3MI — Hansen 4 ræve
26. E. Lind — E. Pedersen 4 ræve
27. 2UC — F. Rasmussen 3 ræve
28. K. Jacobsen — B. Madsen 3 ræve
29. F. Lorenzen — Korsgaard 2 ræve
30. K. Mikkelsen — O. J. Mikkelsen 1 ræv

Tak for god jagt.
Vy 73’s OZ9PZ Herning.

CQ — CQ 
Syd- og sønderjyske amatører

Åbenrå afdeling kalder til „Sønderjysk aw- 
ten“,

onsdag den 18. oktober kl. 20,00 
på restaurant „VIKING“ (Rutebilstationen), 
Åbenrå.
På gentagne opfordringer fra forskellige søn
derjyske amatører, gentager vi succes’en med 
at arrangere et møde for alle syd- og sønder
jyske amatører. Denne gang har vi som 
grundlag for mødet valgt at vise 6 forskellige 
belærende

FILM
der, i takt med tiden, omhandler halvleder- 
teknik

TRANSISTORER OG DIODER
Filmenes varighed er ca. 13/4 time, derefter 
er der kaffebord, og ordet er frit. I år vil vi 
bl. a. sørge for, at alle deltagerne bliver præ
senteret for hinanden.
Tilmelding bedes så vidt muligt foretaget på 

telefon 046-2 13 11 
inden den 14. oktober.
Vi håber med dette møde endnu engang at 
samles med jer alle til en hyggelig 

„Sønderjysk awten“.
Vy 73 5WK, Kalle.

Resultatliste fra 
STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT

1. K. E. Buch — H. Buch 235 min.
2. OZ9WP — Carlsen 258 min.
3. OZ9SW 261 min.
4. OZ2RD 288 min.
5. OZ3RC — OZ9DA 309 min.
6. OZ5HF 312 min.
7. OZ2UC — Lavstsen 315 min.
8. Jørgen — Karl Nielsen 331 min.
9. OZ3MI 337 min.

10. Melgaard — Korsgaard 343 min.
11. Henriksen 368 min.
12. OZ3RB 372 min.
13. OZ4HQ 404 min.
14. OZ3KF — OZ6RK 471 min.
15. Erik Lind — Per Røgilds 4 ræve

Der var skænket præmier af OZ2LM — 
OZ2LJ — Hauge Radio — OZ6HW — Henning 
Jeppesen.

Kørsel med ræve: OZ8FI — Henning Jep
pesen.

Ræve var: OZ8FI — OZ4NM — OZ5SB med 
medhj ælpere.

Sekretær: OZ6EI, som herved lover flittigt 
at øve sig på kuglerammen.

Arrangement: Henning Jeppesen.

HELSINGØR
Efter en god lang sommerferie vil vi nu begynde 

at løbe rævejagt igen. Der vil være én ræv gemt i 
det nordlige af Teglstruphegn hver onsdag, og den 
sender fra 2000 til 2130. Der er mødested ved bræn
deskuret senest et kvarter før første udsendelse. 
Når alle, der er mødt frem ved mødestedet, er kom
met frem til ræven, har denne lov til at stoppe ud
sendelserne.

Der må være mange støvede modtagere i omeg
nen, lad os se dem om onsdagen. Hvis der viser sig 
at være interesse, kan der arrangeres pølsejagter og 
week-end- j agter.

Alle — også udenbys — er velkomne.
På gensyn ved ræven.

OZ8OM.

HOLBÆK
Næste møde bliver afholdt mandag den 18. sept. 

hos 8LJ. Vi fortsætter gennemgangen af „Vejen til 
sendetilladelsen", og lidt morsetræning skulle der 
også blive tid til. — Vel mødt.

Vy 73 OZ5FP, Flemming.

ESBJERG
Formand: OZ1LN, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, tlf. 6 5415.
Sekretær: OZ3EB.
OZ7NE, tlf. 5 09 48.
Klublokale: Finsensgade 23, 2.
Klubstation: OZ5ESB.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 1930.

Onsdag den 20. september kl. 1930:
Auktion.

Onsdag den 27. september kl. 1930:
Byggeaften.

Onsdag den 4. oktober kl. 1930:
Gennemgang af modtagere med OZ1LN.
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Onsdag den 11. oktober kl. 1930:
Bygge-aften.

Nu starter vi den nye sæson, og vi håber at få 
stor tilslutning, samt at vi får nogle gode forslag til 
den nye sæson. Vi påtænker at købe flere krystal
ler til Esbjerg frekv. 144,95 og landskaldefrekv. 145 
MHz. I bedes venligst give besked inden månedens 
udgang, da krystallerne skal bestilles i USA.

Vy 73 3EB.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 4RU, Rudolf Thomsen, Fabrikvej 93 B, 

Horsens, tlf. 62 45 25 kan benyttes.
Næstformand: 6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs

ning.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 

58, Horsens, tlf. 62 18 34.
Sekretær: 9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromena

den 46, Horsens, tlf. 62 47 01.
1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 10, Horsens.

Det faste ugeprogram:
Mandag kl. 1925:

Rævejagt.

Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

Torsdag den 12. oktober kl. 2015:
Vi drøfter vinterens byggeprogram. Mød op med 

eventuelle ønsker og gode ideer.
Vy 73 9NK.

HOLSTEBRO
Der vil igen i vinter blive kursus i teknik og 

telegrafi. I år har vi fået kurserne ind under aften
skolen.

Morsekursus starter mandag den 18. september 
kl. 1900.

Teknisk kursus starter torsdag den 21. septem
ber kl. 1900.

Begge kurser foregår på Sønderlandsskolen i hen
holdsvis et klasseværelse og fysiksalen.

Tilmelding foregår samme aftener, som kurserne 
starter.

Nærmere oplysning fås ved formanden 4KV, Kaj 
Jensen, Alstrup, tlf. Naur (8 01 11) 37.

73 5JF. 

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.

Tirsdag den 29. august afholdtes generalforsam
ling, og mødeproeenten var ikke den helt store. 
Forsamlingen valgte Kaj Nielsen til dirigent, som 
takkede for valget.

Herefter aflagde formanden beretning om året, 
der var gået, og kassereren forelagde årsregnskabet, 
som blev godkendt, og det viste et pænt overskud 
(han sagde i øvrigt, at vi ligger lunt i svinget, hi).

Næste punkt på dagsordenen var valg af kasserer, 
sekretær og suppleant. OZ6ME blev genvalgt med 
nogen protest fra ham selv og forsamlingen. Sekre
tærpostens forslag faldt på OZ5PZ og OZ1MM, og 
afstemningen viste uafgjort. Der blev trukket lod 
iblandt begge forslag, og det blev OZ5FZ, der blev 
valgt. Efter valget blev Henning af bestyrelsen

valgt til sekretær (Henning er i bestyrelsen), og 
OZ5FZ blev udnævnt til materielforvalter uden 
kasket! OZ1MM valgtes da som suppleant.

Der var indkommet et forslag til ændring af en 
af de lokale lovparagraffer, og dette blev livligt 
diskuteret omend noget højlydt (vi kunne ikke høre 
dirigentens klokke), dog opnåedes enighed, og for
slaget blev flerstemmigt vedtaget med en lille æn
dring.

Under eventuelt, hvor ordet omtrent var frit, 
diskuteredes et andespil samt køb af diverse måle
instrumenter. Endvidere fik vi flere detaljerede op
lysninger om vores Lübeeker-arrangement. Til 
sidst var vinterens arbejde til debat, og vi begyn
der første gang undervisningen tirsdag den 26. sept. 
kl. 1900 prc.

Derefter var der ikke flere punkter på dagsorde
nen, og dirigenten hævede dermed generalforsam
lingen og takkede de fremmødte for god opførsel, 
hi. Aftenen sluttede med et veldækket kaffebord 
med boller og basser.

Husk at teori og morse begynder tirsdag den 26. 
september kl. 1900.

Vy 73 de Henning.

NYBORG
Formand: OZ1LO, Leon Johannesen, Pilevej 2, 

tlf. (09) 31 15 51.
Lokale: Tårn vej 4.

Klubaften hver torsdag kl. 2000. Program vil 
senere blive ophængt i klubben.

Referat fra generalforsamlingen d. 24. august:
Formanden bød velkommen og takkede for det år, 

der var gået, og vi gik over til dagsordenen. Der 
var indkommet et forslag om at udvide bestyrelsen 
fra 3 til 5, det blev enstemmigt vedtaget, så det 
blev næsten en helt ny bestyrelse, da OZ4WR, John, 
og OZ7LC, Carsten, ikke ønskede genvalg, og vi 
siger dem tak for den tid, de har været i bestyrel
sen.

Bestyrelsen kom derefter til at se sådan ud:
Formand: OZ1LD, Leon Johannesen, Pilevej 2, 

tlf. (09) 31 15 01.
Kasserer: OZ2VP, Vagn Poulsen, Tværvej 2, 1.
Sekretær: OZ3PZ, Preben Thomsen, 0. Vold

gade 56, 2.
Bestyrelsesmedlemmer: OZ4WR, John Hansen, og 

OZ2RI, Robert Thomsen.
Og så var der indkommet et forslag om køb af 

nogle præmieobligationer. Det blev også enstem
migt vedtaget.

Om klubstationen blev vedtaget, at bestyrelsen 
blev bemyndiget til at købe en brugt MW12, men 
der var en større diskussion om det emne.

Fisketuren den 20. august:
Den forløb godt, masser af søsyge og næsten 

ingen fisk, der blev fanget 200 pund torsk og 2 stk. 
makreller. Der var udsat præmier for den største 
fisk, den fik Bjarne for en torsk på 8 pund, og til 
godt fiskeri, der blev vundet af Sten for at fange 
4 torsk på én gang ,og så var der trøstpræmie, den 
blev vundet af 3PZ for en lille stegetorsk (det var 
en % 1 ymer, hi, hi).

Der blev holdt frokost i 60P’s fiskeskur, hvor der 
også var aktivitet på 80 m. Vi siger alle 6OP tak for 
turen, det var ham, der trak det store læs, og så 
håber vi for ham, at han er blevet rask igen oven 
på turen.

Vy 73 OZ3PZ, Preben.
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NORDALS
Call: OZ1ALS.

Udflugt til Blåvand Radio. Der var afgang kl. 1030 
fra OZ1AR i Guderup. Der mødte 8 amatører med 
XYL og harmoniske, ialt 18. Det blev en særdeles 
vellykket tur. Der var frokost kl. 1200 i det grønne. 
VI fandt et sted i Gram skov med sol og læ, hvor vi 
spiste den medbragte mad og fik skiftet et enkelt 
forhjul. Derefter gik turen videre.

Kl. 15 indtog vi Blåvand. Vi så både CW- og fone- 
afdelinger og fik i øvrigt alt forklaret vedrørende 
stationens virkemåde. Det tog en time, det var ret 
interessant.

Så fandt vi en lun plet i klitterne, hvor vi fik 
kaffen. Kl. 1630 begyndte vi så at pejle efter OZ5AH, 
vi kørte efter Arre med øjnene rettet efter anten
ner. Da vi så langt om længe fandt Arre og havde 
kørt vist nok en gang omkring 5AH’s QTH, fik vi 
da øje på en parabolantenne, så var vi ikke i tvivl 
om, hvor vi var. 1AR gik så ind for at høre, om 
5AH var hjemme. Det var han, og vi kom indenfor 
og så stationen. Der var 2 m, 70 cm, 23 cm og TV, 
både sender og modtager, jo, det var sager. Vi så 
TV-program 1 og 2 fra Tyskland. Program 2 er ikke 
almindeligt på disse kanter, men vi fik at se, det 
kunne lade sig gøre hos 5AH. Alt var hjemme
lavet. Hvor det Ikke var det, var det lavet om til 
5AH’s brug. Jo, det var en rigtig amatørstation, vi 
så. Da vi så var på vej ud igen, sagde 5AH: Jeg 
har en hobby mere, hvis I har lyst til at se den. Så 
skal vi lige et stykke hen ad vejen. Og hvad så vi 
der! En 2-motorers flyvemaskine til to mand med 
en ydeevne på 200 km i timen, fremstillet af 5AH. 
Tak til dig, 5AH, fordi vi måtte se dine hobbies, det 
var en fornøjelse.

Så blev kl. 1830, turen gik atter hjemefter. På 
vejen efter Bramminge fandt vi et passende sted, 
hvor vi fik en gang ristede pølser som afslutning 
på turen.

Næste medlemsmøde bliver onsdag den 20. sep
tember kl. 1930 i Østerlund. Da vil OZ2JT holde 
foredrag om radar og dennes virkemåde.

Vel mødt. Vy 73 Martin.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Tilsyneladende er den ændrede mødeaften fra 
torsdag til mandag slået godt an, idet de to første 
mødeaftener i sæsonen har været godt besøgt. — 
Kaffe- og ølsalget går lystigt, og det skaber en god 
hyggelig atmosfære. Flere nye ansigter er dukket 
op, og vi byder dem velkommen og håber naturlig
vis at se endnu flere.

Vi skal se at få strøm på afdelingens HF-sender 
og modtager samt ha’ en antenne tilvejrs. Såfremt 
der ikke bliver problemer med at forstyrre Ring- 
bilens anlæg, er OZ3FYN snart QRV.

Programmet
for september/oktober:

18. september:
Foredrag ved OZ2NG og OZ8EG, der fortæller og 

demonstrerer deres millivoltmeter.

25. september:
Klubaften.

2. oktober:
Auktion. Grej til auktionen bedes afleveret i tiden 

1930—1955 i lokalet. Kun gængs grej vil kunne 
bortauktioneres.

9. oktober:
Klubaften.

16. oktober:
Foredrag om styrede, stabiliserede m. m. ens

rettere ved OZ6OH.

23. oktober:
Klubaften.

30. oktober:
Besøg på Hede-Nielsens fabrikker 1 Horsens. Nær

mere om arrangementet meddeles i OZ og ved op
slag i afdelingen. Vy 73 de 2RH, Rune.

ROSKILDE
Den forløbne måned har været præget af med

lemmernes sommerferie, men flere har alligevel 
nået at få deres 2 meter converter bygget færdig. 
Konstruktionen viste sig, som ventet, at være fb. 
Nu da ferien for de fleste vel er overstået, henstil
ler afdelingen til medlemmerne, at man møder op 
medbringende loddekolbe og får converteren fær
dig, således at vi kan komme i gang med andre 
interessante opgaver.

Torsdag den 17. august afholdt OZ3PO et fore
drag' i klubben om LOW PASS filtre samt foreviste 
og gennemgik et af ham bygget filter for fjernelse 
af TVI på 20 meter båndet.

Programmet
for den kommende måned ser således ud:

Torsdag den 21. september:
Vi gør 2 meter converteren køreklar.

Torsdag den 28. september:
Antenneforedrag ved civilingeniør Jesper Han

sen, Lab. f. elektromag. Feltteori. Foredraget be
gynder præcis kl. 1930, og medlemmer fra Korsør- 
afd. deltager i mødet.

Torsdag den 5. oktober:
Medlemsaften. Byggeprogram, teknisk kursus 

samt CW-træning tilrettelægges for den kommende 
vinter.

Torsdag den 12. oktober:
Program for denne aften vil senere blive meddelt 

ved opslag i klublokalet.

Husk:
Roskilde-afdelingen afholder klubaften hver tors

dag i vort mødelokale på Lejre Maskinfabrik (tlf. 
Lejre nr. 53). Vi begynder kl. 1930 og slutter ca. 
kl. 2230. — Vel mødt. Vy 73 OZ2BO.

SVENDBORG
Formand Villiam Johansen, Skovbrynet 2, Svend-

Onsdag den 27. september:
Morsekursus i radioteknik.

Morsekursus - klubaften.
Onsdag den 11. oktober: VY 73 Lili Johansen.
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STRUER
Klublokale: Danmarksgade 3. Call.: 3 E.D.R.

GENERALFORSAMLING
Til den ordinære generalforsamling på B & O d.

29. aug. var mødt 15 mand, dagsorden var:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eve'ntuelt.
Som dirigent valgtes enstemmigt 5 JX Jørgen 

Christensen, der derefter gav ordet til formanden. 
Under indkomne forslag blev behandlet et forslag 
om, at alle, som ønskede det, skulle have adgang 
til at få en nøgle udleveret til klublokalet. Alle 
stemte for dette forslag, da man så også uden for 
klubaftenerne jo havde adgang til klubben og sam
tidig til afbenyttelse af værktøjet. Der betales frem
over kr. 5 pr. sæt nøgler, som bestilles hos 5 JX. 
Generalforsamlingen vedtog også indkøb af en ny 
klubmodtager. Med 12 stemmer valgtes 5 JX Jørgen 
Christensen som formand. 5 SV Svend Grandahl, øn
skede ikke genopstilling på grund af manglende tid. 
I bestyrelsen afgik efter valg Uffe Jensen og Ha
rald Villemoes, der ikke ønskede genvalg. I stedet 
valgtes med 13 stemmer S. E. Anderson og med 12 
stemmer 5 SV Svend Grandahl. Suppleanter blev 
P. E. Rask og Iver Christiansen. Til revisorposterne 
blev der tale om genvalg, nemlig 7 JK samt 8 KW. 

Formand: 5 JX Jørgen Christensen, tlf. (078) 51815. 
Kasserer: 3 UC Børge Hansen.
Sekretær: B. Møller Jensen. (078) 51909.
I bestyrelsen: S. E. Anderson og 5 SV Svend 

Grandahl.

SØNDERBORG
Efter sommerferien tog vi fat igen med et møde, 

der var sammenkaldt på 2 m efter 7AG’s påskud.
Men her er nu en opfordring til alle interesserere 

at træffes foran „Strandpavillonen" tirsdag den 19. 
september 1967 kl. 2000, hvorfra vi går over på 
Sønderborg Teknikum, hvor 8DS vil demonstrere 
fotografisk printfremstilling.

Vi håber på stor tilslutning som sædvanlig.
Vy 73 OZ6AQ.

VEJLE
Formand: OZ2EN, C. E. Henriksen, Gormsgade 

23, Vejle.
Næstform.: OZ3KB, Knud Brejning, Kiddesvej 19, 

Vejle.
Kasserer: OZ3FG, Gordon Rasmussen, Elle vang 

18, Vejle.
Sekretær: OZ9GS, J. J. Saaby, Rørsangervej 9, 

Knabberup, Vejle.
Best.medl.: OZ3AV, Allan Petersen, Bøgeparken 

3, Vejle.
Lokale: Ørstedsgade 13, Vejle.
Når dette nummer af OZ udkommer, er somme

ren 1967 ved at være forbi. Til gengæld har vi 
„taget hul“ på vinterens foredragsaftener.
Mandag den 2. oktober kl. 2000
kommer OZ1BP og fortæller os om bygning af 
amatørmodtagere — og måske også lidt om trans- 
ceivere. 1BP har sin modtager med, så vi kan se og 
høre den. Man overdriver vel næppe, hvis man 
siger, at modtagerteknik er 1BP’s kæphest, så kom

den aften og tag nogle af 1BP’s erfaringer med 
hjem.
Mandag den 6. november kl. 2000
skulle vi så sammen med XYL og YL til flæske- 
og andespil. Da vi nødvendigvis må være et vist 
mindsteantal deltagere for at gennemføre dette, 
beder vi medlemmerne købe adgangskort a 5 kr. 
hos en af oven for nævnte bestyrelsesmedlemmer 
snarest og senest den 15. oktober 1967.

Skulle der mod forventning ikke blive tilslutning 
nok til at gennemføre flæske-andespillet, vil der i 
stedet ved et amerikansk lotteri blive udloddet en 
gevinst — udsat af 9WN — til en værdi af ca. 50 kr. 
Men! Det var flæske- og andespil, vi skulle til. 
Giv tilsagn om deltagelse snarest.
Morsekursus:

Fiver fredag kl. 2000 i lokalet Ørstedsgade 13. Er 
der flere, der ønsker at være med, bedes de sna
rest tilmelde sig hos OZ3KB.
Teknisk kursus
bliver påbegyndt efter aftale med OZ1CW. Inter
esserede bedes snarest tilmelde sig hos 2EN, 3KB 
eller en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Vy 73 ØGS.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:

C 10362, OZ1BI, Bent Torp Nielsen, Odinsvej 1, 
Grenå.

B OZ1MF, Finn Mikkelsen, Rødovrevej 194, Rød
ovre.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Rosen
gårdsvej 23, Virum).

C OZ2SQ, Ib Stephan Foxil, Ternevænget, Vis
senbjerg.

C 10554, OZ3OZ, Erik Olsen, Skovbakke 23, Skt. 
Klemens.

A OZ3VSK, Viby skole, Torvet, Viby J.
(Ansvarshavende: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, 
Junovej 30, Århus C.).

C OZ3VW, Hans Evald Johansen, Østerbrogade 
44,4, København Ø.

B OZ4FN, Erik Nielsen, Fasanvangen 8, Rønne.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Lille Mad- 
sensgade 23, Rønne).

C 10598, OZ5EI, Erik Preben Heilberg, Vedbæks 
Alle 56, Horsens.

C 1022, OZ6BT, Ove Johan Barner-Olsen, Stavns
bjerg Alle 55, Herlev.

C 9598, OZ6VG, Vagn Kammer Kjeldsen, Astrup, 
Kjellerup.

C 1718, OZ8SX, Svend Åge Johannes Christensen, 
Marslev.

C 9585, OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, Hammers
husvej 43,2, tv., Århus V.

C 10056, OZ9TO, Erik Klindt Hansen, Møllebakke- 
vej, Rørvig.

C OY2EL, Elith Lars Larsen, Vid Hoyviksvegin, 
Thorshavn.

C OY2M, Kristian Mads Guttesen, Joanes Patur- 
sonargøta 57, Thorshavn.

9961, OX3DJ, Knud Jensen, Thule.
(Tidligere OZ9DJ).

5526, OX3FI, Finn Knud Brandi Ellermann, Juliane- 
håb.
(Tidligere: OZ3FI).

9482, OX3MB, Maison Frits Vilhard Wladimir Al- 
lon Dennis Mellemgaard, Aputiteq. 
(Tidligere OY4M).
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NYE MEDLEMMER
10641 W2AMW, Arturo C. Meskus, 52 W, 116 th. 

St. d/o Vélez, New York 10026, N.Y. USA.
10642 FLKS, P. D. Larsen, BSK 1137, Gedhus, 

Kølvrå.
10643 Sven Børgesen, Nordfeldtsvej 30, Brøndby 

Strand.
10644 Aage Evald Iversen, Priorsløkkevej 106, 

Horsens.
10645 G. Bjarke Jensen, Skamby.
10646 Henning Jensen, Lucernevej 347, Rødovre (A).
10647 Ole Andersen, d/o Pedersen, Gunløgsgade 41, 

København S (A).
10648 Bo Bruun, d/o Christiansen, Thorshavnsgade 

16, 2., København S.
10649 Ove Steenberg, Lundinsgade 15, Århus C.
10650 Kai O. Hansen, Tibirkegade 3, 4. tv., Køben

havn N (A).
10651 John Greisik, Heldbovej 57, 1. tv., Køben

havn Valby (A).
10652 Jens Jørgensen, Codanvej 11, Ølby Lyng, 

Køge.
1065 3 Fru Gerda Larsen, Nyvej 2 A, København V.
10654 Peter Olsen, Ndr. Frihavnsgade 81, 2. th., 

København Ø (A).
10655 Bent Christensen, Havnegade, Øster Hurup.
10656 Egon Sørensen, Øster Hurup.
10657 John Jensen, Henning Matzensvej 5 B, 4., 

København F (A).
10658 N. Bøgelund Hansen, Lundtoftegade 117, 3., 

København N (A).
10659 Matti Salmisuo, Snaphanevej 3, Præstø.
10660 Louis Friis, Mandø, Ribe.
10661 Bjarne Mikkelsen, Herskindhede, Skovby 

Østj.
10662 Ole Mikkelsen, Gothersgade 145, 5., Køben

havn K (A).
10663 Carl Nielsen, Jernbjerg, Slagelse.
10664 Torben Neumann Jensen, Fælledvej 49, 

Roskilde.
10665 Knud Aage Frederiksen, Odensevej 82, 

Middelfart.
10666 Flemming Frederiksen, Folehaven 108, 1. th., 

København Valby (A).
10667 Poul Lypart Hansen, Korsdalsvej 47, Rødovre 

(A).

10668 J. F. Frederiksen, Jonstrupvej 24, Ballerup.
10669 Bjarne Nielsen, Arnegårds Allé 8, Søllerød, 

Holte.
10670 Erik Østergaard-Nielsen, Lyngbyvej 54, 2. th., 

København Ø.
10671 Margit Block Petersen, Maglekildevej 2, 5. th., 

København V (A).
10672 Jørn Pedersen, Skimminge 45, Maribo.

Atter medlem.
4944 Per Ole Christensen, Vodroffsvej 19, 2., 

København V.
5857 OZ6KM, Knud Jedich, Nlssumvej 19, Herlev. 

5416 OZ7BB, Per Buhi, Rugmarken 20, Espergærde.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

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

Redaktører:
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 Lykkes- 
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 
15, Horsens, tlf. (05) 62 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

*
Øvrige hovedbestyrelse:

OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F., 
tlf. (01) 36 — 1D02V.
OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, 
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, tlf. (03) 580, 
Frølunde 102.
OZ7XG, Erling Hansen, Sofus Bauditzvej 14, Odense, 
tlf. (09) 11 31 09.
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 53, Horsens, 
tlf. (05) 62 18 34.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf. 
(08) 13 53 50.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 
Ålborg, tlf. (08) 13 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (05) 62 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. 

Afleveret til postvæsenet den 15. september 1967.
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9175, OX3PIZ, Paul Arthur Graugaard Thomsen, 
Nanortalik.
(Tidligere OZ2PZ).

Inddragelser:
C OZ2PZ, Paul Arthur Graugaard Thomsen, Sankt 

Jørgens Vej 10, Viborg.
(Nu OX3PZ).

B OZ3FI, Finn Knud Brandi Ellermann, Valmue
vej 19, st., København S.
(Nu OX3FI).

B OZ6AB, Karl Preben Karlsen, Tårnvej 473, Rød
ovre.

B OZ9DJ, Knud Jensen, Steen Blichersvej 21, 
Kølvrå.
(Nu OX3DJ).

B OY4M, Maison Frits Vilhard Wladimir Alton 
Dennis Mellemgaard, Klaksvig.
(Nu OX3MB).

OX3KI, Knud Rasmussen, Qutdleq.


