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Begynderens modtager
EDR udskriver en præmiekonkurrence

På EDR’s hovedbestyrelsesmøde den 16. 
september blev det vedtaget at udskrive en 
konkurrence med det formål at fremskaffe en 
— eller helst flere — konstruktioner af en 
begyndermodtager. Der udsættes følgende 
præmier:

1. præmie: kr. 1.500,-.
2. præmie: kr. 1.000,-.
3. præmie: kr. 500,-.

Præmieafgiften betales af EDR, således at 
ovenstående beløb er vindernes kvit og frit.

Konkurrenceregler.
1. Alle medlemmer af EDR kan deltage, 

uanset hvor de er bosat, eller om de har 
sendelicens eller DR-nummer. Eneste und
tagelse er medlemmer af EDR’s hovedbesty
relse. Hvert medlem kan indsende så mange 
konstruktioner, det skal være.

2. Anmeldelse om deltagelse i konkurren
cen skal ske ved henvendelse til OZ’s tekni
ske redaktør (TR). Det er ikke nødvendigt at 
fremsende en fuldt udarbejdet konstruktions
artikel. I første omgang kræves blot en gan
ske kort beskrivelse med angivelse af kalku
leret pris samt et diagram. Senere, når TR 
anmoder derom, skal selve apparatet indsen
des til bedømmelse. Sidste frist herfor er 
den 31. marts 1968.

NB! Det er modtageren og ikke konstruk
tørens evner som teknisk skribent, der skal 
bedømmes. Naturligvis er det meningen, at 
der skal komme en udførlig beskrivelse af 
konstruktionen i OZ, men konstruktøren vil 
få hjælp til udarbejdelse af artiklen i fornø
dent omfang (hvorved det sædvanlige hono
rar selvfølgelig kan bortfalde helt eller del
vist).

3. Bedømmelsen vil blive baseret på en 
vurdering af

a) modtagerens brugsværdi,
b) den almindelige amatørs muligheder for 

at bygge den efter,
c) fremstillingsprisen.

Generelle krav:
I) Modtageren skal være indrettet for ét 

eller flere af HF-båndene 80, 40, 20, 15 og 
10 m. Såfremt kun ét bånd dækkes, skal dette 
være 80 m (3,5—4,0 MHz). Alternativt kan 
modtageren være indrettet til modtagelse af 
144—146 MHz-båndet (VHF).

Såfremt modtageren er beregnet for HF- 
båndene, skal den primært være indrettet til 
at modtage CW og ESB. VHF-modtageren 
skal primært være beregnet for modtagelse 
af fasemodulation (PM).

Modtagerens egenskaber skal i øvrigt være 
sådan, at den kan gøre fyldest som stations
modtager for såvel DR-amatør som for den 
nystartede sendeamatør. Der må således være 
taget hensyn til, at modtageren skal kunne 
bringes til at arbejde sammen med en sender.

II) I modtageren må kun indgå moderne 
komponenter, som kan købes hos OZ’s annon
cører. Der må ikke benyttes »surplus« eller 
vanskelig tilgængeligt materiel, med mindre 
dette uden videre kan erstattes med gængse 
dele. Det mekaniske arbejde skal kunne ud
føres ved hjælp af almindeligt håndværktøj 
og skruestik, herfra dog undtaget klipning og 
bukning af plade til chassis eller anden bæ
rende konstruktion samt en evt. kasse. Der 
må således ikke forekomme specielt drejede 
dele, svejsninger etc.

Trimning og anden justering samt kontrol 
af korrekt virkemåde skal kunne foretages 
med de måleapparater, der normalt forekom
mer på amatørstationen, d. v. s. gitterdykme- 
ter og universalmeter. Ved fastlæggelse af
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båndgrænser samt tegning af skala regnes 
med, at man råder over en 100 kHz krystal
kalibrator, som ikke behøver at være en del 
af modtageren. Såfremt særlige apparater 
ikke kan undgås, f. eks. til brug ved juste
ring, må disse kunne fremstilles på simpel 
vis, og de skal formelt betragtes som hørende 
til modtageren (f. eks. oscillator til trimning 
af MF).

III) Fremstillingsprisen må ikke overskride 
kr. 500,-. Der regnes med, at alle komponen
ter er indkøbt til detailpris hos OZ’s annon
cører (dagspris pr. 31.3. 1968). Bukkede (men 
ikke borede) chassisplader (aluminium), for
plade (aluminium) samt skala og alle dertil 
hørende dele skal medregnes, men ikke dæk
kasse, såfremt modtageren kan fungere nor
malt uden en sådan. I prisen medregnes 
strømforsyning, højttaler, hovedtelefon etc.

Der vil blive lagt stor vægt på, at den bæ
rende konstruktion med skala og skaladrev er 
robust, let at fremstille med simple midler og' 
billig. Det vil blive regnet som en stor fordel, 
hvis modtageren udformes, så kredsløbene 
let kan ændres, uden at mekaniske ændringer 
af betydning er nødvendige.

Ved bedømmelsen vil den kalkulerede 
fremstillingspris blive taget i betragtning på 
lige fod med brugsværdien og reproducer
barheden.

IV) Bedømmelsen vil blive foret, af EDR’s 
hovedbestyrelse ved et møde, hvor samtlige 
deltagende modtagere opstilles og afprøves i 
praksis. Tildeling af præmierne sker efter 
afstemning. I tilfælde af, at stemmerne står 
lige, er tekn. red.’s (TR) stemme afgørende-

Såfremt ingen af de indsendte modtagere 
skønnes værdige til præmiering, kan HB ved
tage, at konkurrencen sluttes uden præmieud
deling. HB kan tilsvarende vedtage, at 1. og 
evt. 2. præmie bortfalder, således at kun de 
næstfølgende præmier kommer til udbetaling.

V) Resultatet af konkurrencen offentliggø
res i OZ’s majnummer 1968.

VI) Alle indsendte konstruktioner forbliver 
konstruktørens ejendom. Præmietagerne skal 
dog være forpligtet til at overlade ét eksem
plar af konstruktionen til EDR til den nomi
nelle fremstillingspris, som er lagt til grund 
for bedømmelsen, såfremt dette ønskes.

Ajle til konkurrencen antagne konstruktio
ner vil kunne offentliggøres i OZ på sæd
vanlig måde og til sædvanligt honorar. Så
fremt materiale til artiklen (udover det til 
konkurrencen krævede) ikke leveres af kon
struktøren, tilfalder der ikke denne noget 
honorar herfor. EDR er dog ikke forpligtet 
til at offentliggøre beskrivelser af alle kon

kurrencemodtagerne. OZ’s redaktion er beret
tiget til at offentliggøre alle konkurrencebi
drag på et af redaktionen valgt tidspunkt.

7. Af praktiske grunde kan det ikke lade 
sig gøre at deltage anonymt i konkurrencen, 
og EDR kan ikke garantere deltagerne nogen 
form for hemmeligholdelse af navne og/eller 
kaldesignaler.

8. Modtagere, der ikke ønskes indkøbt, re
turneres til indsenderen senest 2 måneder 
efter resultatets offentliggørelse. Øvrigt ind
sendt materiale (beskrivelser, fotos etc.) re
turneres ikke.

September, 1967.
EDR, Hovedbestyrelsen.

Mere om konkurrencen

Nu vil læseren muligvis straks indvende, 
at dette må være en konkurrence for de 
»professionelle« amatører, for fagfolk og eks
perter, men i hvert fald ikke for de rigtige 
amatører. Det er rigtigt, at konkurrencen 
også er for eksperterne, men den er i højeste 
grad også og især for den almindelige ama
tør. Hvilket vel nok kan trænge til en nær
mere forklaring.

Først og fremmest gælder det slet ikke om 
at kappes om at lave det mest eksotiske 
kredsløb med flest mulig felt-effekt-transi- 
storer, beam-gate-rør eller integrerede nand- 
nor-digital/analog/digital converter-logic! — 
Tværtimod er meningen at få nogle helt dag- 
ligdags diagrammer frem, noget som har væ
ret set mange gange før, eller i hvert fald 
noget, som er lige ud af landevejen. Det vil 
faktisk være muligt at tage et »godt diagram« 
fra OZ eller et andet amatørblad (eller ikke- 
amatør-do. for den sags skyld), lave et lige- 
ud-af-landevejen print, montere dette plus en 
drejekondensator samt diverse andre kompo
nenter på et simpelt chassis — og vinde før
stepræmien! Det vil også være principielt 
ligegyldigt, om man bruger rør, felt-effekt- - 
transistorer eller almindelige bipolare transi
storer. At rørmodtageren dog nok ikke bli
ver prismæssig konkurrencedygtig er en an
den sag.

Diagrammæssigt skulle sådan en modtager 
ikke kunne volde de helt store vanskelighe
der. Der er nu trods alt ikke så forfærdelig 
mange måder at lave et HF-forstærkertrin, 
en blander, en oscillator etc. etc. på. Man kan 
kigge i OZ eller andre blade, i bøger, det er 
endda tilladt at spørge i brevkassen eller at 
ringe til TR. Langt sværere er det faktisk at
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lave det rigtige blokskema, d. v. s. afgøre 
hvor mange trin, hvilken form for selektivi
tetsgivende filter, hvilke finesser der er nød
vendige.

Den mekaniske udformning er lige ved at 
være det vigtigste af det hele. Det er nemlig 
erfaringsmæssigt her, begynderen først fal
der i vandet, og her den største forhindring 
for selvbyggeren findes. Man kan ret let ud
skifte modstande etc., hvis der er noget, som 
ikke virker, og man kan til nød indføje flere 
trin. Men hvis hele konstruktionen er så 
vaklevorn, at det er umuligt at røre ved 
volumenkontrollen, uden at den indstillede 
station farer hen i den anden ende af ska
laen, så er der sjældent ret meget at stille op 
uden total ombygning.

Rør eller transistorer?
Medens konstruktørerne af professionelt 

elektronisk udstyr forlængst har forstået for
delene ved den moderne halvlederteknik, må 
det vist erkendes, at de nye ting er væsentlig 
længere om at slå an blandt amatørerne. For 
de lidt ældre amatørers vedkommende kræ
ves jo en kraftig omstilling, og mange har 
samlet sig et anseligt lager af rør og kompo
nenter til rørkonstruktioner, således at de kan 
eksperimentere næsten gratis på den gamle 
måde, men skal starte næsten fra bar bund 
med transistorerne. Det er derfor givet, at 
mange af de amatører, der kan bygge en mod
tager til konkurrencen, vil finde det natur
ligt at bruge rør, og må give op på forhånd, 
hvis den skal laves med halvledere. Det ville 
være forkert ikke at udnytte disse amatørers

store erfaring, og derfor bliver rør- og tran
sistormodtagere stillet lige, selv om begynde
ren selv helt naturligt må foretrække tran
sistorerne. Han er jo »ubelastet« af fordums 
rørerfaringer og vil selvfølgelig vælge den 
vej, der lettest og billigst fører til målet. På 
den anden side må det altså erkendes, at det 
er bedre at kunne byde læserne på nogle ef
fektive begynderkonstruktioner, der kan, 
hvad de skal, selv om teknikken er lidt gam
meldags, end slet ikke at kunne byde på no
get. Og dette er jo den faktiske situation i dag. 
Det er vitterlig meget sløjt med konstruk
tioner for begyndere, og især med modta
gere.

Det gode diagram.
Hvis du nu skulle have fået lyst til at bruge 

noget af vinterens byggeaktivitet på en be
gyndermodtager til EDR’s konkurrence, så 
husk, at:

— det er ikke nødvendigt at være profes
sor i radioteknik for at kunne lave et »godt 
diagram«. Det er nemlig lavet før, de enkelte 
dele er i hvert fald. Du kan finde dem ved 
at kigge i OZ og andre amatørblade og -bøger.

— det vil være fornuftigt at bygge en for
søgsmodel først, og hertil kan du bruge, hvad 
du har af tilfældige dele. Til den endelige 
model, som indsendes til bedømmelse, skal 
der bruges dele, som kan købes i løsdelsfor
retningerne i dag.

— modtageren må højst koste 500 kr. at 
fremstille, heri medregnet strømforsyning 
(kan evt. være batteri), højttaler eller hoved
telefon, men dog ikke antenne. For enhver 
modtager vil ydeevne blive vejet imod pris.

— der gives ekstra »points« for en kon
struktion, der let lader sig ombygge og ud
vide. Brugeren vil sikkert gerne eksperimen
tere og prøve forskellige nye kredsløb, når 
han bliver mere erfaren, uden at skulle være 
tvunget til at begynde helt forfra igen.

Hvad må det koste?
500 kr. kan måske synes mange penge for 

en begynder, som nok oftest tilhører grup
pen »unge under uddannelse«. Nu er det jo 
.for det første ikke sikkert, at modtageren be
høver at koste så meget, dels må udgiften 
sættes i relation til, hvad man får for pen
gene. Vi mener ikke, det nævnte beløb virker 
afskrækkende, når der er rimelig udsigt til et 
godt resultat. Det er der, når der bygges efter 
en gennemprøvet konstruktion, og det er så
dan én (eller flere), det er formålet med denne 
konkurrence at fremskaffe.

7AQ.

80 eller 2 meter?
Der er vel stort set to grupper af begyn

dere, de der starter på 2 meter, og de der star
ter på HF-båndene, hvilket ikke nødvendig
vis behøver at være 80 meter-båndet.

Det bliver interessant at se, hvor mange 
bidrag der kommer fra hver af de to grupper.

Når der ikke her skelnes mellem HF- og 
VHF-modtagere, er årsagen, at forskellen 
slet ikke er så stor, som nogle måske tror. I 
øvrigt er der jo mulighed for at forene de to 
grupper i én konstruktion, f. eks. en 10 m 
grundmodtager med 2 m-converter.

Når der i HF-gruppen forlanges, at ét- 
bånds-modtagere skal være for 80 m, er det 
for at skabe et ensartet bedømmelsesgrund
lag. Det er selvfølgelig meningen, at en sådan 
étbånds-modtager skal kunne forsynes med 
converter(e) til de øvrige bånd. Kan man lave 
converterne også for de 500 kr., er grundmod
tagerens frekvensområde naturligvis valgfrit.
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Foto 4.

Senderen set forfra.

En 5-bånds B-licens sender (revideret udgave)

I januarnummeret af OZ 1965 beskrev jeg 
en B-licens sender. I den anledning modtog 
jeg adskillige breve og telefonopringninger, 
der viste den store interesse for denne kon
struktion. Nogle fik virkelig en sender i gang 
efter beskrivelsen. Selv havde jeg stor for
nøjelse af den, men dette standsede brat, da 
jeg blev hængt op på TV-interferens med på
følgende ubehageligheder. Desuden havde 
den en enkelt fejl: Det var svært at få et fint 
T9-signal på 80 meter-båndet.

Da jeg var kommet mig oven på forskræk
kelsen, kasserede jeg senderen og påbegyndte 
en ny. Princippet var faktisk det samme, men 
fejlene blev rettet, og den ny konstruktion fik 
følgende fordele:

1) Den kan bestå prøven med kunstantenne 
uden at give TV-interferens.

2) Der bruges som før kun tre rør i alt med
pi-led og 6146 i PA.

3) Der er så vidt muligt anvendt kompo
nenter, som fås overalt.

4) Alle 5 HF-bånd med god båndspredning 
og stabile T9-signaler og god udstyring.

5) Senderen nøgles ved differentialmetoden.
Jeg vil ikke anbefale en begynder at bygge

denne sender. Men for den, der kender en 
selvbyggers uundgåelige små vanskeligheder 
(de kan alle overvindes), kan beskrivelsen 
virke som inspiration og vejledning for den 
lidt viderekomne.

Af OZ7Z, H. Tscherning Petersen 
Thorupgårdsalle 6, København, Vanløse.

Den er udført i tre eksemplarer: Først en 
rent eksperimentel, dernæst i to færdige sen
dere. Den ene har jeg anvendt med ca. 100 
watt input i over et halvt år med 6146. (Ano
despænding 900 volt, skærmgitterspænding 
ca. 100 volt).

Diagrammet.
Ingen sender er bedre end sin oscillator. 

Den skal være stabil, ren i tonen og give vir
kelige T9-signaler, og den skal kunne nøgles 
uden klik og chirp. En »high C« elektronkob
let oscillator kan uden besvær leve op til 
disse krav.

Diagrammet over senderen ses i fig. 1. Læg 
især mærke til, at afbryderne SW1-SW2 er 
kombineret i én afbryder, for eks. TS nr. 8827, 
som samtidig slutter og afbryder to kontakt
steder. I den ene stilling svinger kun oscilla
toren, som skal kunne høres i stationsmodta
geren. Denne stilling bruges til at indstille 
senderen i nulstød med en station, man ønsker 
at kalde.

Forbindelserne til båndomskifteren og PA- 
spolerne ses på særlige tegninger.

Hjælpeudstyr.
Men før man overhovedet går i gang, må 

man være klar over, hvilke uundværlige 
hjælpemidler, der skal til. Først en kortbølge
modtager, helst kalibreret, desuden et univer-
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salinstrument. Selv det billigste kan bruges. 
Et gitterdykmeter vil ikke være af vejen, 
men jeg har fundet, at en HF-indikator er en 
mindst lige så god hjælp. Foto nr. 1 viser et 
sådant instrument. Det er ganske enkelt. Den 
dyreste del er instrumentet, som i mit tilfælde 
er til 50 uA, men også et 100 /iA instrument 
skulle være udmærket. På den ene side fin
des en aflæsningsskala for kondensatoren, en 
FLT 120, fabrikat Prahn, på den anden side 
et håndtag. Meteret er shuntet med et 2 kohm 
potmeter for at forhindre for kraftig påvirk
ning. 3 spoler, udskiftelige, dækker de 5 HF- 
bånd. Nærmer man spolen til en HF-oscilla- 
tor, vil det indikere udslag, kraftigst ved re
sonans. Instrumentet er kalibreret, så man 
ved, hvor de 5 bånd giver resonans, foruden 
at give besked om den relative styrke. Et så
dant instrument vil være til nytte på statio
nen på anden måde, som almindelig kontrol 
af senderen, som feltstyrkemåler o. s. v.

Spoledata.
Spolerne, undtagen dem i PA, er viklet på 

TS spoleforme type 6148 (25 riller) og 6149 
(9 kamre). De fem af spolerne er monteret 
gennem chassiset, der er af 1,5 mm alumini
umplade, i huller filet aflange, så de fastlåser 
sig selv, når de drejes rundt ved hjælp af den 
spiralformede bund. De er således tilgænge
lige oven fra for indsætning og justering med 
20 mm lange ferritkerner.

Bufferspolerne derimod skal ikke justeres 
på denne måde. De er derfor anbragt på et 
stykke pertinaxplade, hævet lidt over chas
sisbunden.

Spoletabellen viser følgende data -------------- >

Disse vindingstal passer måske ikke helt nøjagtigt. 
Derfor bør spolerne let kunne udtages, hvis kon

trollen med HF-meteret viser, de ikke ligger 
nøjagtigt indenfor det pågældende bånd.

Der er anvendt to oscillatorkredsløb. Det 
ene dækker 2/3 af 80 m båndet og svinger på 
160 m. Det andet dækker 80 m båndet og der
med de højere bånd. Afstemningen af de fem 
bånd følger dette skema:

Bånd Ose. Buff. PA

80 m 160 80 80
40 m 160 80 40
20 m 80 40 20
15 m 80 40 15
10 m 80 20 10

Opbygning.
I foto nr. 2 ses chassiset fra neden uden 

dækplader. Det er inddelt i tre rum og op
bygget af 1,5 mm aluminiumplade. Alle hjør
ner er dækket med vinkelaluminium, fortrins
vis 2X15X15 mm. Størrelsen af chassiset er 
ca. 180 mm dybt og ca. 300 mm bredt. Det er

Spoletabel.

Bå
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, m
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160 Oscillator 0,5 lak. TS 6149 9X10

80 0,6 lak 44
Se nedenf.

80 Anode 0,4 lak. „ 9X17
40 „ „ „ 9X8
20 55 „ 9X4

10 Buffer 0,5 fortin. TS 6148 6i/2monteringst. dbl. spaemg.
15 55 55 55 15

20 55 55
55

enk. spacing. 15

40 „ 0,4 lak. TS 6149 9X6
80 » 55 55 9X17

C1 = 200 p på 80 stab

= 400 p på 160.

Alle afkoblinger: 1n keramisk FIG. 1
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kun bukket ét sted, nemlig i bagkanten. For
pladen er af 2 mm legeret aluminiumplade, og 
chassiset er fastskruet til forpladen med en 
længde vinkelaluminium. Selve forpladen er 
ca. 320X210 mm. Højden af chassismellem-

Foto nr. 2. 
Senderen set nedefra.

FIG. 2

HF-indikator, diagram, og til højre foto nr. 1.

rummene er ca. 80 mm. Når jeg anfører cirka- 
mål, så er det fordi målene afhænger af de 
anvendte komponenters fysiske størrelse. — 
Skala, kondensatorer o. s. v. behøver jo ikke 
være netop dem, jeg har anvendt. Chassisets 
endeflader og dækpladerne er påskruet ved 
hjælp af vinkelaluminium 2X10X10 mm.

Foto nr. 3 viser chassiset set ovenfra. Det er 
opdelt i to rum, det ene afskærmet. I dette 
sidste befinder PA-trinet sig. I det ikke-af- 
skærmede rum ses rørene til oscillator, buf
fer og regulatorrør samt afstemningskonden
sator, trimmere o. s. v. og elytkondensator, 
transformator og en fladensretter for de nød
vendige 250 volt anodespænding til oscillator 
og buffer. Dette rum kunne også afskærmes, 
og senderen skulle da være HF-tæt. Jeg har 
selv valgt at sætte chassiset i en metalkasse.

Vender vi tilbage til foto nr. 2 og betragter 
oscillator-bufferrummet igen, ser man øverst 
til venstre strømforsyningens LF-drossel, 
Liibcke DO-250, til højre for denne pertinax-

stykket med de fem bufferspoler. De er ved 
afstandsstykker hævet ca. 10 mm over chas
sisets bund.

Til omskiftning mellem båndene er anvendt 
en MEC omskifter type 0-12, 3 dæk, 2X5 stil
linger. Den skal være meget stabilt opspændt. 
Det sker ved to vinkler af 2 mm aluminium, 
ikke bøjet, men fastgjort ved hjælp af vinkej.- 
aluminium.

Akslen er ført ud gennem forpladen gen
nem en bøsning. Det samme gælder akslerne 
til de variable kondensatorer i PA (TS katalog 
nr. 7085, skalatilbehør).
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Omskifteren fås ikke som standardvare, 
men kan bestilles gennem fabrikken, eller 
man kan selv foretage forandringen. Denne 
består i, at mellemrummene mellem dækkene 
forøges, så den mellem første og andet bliver 
ca. 25 mm, mellem andet og tredie 40 mm. 
Til venstre for omskifteren er anbragt en ska- 
lalampeholder med en 110 volt neonpære (TS 
Jautz 449-b). Den indgår som forklaret i nøg
lekredsløbet, og når senderen tastes, kan dette 
kontrolleres fra forpladen. Tæt ved er anbragt 
dobbeltafbryderen, i diagrammet anført som 
SW1-SW2 (TS nr. 8202), desuden et multistik, 
eller to telefonbøsninger til nøglen. Nøgletil- 

  slutningen kan lige så let være på bagsiden, 
men da helst i rummet under PA-røret.

Første dæk, nærmest forpladen, skifter mel
lem de to oscillator-kredsløb. Forbindelserne 
til første og andet dæk fremgår af fig. 3. For
bindelserne til 3die dæk skulle ikke volde no
gen problemer.

Afstemningskondensatoren er på 60 pF 
(Prahn FLT 60). Den er imidlertid lovlig stor 
til afstemning af de tre højeste bånd. Der ind
skydes derfor en båndspredningskondensator 
på 50 pF, som kortsluttes automatisk, når 160 
m-kredsløbet anvendes. 20 m-båndet kan for 
eks. justeres til at fylde 25 delestreger på en 
skale med 100. Det giver også fin spedning på 
15 og 10 m. Alle keramiske kondensatorer, 
undtagen til afkobling, er Ferroperm type 
NPO, temperaturkoeffient = 0.

Til højre for omskifteren ses oscillatorspo
lerne, 80 m nærmest forpladen, og trimmerne 
er Prahn LTM 30 minilufttrimmere med kærv.

Fastgjort til skillevæggen anes de faste glim
merkondensatorer. De kan eventuelt erstattes 
med Ferroperm, type NPO, alle + - 5 % 
eller bedre.

Igangsætning.
Det vil måske være fordelagtigt først at 

forbinde transformator og ensretter, dernæst 
rørene i bufferrummet, samt delene til 80 m- 
oscillatoren. Det er måske overflødigt, men 
mål alligevel med universalmetret, så der ikke 
sættes strøm på, før man er helt sikker på, at 
alt er i orden. Når man har viklet anodespolen 
til 40 m, er alt klar til den første prøve.

Selve oscillatoren består af en trepunkt
opstilling, hvor skærmgitteret er anode, og 
såfremt oscillatoren svinger, kan det straks 
konstateres ved hjælp af HF-indikatoren. Før 
prøven har vi sat ferritkerne i oscillator- og 
anodespolerne, og såfremt prøven viser, den 
ikke svinger indenf. båndet, justerer man ved 
hjælp af ferritkernen og trimmeren til oscil
latorspolen. Skulle det vise sig, at det ikke 
kan lade sig gøre, må spolen vikles om, even
tuelt må der foretages forsøg med den faste 
kondensator, til den svinger indenfor båndet. 
Senderens afstemning skal stå på det sted af 
skalaen, hvor man ønsker at have den lave 
båndgrænse.

Dernæst kontrollerer man anodespolen med 
HF-indikatoren. Skønt denne spole skal være 
afstemt til anden harmoniske, altså 40 m-om- 
rådet, vil den vise langt kraftigere udslag end 
før. Ved hjælp af ferritkernen afstemmes den 
til maksimalt udslag.
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Foto nr. 3. 
Senderen set ovenfra.

Nu kan vi ikke komme længere med prø
verne i første omgang. Først skal PA forbin
des, og vi vender igen vor opmærksomhed 
mod foto nr. 3. I PA-rummet anes 6146 set 
ovenfra i øverste venstre hjørne. Røret er 
monteret gennem et hul i chassiset lidt større 
end rørets sokkel, og rørfatningen er monteret 
på en lille plade ca. 20 mm under chassisets 
bund. Dette giver mulighed for, at luft kan 
passere op omkring røret. Over røret, monte
ret på afskærmningens ene sidevæg, er HF- 
droslen i anoden anbragt. Den synes at være 
en kritisk komponent. Jeg prøvede først Prahn 
type 1531. Den var god på alle bånd undtagen 
40 m. Tråden i en af de midterste sektioner 
brændte over. Jeg loddede den sammen og 
ændrede parasit-stopperens vindingstal fra 5 
til 8 vindinger over en 50 ohm, 1 watt mod
stand. Den brændte igen over. Så prøvede jeg 
en type 1533, og den var og er fin på alle 5 
bånd.

I PA rummet er der to afstemningspoler, 
koblet som pi-led og beregnet for 1 stk. 6146. 
Den ene ses ovenfra, til venstre for røret, det 
er spolen for 80 og 40. Den er viklet på et 
stykke pertinaxrør, diameter 35 mm, længde 
ca. 70 mm. Talt fra neden af er der 10 vin
dinger til 40 m udtaget, derefter endnu 8 vin
dinger. Den øverste ende af spolen er i serie 
med den anden til 10-15-20 m områderne. På 
80 og 40 er begge spoler inde, men kortsluttes 
efterhånden ved en MEC omskifter, type KO- 
12, keramisk, 2X5 stillinger. Ses omskifteren 
bagfra, er det den højre kontaktrække, der 
kortslutter, mens den venstre indskyder ka
pacitet i form af glimmerkondensatorer, den 
ene på 500 pF, den anden på 1 nF. Dette gøres, 
fordi min antennekondensator er for lille til 
40 og 80, da den kun er på 500 pF. I øvrigt 
viser fig. 4 forbindelserne.

Afstemningskondensatoren er en surplus af 
de kendte (»type R«) fra Radio Magasinet, ka

paciteten er anslået til ca. 180 pF. Pladeaf
standen er det dobbelte af det normale, og 
overslag, selv med 1000 volt anodespænding, 
er ikke konstateret.

Der anvendes et 0-200 mA meter til måling 
af anodestrømmen. Da meteret stikker ind i 
PA-rummet, skal det afskærmes effektivt med 
en metaldåse, som skrues til forpladen. Der 
bliver naturligt to ledninger, som føres ind i 
rummet. De afkobles her fra meterets to til
slutninger til skærm med 1 nF Ferroperm sik
kerhedskondensatorer, 5 kV prøvespænding.

Anodespændingen kommer fra tilslutningen 
under PA-rummet. Da ledningen fører en høj 
spænding, betaler det sig at gøre noget ud af 
isolationen. Selve lederen kan være tynd. Den 
overtrækkes først med flex af ringe diameter, 
udenpå igen af flex med større diameter, og 
yderst metalflex for effektiv afskærmning. 
Husk, at afkobling skal foretages i begge en
der, og at metalflexen skal jordes med mel
lemrum på ca. 5 cm.

Vi vender atter tilbage til foto nr. 2. Til 
højre for oscillator-bufferrummet er to af
skærmede rum. I det øverste er fatningen til 
6146 set fra neden. Tæt ved, på den lille plade, 
sidder en minifatning med en finsikring, 250 
mA. Den forbinder katode med stel og skal 
beskytte røret i tilfælde af overbelastning. 
Tæt ved kan man få øje på en lille variabel 
kondensator, en 30 pF minitrimmer, som an
vendt i oscillatorkredsene. Den er fastskruet 
på skillevæggen ind til det tredie rum, hvor 
belastningskondensatoren befinder sig. Den er 
med aksel, og en forlænger går til en knap på 
forpladen.

Glødestrømmen til 6146 kommer fra buffer
rummet. Den føres frem i to ledninger, af
skærmet med metalflex. Den afkobles ved 
begge ender i den ikke-jordede side. Den an
den forbindes til stel.

Stator af den omtalte minitrimmer er for
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bundet med gitteret på 6146 og gennem en ke
ramisk kondensator på 1 nF med glidekontak- 
ten på tredie dæk af båndvælgeren. Dette 
sker gennem et hul i skillevæggen mellem de 
to rum. Umiddelbart på gitteret sidder lodret 
en 2,5 mH drosselspole, hvis anden ende er i 
forbindelse med gitteraflederen og modstan
den, på 0,1 Mohm, der er forbundet til den 
negative gitterf or spænding som vist i dia
grammet. En ledning skærmet med metalflex 
og afkoblet i begge ender, føres fra gitter
aflederen ind i oscillator-bufferrummet og 
skjult under vinkelmetallet rundt til neon
lampens fatning. Til højre for fatningen til 
6146 ses nogle modstande. De udgør en spæn
dingsdel, som forsyner 6146 med skærm- 
gitterspænding.

Den endelige afstemning.
Vi har nu gennemgået de fleste komponen

ters placering og forudsætter, at også PA- 
rummet er færdigmonteret og forbundet. 
Vælg nu at vikle bufferspolen til 20 m-om- 
rådet, og stil de to båndomskiftere til dette 
område. Tilslut ude fra stelforbindelsen og 
- gitterforspænding, men ikke anodespæn
ding til PA. Nu skal neonlampen lyse med 
omstilleren i den ene stilling. Indstil den ne
gative forspænding til ca. 120 volt og tilslut 
anodespændingen. Hvis alt er i orden, skal der 
ikke gå nogen anodestrøm. Trykkes nøglen 
ned, skal der komme et større eller mindre 
udslag på mA-meteret. Belastningskondensa
toren indstilles på max. kapacitet, exciterkon- 
trollen skrues trekvart op, og anodespole og 
bufferspole kontrolleres for max. udslag. Tryk 
igen hastigt nøglen ned og før afstemnings
kondensatoren hen over hele området og se, 
om der ikke ved en bestemt indstilling skulle 
komme et kraftigt dyk. Hvis dette dyk i ano
destrøm viser sig, når der er ca. 30 å 40 pF 
inde af afstemningskondensatoren, er det no
genlunde sikkert, at PA er afstemt til 20 rå
båndet. Kontroller med modtageren. Sluk 
neonlampen med omskifteren og gentag den 
samme manøvre. Hvis der stadig kommer et 
eller flere dyk, kan man næsten være sikker 
på, der er tale om selvsving i udgangstrinet. 
Det er ikke neutrodynstabiliseret og vil selv
svinge som en TPTG-oscillator. Dette må for
hindres, og det gøres ved at dæmpe gitter
kredsen. Den lille minitrimmer C2 afstemmer 
bufferspolerne. Det bør ske ved, at der er ca. 
1/4 af kapaciteten inde. Denne kondensator er 
jordet på den ene side og vil virke som delvis 
dæmpning. På diagrammet er vist en mod
stand på 3 ohm mellem bufferspolen og trim
meren. I mit tilfælde var den passende til at

dæmpe kredsen på 10 m området. Hvis der 
intet dyk kommer i anodestrømmen med neon
lampen slukket, er det bevis for, at dæmpnin
gen er tilstrækkelig. Den yderligere dæmp
ning foretages ved at indsætte en eller flere 
små ferritperler på ledningen fra bufferspolen 
til omskifterens kontakter. I mit tilfælde var 
en perle nok på 15, 20 og 40 m områderne, 
men på 80 måtte der en seriemodstand på 47 
ohm plus to perler til, før selvsving forsvandt. 
Men ellers skal dykket være så dybt, at PA, 
uden antenne, trækker mellem 30 og 40 mA.

På spolen i PA, den til 10, 15 og 20 m, er 
endnu ikke vist noget udtag til 10 og 15. De 
er ret kritiske, og man bør prøve sig frem. 
Brug en flexibel ledning med en kontakt, der 
fatter om spoletråden og forsøg med, hvor 
megen selvinduktion, man skal have for at 
gøre dykket dybest muligt. Brug som ud
gangspunkt 4 å 5 vindinger til 10 m, 5 å 6 til 
15 m. Når bedste punkt er fundet, påloddes 
faste ledninger.

Når man er kommet så langt, kan skærmene 
påskrues. De består af perforeret stålplade, 1 
mm tykt, mønster 720, huller 2 mm diameter 
(Rich. Mullers fabrik). Senderen trimmes for 
sidste gang. Juster oscillatorerne, så båndene 
begynder på det sted af skalaen, man ønsker. 
Jeg har valgt, at de begynder 10 delestreger 
inde. Derefter tager man bånd for bånd og 
uddyber dykket ved efterjustering af anode
spolerne. Til sidst fastgøres ferritkernerne 
med en smule Danalim. Hvis frekvensen i 
fremtiden trænger til at efterjusteres, sker 
dette udelukkende ved en ringe ændring af 
oscillatortrimmerne.

Hvad der sker, når antennen tilkobles, er 
for så vidt ikke en sag, der vedkommer kon
struktionen af senderen. Lad os her nøjes med 
at fastslå, at dykket i anodestrøm flades ud 
og at røret trækker normalt input, dvs. ca. 
60—80 watt efter den anvendte anodespæn
ding ved en anodestrøm på 100 til 120 mA. 
Såfremt den belastes med en kunstantenne 
på 75 ohm, skal der ikke foretages nogen ef
terjustering, men i praksis med en antenne 
er det ofte nødvendigt med en efterjustering i 
afstemningen.

Senderen udstråler ikke megen HF-energi 
som den er, men skal den være helt strålings
fri, skal den i et metalkabinet. Belastes den 
da med kunstantenne, kan der ikke påvises 
TV-interferens på en TV-modtager i umiddel
bar nærhed af senderen.

Dette skal dog ikke opfattes som en garanti 
for, at senderen er TV-sikker. Der skal som 
regel mere til, men man er i hvert fald godt 
pa vej. (Sluttes nederst næste side).
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Begynderens 

problemer
Ved TR

Enten har der ikke været nogle begynder
problemer siden februar, eller også har de 
begyndere, der har haft problemer, fået hjælp 
andetsteds. Dette hjørne i OZ er ellers tænkt 
som stedet, hvor vi kan tage fat på de proble
mer, som ikke lader sig ordne i brevkassens 
mere kortfattede form. Enhver er velkommen 
til at skrive til TR, og såfremt problemerne 
er af mere almen art, prøver jeg så at give en 
redegørelse her. Så kom blot frit frem! Ingen 
bliver hængt ud med navns nævnelse, hvis 
de da ikke selv beder om det.

PM-modulator.
Denne gang er der én spørger og en hel 

masse spørgsmål. Vi lægger ud med følgende: 
PM og FM kan frembringes på flere måder, 
men jeg synes aldrig, man ser nogle konstruk
tioner, hvor man bruger én transistor.

Hvad betyder det, om man bruger et par 
transistorer mere eller mindre i en konstruk
tion? Naturligvis ved jeg godt, at begynderen

B-licens sender
Det omtalte dyk i anodestrøm skal vise sig, 

når følgende omtrentlige kapacitet af afstem
ningskondensatoren er inde:

80 m = 125 pF
40 m = 70 pF
20 m = 30 pF
15 m = 20 pF
10 m = 15 pF

Desuden er dykkets dybde afhængigt af 
exciterkontrollens stilling. På 10 m skal den 
skrues helt op, på de andre bånd mellem ½ 
og 3/4.

Supplerende spoledata.
Oscillatorspolerne har katodeudtag efter vikling 

af første kammer. 80 m spolen har 8 vindinger i før
ste kammer, derefter skiftevis 4 og 5 i de efterføl
gende. Katodeviklingerne kommer til at ligge nær
mest chassis. -fe

Oscillator Fasemodulator

(og mange andre også) helst vil lave opstil
lingerne så simpelt og billigt som muligt, men 
man kan nu også spare så meget, at resultatet 
bliver ubrugeligt. I nogle tilfælde kan man 
fristes til at vælge et kredsløb, fordi det bru
ger få komponenter, men man opdager så 
først senere, at det kniber med at få den øn
skede funktion, eller at justeringen er meget 
kritisk. Havde man i stedet valgt det lidt 
mere komplicerede kredsløb, havde der må
ske overhovedet ingen vanskeligheder været 
med at få det til at virke.

Fig. 1 viser en fasemodulator med én tran
sistor (Q2), opstillingens virkemåde er som 
den tilsvarende røropstillings, hvis det siger 
nogen noget. Det er måske bedre at give en 
kort, populær forklaring: Q2 er modkoblet så 
kraftigt med kondensatoren på 56 pF fra kol
lekter til basis, at forstærkningen er omkring 
én gang. Nu løber der signal frem til ud
gangskredsen ad to veje, gennem de 56 pF 
mellem basis og kollekter, og gennem transi
storen. De to signaler er omtrent 180° fase
forskudt i forhold til hinanden. Når man nu 
varierer transistorens stejlhed, kommer sig
nalet, der løber gennem Q2, til at betyde mere 
eller mindre end det, der kommer via de 56 
pF. Resultatet bliver, at HF-signalets fase va
rierer, når kollektorstrømmen og dermed 
stejlheden varierer.

Hvis man bruger opstillingen til en 2 m- 
sender, og man starter på 6, 8 el. evt. 12 MHz, 
skulle man kunne få fasesving nok. Der er 
dog ingen tvivl om, at denne opstilling med 
én transistor er lettere at få til at køre for
kert end den, der er vist i OZ juni 67 side 188 
(fig. 7). Sidstnævnte opstilling (med to tran
sistorer) er ukritisk at justere, hvilket man 
ikke just kan sige om den i fig. 1.

Varicap - dioder.
Hvor stabile er varicap-dioder, jeg tænker 

på ovenfor temperatur ændring er? Alle halv- 
lederdioder har en karakteristisk temperatur
afhængighed, og varicaps er ingen undtagelse.
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Optegner vi sammenhængen mellem spæn
ding over og strøm igennem dioden (i lede
retningen) ved forskellige temperaturer, får 
vi et resultat som fig. 2, hvoraf vi bl. a. kan 
aflæse, at spændingen over dioden ændrer sig 
meget nær 2 millivolt pr. grad Celcius (strøm
men tænkes fastholdt på en konstant værdi). 
Den samme temperaturafhængighed har vi 
naturligvis i transistorernes basis-emitter- 
diode.

Nu anvendes en varicap (d. v. s. en silici
umdiode, som særlig er rendyrket til at fun
gere som variabel kondensator) jo normalt 
forspændt i spærreretningen, men det ændrer 
nu ikke på den beskrevne temperaturafhæng
ighed, der får følgende virkning: diodens 
temperaturafhængighed bliver ganske, som 
om der i serie med en ideel diode befandt sig 
et lille batteri, hvis spænding ændrer sig med 
de omtalte 2 mV/°C. Hvis vi derfor bygger 
en oscillator afstemt med en varicap og for
syner denne fra en absolut konstant spæn
ding (stabiliseret f. eks. med en zenerdiode), 
så vil frekvensen alligevel variere med tem
peraturen på grund af det beskrevne fæno
men! Det er imidlertid muligt at kompensere 
for temperaturændringerne med en anden 
diode, der forbindes som vist på fig. 3. Er 
man heldig, d. v. s. er de to dioders tempera
turkoefficient ens, får man varicap’ens tem
peraturafhængighed helt elimineret.

I praksis er der jo mange andre tempera
turfølsomme komponenter i sådan en oscilla
tor, og det kan diskuteres, om den viste kom

pensationsdiode er ulejligheden værd. Det 
kan endda være, at den bare gør ondt værre, 
fordi f. eks. spolens temperaturafhængighed 
er overvejende. Så om den skal i eller ej bør 
nok komme an på en praktisk prøve.

Svaret på det stillede spørgsmål kan også 
simpelthen formuleres således: varicap-dio- 
der ændrer deres kapacitet så meget, som 
svarer til en spændingsændring på 2 mV pr. 
grad temperaturændring. Om dette er meget 
eller lidt afhænger af arbejdspunktet for dio
den samt af kredsløbet i øvrigt.

Transistor til stabilisering.
Kan man bruge en OC71 eller lignende, evt. 

en af de transistorer, som bliver solgt efter 
vægt, som parallelmodstand i spændingsdele- 
ren til en transistor fra basis til emitter, og så 
lade basis »svæve« på »NTC-transistoren«, og 
får man så nogen temperaturstabilisering ud 
af det? Fig. 4.

Ja, det gør man vel nok, og man kan sik
kert ret let regne ud, hvilke komponentvær
dier, man skal vælge, når man vel at mærke 
kender nulstrømmene i de to transistorer. Jeg 
tror dog ikke, at man skal anbefale kredslø
bet. Det er da også normalt billigere at ind
sætte en emittermodstand i det trin, der skal 
stabiliseres. Ved LF (lavfrekvens) skal emit
termodstanden naturligvis afkobles med en 
ret stor elektrolytkondensator, og sådan én er 
en kedelig fyr, bl. a. fordi den fylder ret me
get. I stedet for dit kredsløb fig. 4 vil jeg fore

slå at anvende fig. 5 i de tilfælde, hvor der 
ikke er plads til den store »lyt«, og hvor der 
gerne må anvendes en ekstra transistor. Her
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bruges Q2 som afkobling af Ql’s emittermod- 
stand, som shuntes med en modstand overfor 
signalet på Q2’s strømforstærkningsfaktor 
ganget med parallelforbindelsen af de to mod
stande i Q2’s basisdeler. Q2’s basis kan evt. 
afkobles med en lille kapacitet. Denne vil da 
optræde som en hfe gange større kapacitet 
over den fælles emittermodstand (hfe er Q2’s 
strømforstærkningsfaktor). Temperaturstabi- 
liseringen af Q1 bliver med dette kredsløb 
meget fin.

Her er altså en måde at finde anvendelse 
for eventuelle »surplus« transistorer, som el
lers bare ville blive liggende i en skuffe. Der 
er mange flere, når man bruger sin fantasi 
lidt!

QRT.
Hvor mange amatører har vrøvl med deres 

omgivelser, jeg tænker på forstyrrelser, og er 
slutningen den, at amatøren går QRT? Når 
jeg spørger hvor mange, mener jeg de til
fælde, hvor P&T bliver indblandet.

Jeg må svare, at det ved jeg ikke; det er 
vist kun P&T, der kan besvare det spørgsmål. 
Når spørgsmålet bringes her, er det for at få 
en lejlighed til at bemærke, at EDR nok burde 
tilbyde medlemmerne den service at stille 
kvalificeret hjælp til rådighed i tilfælde, 
hvor amatøren ikke selv kan afhjælpe for
styrrelser, som forhindrer ham i at benytte 
sin station. Der var engang tale om »TVI- 
komiteer«; hvorfor noget sådant ikke blev 
realiseret her i landet, ved jeg ikke. Men en
hver kan jo rejse sagen overfor sin HB-re- 
præsentant. Forøvrigt er der sikkert langt 
flere tilfælde af QRT end dem, hvor P&T er 
indblandet. Det er givet, at et meget stort 
antal amatører, især i byerne, simpelthen 
undlader at sende i fjernsynstiden, fordi de 
har haft eller forventer trouble. Om man vil 
kalde dette »QRT« eller ej er måske en smags
sag!

Billige transistorer.
Det er åbenbart noget af et problem med 

de billige transistorer, der sælges uden type
betegnelse eller med forhandlerens egen be
nævnelse. 6NF har svaret på nogle spørgs
mål i brevkassen for nogle numre siden, men 
her er så igen, hvad der kan svares hertil: 
Transistorer påstemplet typebetegnelser, som 
kan findes i fabrikantens katalog eller data
blad, kan med meget stor sikkerhed påregnes 
at kunne klare de her opgivne data. Meget 
ofte kan flertallet af eksemplarer f. eks. tåle 
meget højere spænding end den opgivne 
maksimalværdi — en 25 V-type kan måske

tåle 75 V eller mere, men man skal bare ikke 
regne med det. De transistorer, der ved fa
brikkens sortering falder fra, bliver muligvis 
solgt, muligvis destrueret. Det er imidlertid 
helt stensikkert, at de ikke bliver påstemplet 
originalt firmamærke eller normal typebe
tegnelse. Der er andre firmaer, der lever af 
at opkøbe den slags makulatur, forsyne det 
med obskure typebetegnelser og sælge det til 
uvidende stakler, som tror at gøre en fin han
del. En god vare er sit navn bekendt, og der 
er som regel gode grunde til, at et parti kas
seres. Og hvad glæde har man af at købe no
get til halv pris, hvoraf kun halvdelen kan 
bruges? Moderne transistorer er billige, såle
des at størsteparten af det, amatøren beta
ler, er handelsomkostninger. Den klogeste 
indkøbspolitik er derfor at bruge typer, der er 
almindelige handelsvarer fra velrenommere
de fabrikker. Ældre, umoderne typer er ofte 
ret dyre, fordi prisniveauet bare for et par 
år siden var helt anderledes. Dette afspejles i 
forhandlernes prislister, hvor de bedste tran
sistorer ofte er de billigste. De gamle typer 
bør kun købes til stærkt nedsatte priser! Vi 
skal i øvrigt ved lejlighed komme tilbage til 
sagen med en orientering om, hvilke transi
stortyper man bør koncentrere sig om i for
bindelse med nykonstruktioner.

Farvekode for kondensatorer.
Medens der kun er ét system for farvekod

ning af modstande, er sagen ikke helt så sim
pel for kondensatorer. Her findes mange for
skellige systemer, og jeg skal såmænd gerne 
indrømme, at det aldrig er lykkedes mig at 
lære nogen af dem udenad.

Også på dette felt skal vi senere vende til
bage med en orienterende artikel.

Fra Teknisk Redaktør!
Kassen med teknisk stof hos TR har det 

ligesom statskassen: den er kronisk tom. — 
Ganske vist har bunden været dækket i sær
lig gunstige tider, men i disse ma-neder er 
tilgangen sløj. I modsætning til statskassen 
kan OZ’s stofkasse ikke fyldes ved lån i ud
landet — oversættelser fra andre amatørblade 
kan højst give et lille supplement til de nor
male forsyninger, der må og skal komme fra 
EDR’s medlemmer og OZ’s læsere. Derfor 
denne appel om ikke at glemme, at det bl. a. 
afhænger af d i g ,  om vi skal have et godt 
og fyldigt OZ næste gang!

Send dit stof s n a r e s t  og inden d. 25. til 
teknisk redaktør.

OZ7AQ.
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Viskermotor

Vinduesvisker

regulatoren 

model »Antique«

Af OZ9QW, Bent Nicolaisen 
Karensvej 35, Brabrand.

Kommentarer m.h.t. formålet med en så- 
dan konstruktion vil jeg springe over, fordi 
der i tidens løb er beskrevet adskillige; men 
de bruger alle SCR’er som switch, og som 
bekendt evner de ikke at kortslutte motoren, 
når denne har fuldført et »visk«.

Hellere må vi starte med at kigge lidt på 
motorens funktion uden regulator; man må 
da tænke sig punkt a og d forbundet direkte 
og ikke gennem relæet. Man starter nu mo

toren ved at aktivere O1, der er bilens med
fødte kontakt, således at e og d slutter for
bindelsen til 12 volts forsyningen. I samme 
øjeblik viskeren begynder sit »løb« skiftes 
a over til c via motorens indbyggede kontakt. 
Hver gang viskeren passerer sin normale 
hvilestilling skiftes kontakten tilbage igen 
(a — b), men da der ingen forbindelse er 
mellem f—g, sker der ikke andet end at vi
skeren bliver ved med at køre, selvom for-

W3DZZ
Antennetips

De fabriksfremstillede kredse, »traps« (7050 
kHz), ses tit indbygget i et kunststofhus. Til
syneladende er de helt tætte og holdbare.

Holdbarheden er imidlertid ret beskeden, 
idet vejrliget og dermed følgende temperatur
forandringer virker nedbrydende på husets 
kompakthed, hvilket rent praktisk vil sige, at 
der ret hurtigt opstår en lille utæthed, hvori
gennem regnvand kan trænge ind.

Om der er trængt vand ind i en trap, kan 
uden større besvær konstateres ved at måle 
antennens resonans med et gitterdykmeter. 
Finder man, at resonansfrekvensen har holdt 
flyttedag, ofte helt uden for båndene, så er 
der to muligheder, nemlig de to traps! Der 
kan være sket overslag i den keramiske af
stemningskondensator i en trap, men mulig
heden for, at der er vand til stede i én eller 
begge traps, er meget stor.

Har man en standbølgemåler i feederen, vil 
den vise dårligt SWK på alle bånd. Undersøg 
med et GDM løst koblet til hver trap om der 
stadig finder et udpræget dyk sted ved 7050 
kHz. Er dykket ikke udpræget, eller ligger 
resonansfrekvensen ikke mere, hvor den skal, 
så er der trængt vand ind.

For at fjerne vandet og for at hindre, at 
episoden gentager sig, kan man bore en kreds 
af huller i den ene endebund på hver trap 
som vist på tegningen. Afstanden mellem hul
lerne kan være 5 mm, og der bores med et 
D/2 mm bor.

Af tegningerne fremgår, at den hullede 
ende skal vende den rigtige vej, og at den rig
tige vej er afhængig af den ophængnings
måde, man har anvendt. Endelig er på tegnin
gen vist de rigtige mål for en antenne, der er 
anbragt 12—15 meter over jorden. Antennens 
impedans i fødepunktet (i den angivne højde) 
ligger på ca. 55 ohm, når antennen arbejder 
på 40 og 80 meter, hvilket vil sige, at et 52 
ohm coaxkabel (RG-8/U) er velegnet.

Lægger man størst vægt på antennens vær
di til 15 og 20 meter båndene, kan man bruge 
75 ohm kabel, idet fødeimpedansen på disse 
bånd ligger nær 80 ohm. Til 10 meter-brug er 
antennen ikke særlig velegnet som følge af 
antennelængden. Yderligere ligger impedan
sen nær 100 ohm og afviger dermed fra de 
almindeligt benyttede kabelimpedanser. ☆
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Spørgsmål: Jeg har tænkt mig at bygge den af 
9CV omtalte begyndermodtager fra OZ juli 65. Nu 
ligger det sådan, at jeg til at begynde med gerne 
ville bygge den uden beatoscillatoren og samtidig 
også gerne undgå midterudtaget i T2. Spørgsmålet 
for mig er da, hvor det vil være mest hensigtsmæs
sigt at anbringe detektordioden OA85?

Svar: På „toppen" af T2. Der findes som bekendt 
to „modeller" af MF-transformere, Idet den ene er 
beregnet til 1. transformer og den 2. til detektor
transformer i en normal BCL-spille. Forskellen 
ligger 1 koblingsgraden mellem de to spoler i trans
formeren, samt at detektortransformeren har et 
udtag på sekundærspolen. Hensigten med dette er, 
at man kan opnå en total filterkurve for de to 
transformere, som har lidt større båndbredde (ca. 
10 kHz) i toppen, samtidig med at båndbredden nede 
på kurven ikke forøges væsentligt. Altså bedre „fide
lity" med samme selektivitet ved AM radiofoni.

bindeisen e—d afbrydes. Hvis dette gøres ved 
hjælp af O1, så sluttes forbindelsen f—g. Her
ved er der skabt mulighed for at viskerne vil 
standse i deres normale hvilestilling, idet 
motoren nu stoppes temmelig brat ved kort
slutning a—b—-f—g.

Og nu lidt om diagrammet. Relæet er teg
net i hvilestilling og dets kontakter er for
bundet med bilens installation således at O1, 
som det ses, kan opereres uafhængigt af re
gulatoren når denne er slukket. Efter at vi
skermotoren er startet, kan man nu indføre 
et variabelt tidsinterval mellem hvert »visk« 
ved at slutte O2. Der sker da følgende »begi
venhed« i regulatoren: C1 oplades via P1, OC 
71 får basisforspænding via intervalregula
toren P2 og justeringspotmeteret P3, relæet 
trækker og motoren stopper med viskerne i 
hvilestilling. Når Ci efter nogen tids forløb 
er afladet bl. a. gennem modstanden på de 
10 kohm, falder relæet og motoren starter 
påny. C1 oplades meget hurtigt igen så kort 
tid efter at det er faldet, at det kan knibe 
motoren at komme i gang (NB motorens ind
byggede kontakt); denne tid justeres én gang 
for alle med P1. C2 kan være nødvendig til 
dæmpning af relæet. Tiden mellem hvert 
»visk« kan med de brugte værdier varieres 
med P2 fra 1—15 sek., hvilket jeg synes er 
passende. Ved at bruge andre komponenter 
kan der selvfølgelig vælges andre mulighe
der.

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.

Man opnår det på den måde, at 1. transformer er 
kritisk koblet, og 2. transformer er lidt overkritisk 
koblet, og derfor lidt bredere i toppen, men med 
et fladt dyk på midten. Sammenlagt giver det en 
bred top, omend med lidt ujævnheder, som imid
lertid er små nok til ikke at genere. — Grunden 
til, at 2. transformer er overkritisk koblet, er bl .a., 
at detektoren kobles til udtaget, hvorved sekun
dærkredsen jo belastes mindre. Hvis detektoren 
kobles til toppen af kredsen, bliver denne trans
former også omkring kritisk koblet, men med 
samme båndbredde som før. Sammenlagt giver de 
to transformere en kurve, som runder en del mere 
i toppen, men som ikke er bredere. — Jeg tror nu 
nok, at jeg ville øge modstanden på 47 kohm til 
150—250 kohm for at mindske detektorbelastningen. 
47 kohm er en unormalt lav værdi.

Spørgsmål: Jeg er kommet i besiddelse af en mod
tager BC 224C. Men jeg mangler et diagram over 
den og vil derfor spørge dig, om du ved, hvor jeg 
kan låne dette diagram eller købe et. Og hvilken 
MF har den?

Svar: Prøv at spørge sælgeren først. Det var da 
muligt, at han har et. Ellers spørg igen. Jeg kender 
ikke mellemfrekvensen, men der foresvæver mig 
noget om, at den svarer til BC342, som igen er en 
militærudgave af Hammarlunds Super Pro. Dens 
MF er 455 kHz. Men hæng mig ikke, om slægtsska
bet er forkert.

Spørgsmål: En lørdag formiddag, da jeg sad og 
lyttede på 46 m, hørte jeg en kvindestemme, der 
sagde en masse tal på tysk. Tallene blev sagt' meget 
grundigt, z w e i  blev udtalt som z w o o. s. v. Med 
enkelte mellemrum blev der sagt: „Achtung". Sta
tionen blev hørt kl. 0923z d. 23.9.67. Nu er det, at jeg 
vil spørge, om nogen i EDR kender stationen, og 
hvad tallene betyder?

Svar: Jeg har hørt om den før, men er ikke kloge
re end du. Vi kan jo starte en gættekonkurrence, og 
jeg lægger ud med forslaget om, at det er en ud
sendelse til opøvning af modtagelse af kodede med
delelser. Og da man i denne konkurrence må gætte 
flere gange, foreslår jeg også, at det kan være 
meteorologidatarundsendelse. Hvad mener I om det?

Endelig har OZ-DR 1044 skrevet, at HA5K39 
strømforsyningsdiagram kan fås hos ham, og det 
kan også lånes hos 9CK, der dog skriver, at det 
ikke kan betale sig at bygge det efter, med mindre 
man vil køre mobilt med den på 12 V. 9CK skriver 
i øvrigt, at terminalerne set fra venstre hjørne for 
oven mod højre og linie for linie skal være: 1) og 2) 
12 V AC-DC. 3) relæspænding 12 V DC. 4) fælles 
minus. 5) gitterforspænding, kan reguleres fra - 6 
til - 12 V DC. 6) + anode modtager, 250 V DC. 7) 
+ anode, gitter 2, sender, ca. 300 V DC. De tre sid
ste terminaler bruges ikke ved hjemmelavet strøm
forsyning, de er formodentlig til noget relæstyring. 
Tak til begge d’herrer! Vy 73 de OZ6NF.
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Fra INDUSTRI OG

Ved OZ6PA VIDENSKAB

Drejespoleinstrumentet under udvikling.

Da H. C. Ørsted i 1821 gjorde den erfaring, at en 
magnetnål under påvirkning af den elektriske strøm 
forlod sin vante nord-syd retning for at indstille 
sig efter retningen af den omgivende elektriske 
strøm, så havde han sikkert ikke i sin vildeste fan
tasi kunnet tænke sig, hvilke fremtidige konsekven
ser der kunne følge af denne tilsyneladende be
skedne opdagelse. Opdagelsen betød jo i virkelighe
den, ait grundlaget blev lagt for elektromagnetismen, 
og vi ved jo alle, hvad dette er kommet til at betyde 
for hele den elektroniske udvikling. Særlig åben
bart blev det, at her var et grundlag for måling 
af den elektriske strøm, en tanke som Ørsted nok 
selv har kunnet gisne om, men som d’Arsonval se
nere skulle føre ud i livet. I dag kan vi alle se, 
hvor betydningsfuld en iagttagelse Ørsted gjorde, og 
at det blandt alle de enestående opfindelser, som 
fulgte i iagttagelsens kølvand, er særlig grund til 
at hæfte sig ved det mest nærliggende resultat, nem
lig et måleinstrument som kunne give et synligt 
bevis for de usynlige kræfter, som manifesterede sig 
i den elektriske strøm.

Drejespoleinstmment.

De første måleinstrumenter, galvanometrene, var 
ret mangelfulde som instrumenter betragtet. Den 
stærke indflydelse fra omgivende fremmedfelter og 
den meget ømfindlige opbygning, gjorde dem meget 
sårbare. Hertil kom en meget tidskrævende ju
stering og først med udviklingen af drejespolein
strumentet, kom der gang i tingene. Drejespole
instrumentets opbygning er d’Arsonvals idé og æn
drer totalt, hvad man ellers havde forsøgt sig med. 
Medens der ved de første instrumenter var anbragt 
en magnet i feltet af en strømførende vikling, så 
er princippet ved drejespoleinstrumentet, at den af 
strømmen gennemløbende vikling befinder sig i 
feltet af en permanent magnet.

På grund af den meget store og af den perma
nente magnet fremkaldte luftinduktion, 1000 til 2000 
Gauss, er jordfeltets indflydelse så godt som uden 
betydning og indflydelsen af andre fremmedfelter 
lig nul.

Vi kender alle den klassiske udformning af et 
sådant drejespoleinstmment, man ser på fig. 1 de 
karakteristiske byggeelementer nemlig hesteskomag
neten, polskoene, kærnen, drejespolen, spiralfjede
ren, viseren og skalaen. Opstillingen her er temme
lig gammeldags, men ganske god at få forstand af. 
På billedet ser man pinollejerne og drejeaksen, men 
ellers er jo moderne instrumenter meget mere ro
buste og sammenpakkede. Følsomheden var heller 
ikke særlig fremragende, og måske dog alligevel 
på et tidligere tidspunkt overraskende stor. I vore 
dage er man kommet langt i så henseende. Følsom
heden blev hævet ved at forøge antallet af vindin
ger på drejespolen, men det var kun muligt til 
en vis grad, thi tråddiametre under 0,03 mm er van
skelige at arbejde med. Man kan forøge luftinduk
tionen ved anvendelse af flere magneter eller ved 
anvendelse af de moderne højkoerzitive magnetle
geringer, sådan som det netop er sket i de allersidste 
år. Man har også forsøgt med ændring i tilbage
træksmomentet, men det har vist sig at have andre 
uheldige egenskaber.

Det tekniske grundlag for arbejdet med de sæd
vanlige drejespoleinstrumenter kender de fleste af 
os. Sendes en strøm gennem vindingerne, påvirkes 
de i magnetfeltet efter lillefingerreglen. Med pas
sende i Strømretning vil højre side af rammen i fig. 1 
bevæge sig nedad, venstre side opad. Er rammens 
længde 1, dens bredde a, vindingsantallet n, induk
tionen i den ringformede spalte B og strømmen I, 
bliver drejningsmomentet N'B'I’e'a, altså proportio
nal med I, rammen vil derfor dreje sig, indtil 
drejningsmomentet kompenseres af det modsat ret
tede drejningsmoment fra bronzefjedrene, og da 
dette er proportionalt med, bliver udslaget pro
portionalt med I. En forudsætning er det, at B er 
konstant under drejningen, det vil sige har samme 
værdi i hele det benyttede stykke af ringspalten. 
Dette vil være tilfældet, når spalten er smal.

Blødjernsinstrumentet er indrettet som i fig. 2. Det 
arbejder efter et noget andet princip. Strømmen 
sendes gennem en fastsiddende spole F, der der
ved tiltrækker et anker D af blødt jern, som er 
forbundet med en viser, og som kan dreje sig om en 
akse. Bevægelsen modvirkes af en spiralfjeder. 
Idet tiltrækningen på ankeret er proportional med 
spolens strømstyrke og ankerets magnetisering, der 
igen er proportional med I, bliver tiltræknings
kraften proportional med I2. Udslaget bliver derfor 
en funktion af strømmens kvadrat. Dette medfører, 
at inddelingerne ikke er ækvivalente, som tilfæl
det er ved drejespoleinstrumentet og endeligt, at
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det er ligegyldigt, i hvilken retning strømmen går. 
Dæmpningen sker ved hjælp af en luftbremse L.

Der er ingen principiel forskel mellem galvanno- 
metre og amperemetre. I vore dage taler man om 
galvanometre i betydningen meget følsomme am
peremetre. Herunder kommer spejlgalvanometeret. 
For at forøge følsomheden er spolen ophængt i en 
tynd bronzetråd. Ovenover spolen sidder et lille 
spejl, som tilbagekaster indgående lys. Følsomheden 
af et spejlgalvanometer angives af den strøm
styrke, der skal til for at flytte den ved spejlet 
dannede lysplet 1 mm i en afstand af 1 meter. Her
til kræves i særligt følsomme spejlgalvanometere 
kun en strømstyrke på 10-10 A. eller en timilliarde
del af en Ampere eller en titusinddedel af en mikro- 
ampere. Dette må jo siges at være en ganske god 
præstation af et måleinstrument.

I
i

Fig. 3. Temperaturmåling.

Der er langt fra de første måleinstrument
konstruktioner til vore dages fintfølende, raffinerede 
og nøjagtige instrumenter, selv om princippet er 
det samme. Nu skal man ikke tro, at det kun er i 
elektroniken, disse måleinstrumenter finder anven
delse, der er nemlig sket en mægtig udvikling helt 
over til andre grene af det videnskabelige udvik
lingsarbejde. Grundstammen i disse videnskabelige 
måleinstrumenter er stadigvæk den samme, men 
skalainddelingen og tildels også udformningen va
rieres efter den gren af videnskaben, hvor instru
mentet skal gøre fyldest. Skal instrumentet angive 
varme, justeres skalaen i Celciusgrader osv. Lad 
os se lidt på nogle af de formål, ved hvilke dreje- 
spoleinstrumentet gør så udmærket fyldest. Det er 
til fysik, kemi medicin, bakteriologi meteorologi, 
geologi etc. Lad os tage som eksempel temperatur
måling, Her blev det hurtigt kendt, at indskyder 
man en Wheatstonebro med temperaturafhængig 
modstand inde i det rum eller apparat, hvori tem

peraturen skal måles og justeres, kan et almindeligt 
amperemeter benyttes som indikator. I den i fig. 
viste tegning har man to modstande til sammenlig
ning. Den til højre befinder sig i det rum, hvori 
temperaturen skal måles, medens måleinstrmmentet 
forefindes i et andet lokale, (venstre) Ved at om
skifte måleinstrumentet fra det ene rum til det 
andet kan man på række aflæse, hvordan det for
holder sig med temperaturen i hver enkelt rum i 
hele bygningen.

Ved hjælp af termoelement og drejespolegalva- 
nometer kan man følge temperaturer i glødeovne, 
porcelænsfabrikker smelteovne, hærdeovne og hær- 
debade.

I geofysiske og meteorologiske undersøgelser, an
vendes modstandselementer for måling og udforsk
ning af varmen på jordoverfladen og i jordlagene. 
Måleinstrumenter til sol- og himmelstrålimg, som 
foretages af geofysikere består ligeledes af termo
elementer i forbindelse med fintmærkende dreje- 
sp oleinstrumenter.

Vindhastighedsmåling foretages med en opstilling 
bestående af en elektrisk opvarmet og temperatur- 
afhængig modstand i Wheatstonebro. Overtempera
turen af den opvarmede modstand er nu afhængig 
af hastigheden af den forbidragende luft. Dermed 
optræder udslag på galvanometeret. Instrumentet, 
der bruges af meteorologerne, kaldes et varmetråds- 
anemometer. Bestemmelse af luftfugtighed: Arran
gerer man to modstandstermometre i brokobling, 
hvoraf den ene er overtrukket med en fugtig 
strømpe, så er galvonometerudslaget betinget af luf
tens relative fugtighed, og instrumentet kan juste
res i % af relativ fugtighed- Sådanne måleinstru
menter anvendes i en række fabrikker, hvor man 
fremstiller cigarer og tobaksvarer tekstiler, træva
rer, samt på hospitaler i drivhuse og lagerbygninger.

Gasana-lyse. Hvis man anbringer to platintråde, 
der begge er ophedet af elektrisk strøm, i hver 
sin kanal og lader ren luft gå gennem den ene 
og gasarten gennem den anden, så er modstanden 
i platintråden afhængig af kulsyreindholdet i luf
ten, fordi varmeledningsevne af CO2 gas er for
skellig fra luften. Drejespoleinstrumentet kan der
efter justeres direkte i C02 indhold. På samme 
måde kan man overvåge gasindholdet i den kemiske 
Industri og man kan justere for indholdet af skade
lige dampe af alkoholer, acetone, benzol, benzin etc.

Ved hjælp af drejespolegalvanometeret har der 
åbnet sig helt nye muligheder for bestemmelse af 
den såkaldte brintionkoncentration, et udtryk fra 
kemien som betegn, for antallet af frie brintioner. 
Udtrykket hænger nøje sammen med betegnelsen 
sur og basisk reaktion. I stedet for at anføre selve 
brintionskoncentrationen for en opløsning, angiver 
man ofte den negative værdi af dens logaritme. 
Denne størrelse betegnes med pH deraf udtrykket 
pH-meter. Bestemmelse af pH-værdier er blevet et 
vigtigt hjælpemiddel for medicinere, biologer bak
teriologer, kemikere og ikke mindst for de store og 
små fabrikker, der fremstiller lægemidler og udfø
rer indviklede synteser. Til hurtige og bekvemme 
målinger har man derfor konstrueret særlige ap
parater, og heri indgår som en vigtig faktor dreje
spoleinstrumentet.

Til praktisk pH-måling anvendes nu den såkaldte 
glaselektrode. Denne er et tyndvægget glaskar 
(0,01 til 0,1 mm tykt), som er fyldt med en opløsning 
af et veldifineret pH og som neddyppes i den opløs
ning, der skal pH bestemmes. I indervædsken er 
anbragt en sølvkloridelektrode, medens ydervæg
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gen gennem en KC1-bro er i forbindelse calomel
elektrode fig. 4, og disse to elektroder er forbundet 
med et potentiometer. Glaselektroden har været 
kendt lænige, men på grund af den store elektriske 
modstand i glasvæggen (10 til 100 megohm) måtte 
man oprindelig anvende et yderst følsomt elektro- 
meter. Først indførelse af elektronrørsforstærkere 
har gjort det muligt at konstruere så robuste poten
tiometre, at glaselektroden kunne få praktisk anven
delse. De moderne pH-metre er forsynet med en 
skala der ikke blot viser den elektromotoriske kraft 
i millivolt, men også direkte angiver pH.

I det følgende angives nogle eksempler på, hvor 
vigtigt et hjælpemiddel man har i pH meteret.

Calomelektrode og glaselektrode.

Medicin. Normaltilstanden i legemets vædsker 
har bestemte pH værdier. For eks. har sunde men
nesker i blodet en pH værdi af 7,28 til 7,42 ved 37 
Celcius. For eks. ved sukkersyge indtræder en 
kendelig ændring i pH værdien så man her har et 
diagnotisk hjælpemiddel.

Ved bakteriologi og gæring skal man være op
mærksom på, at den største virksomhed sker under 
bestemte temperaturer oig ved bestemte pH vær
dier. Heraf ses, at hele øl- og gærindustrien har 
fået et vigtigt hjælpemiddel i pH-meteret. I den 
analytiske kemi indtræder fældninger og reaktio
ner ofte kun ved bestemte pH værdier. Filtrer- 
hastigheder krystallisation og overfladespænding er 
ofte afhænjgig af pH værdier.

Jordbundsundersøgelser og landbrug. Planternes 
trivsel er stærkt afhængig af jordens pH-værdi. 
Nogle planter kræver sur jord, andre basisk reak
tion. Her må analyseres og pH-måles, og kalk- og 
gødningstilførsel indrettes efter pH meterets „ud
talelser".

Man kunne blive ved med at give eksempler på 
dette apparats betydning for den moderne industri 
og landbruget. Apparaturindustrien fremkommer 
stadig med nye og bedre instrumenter, som specielt 
fremstilles med særligt henblik på de ovennævnte 
lægelige, videnskabelige eller praktiske formål.

I det hele taget har der været en voldsom ud
vikling i brugen af det drejespoleinstrument, som
H. C. Ørsted skabte basis for, som d’Arsonval kon
struerede, og som for hele den ny tidsalder blev et 
uundværligt hjælpemiddel i videnskabens tjeneste.

Poul Andersen-

EDRs årlige generalforsamling
i Odense den 17. september 1967.

Trods det meget fine vejr var der mødt ikke min
dre end 153 medlemmer op til det årlige opgør i 
EDR.

Den ved urafstemningen genvalgte formand, 
OZ6PA, bød de fremmødte velkommen.

Til dirigent blev foreslået OZ1W fra Odense og 
OZ3RC fra Århus. 3RC ønskede dog ikke valg, OZ1W 
G. Wørmer fra Odense var derpå valgt. Dirigenten 
gav derefter ordet til formanden.

6PA bad forsamlingen rejse sig for at mindes de 
afdøde kammerater.

Ved regnskabsårets afslutning havde EDR 3860 
medlemmer, hvilket er en lille tilbagegang. Vi har 
hidtil haft fremgang, men denne tilbagegang skyldes 
ikke vore gamle trofaste medlemmer, men er vel 
nærmest en naturlig afgang. Det er snarere tilgan
gen, som har svigtet, det er en ting, som mange for
eninger mærker i øjeblikket.

Man siger, at SSB bliver amatørernes død! Mange 
køber jo deres stationer, så kan dé med de små 
midler ikke være med og taber interessen for vor 
hobby. En anden årsag er vel også frigivelsen af det 
såkaldte medborgerbånd, hvor enhver kan boltre sig 
med en lille transceiver. 6PA havde advaret Post- & 
Telegrafvæsenet, der ville blive megen vanskelighed 
med dette bånd, men da det var krystalstyrede sen
dere, mente man ikke, det kunne blive så voldsomt. 
Nu viser det sig efter et par år, at det er det rene 
ragnarok, ingen får noget særligt ud af dette bånd.

Man har dog i København mærket en stigende 
aktivitet fra disse amatører for at blive rigtige 
sendeamatører, ca. 30 har meldt sig til vore kurser 
i denne vinter.

EDRs forhold til Post- & Telegrafvæsenet er sta
dig godt, selv om vi ikke ser resultater af vore an
søgninger.

Om gensidighedslicenserne kan vi oplyse, at nu 
skulle der være gået hul på bylden. Vi har nu fået 
besked om, at der ikke mere kræves dansk stats
borgerskab for at opnå licens. Vi får senere tilsendt 
en ny lille tryksag om Vilkår og Bestemmelser for 
Radioamatører. Og deri kommer til at stå dette om 
statsborgerskabet samt andre mindre rettelser, bl. a. 
om forhøjelser af licenstakster.

Dette får jo også betydning for os, når vi søger 
om tilladelse i udlandet til at bruge vore sendere.

Om region 1 sagde 6PA, at vi jo kom lidt skævt 
ind på denne sag, da vi meldte os ud af regionen.

Vi nedsatte tidligere på året et udvalg, som skulle 
tage sig af sagen, tre mand fra hver side, for eller 
imod.

Vi har imidlertid talt med forskellige internatio
nale folk, bl. a. den hollandske formand, der også er 
kasserer i region 1; han fortalte os forskellige ting 
fra regionen.

EDRs udmeldelse gav stof til en drøftelse af de 
forskellige sager til Opatia mødet. 6PA havde talt 
med den norske og den svenske formand, begge var 
indforstået med, at noget af det, som EDR ønsker, 
må opfyldes. Vi skal mødes i Gøteborg engang i 
oktober, Norge, Sverige og Danmark, med regionens 
formand, SM5ZD Kinmann; der skulle vi gerne 
komme til en forståelse.

Om EDRs 40 års jubilæum udtalte 6PA, at vi hav
de den glæde, at både den norske og svenske for
mand var til stede, samt kontorchef Børge Nielsen
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fra Post- & Telegrafvæsenet. Vi modtog flere dejlige 
gaver og mange telegrammer, hvilket vi siger mange 
tak for.

Vi kunne have været mange flere til denne fest,, 
men vi, som var til stede, fik en god fest, og EDRs 
fødselsdag blev markeret på værdig måde.

6PA fik fra den hollandske formand en opfordring 
til at være med i Oskar projektet, dvs. vi skulle 
lave indmaden til en satellit, den, der kommer op, 
er lavet af de tyske amatører.

Vi har udsendt en opfordring til vore medlemmer 
om at være behjælpelige, men vi har ikke hørt noget 
fra dem; man mener måske ikke, at man er dygtig 
nok, men det kan jo være, det kommer.

Angående vore håndbøger kunne 6PA sige, at VTS 
skal snart genoptrykkes, det vil koste ca. 50—60.000 
kroner.

Hovedbestyrelsen har talt om, at der skulle laves 
en antennehåndbog, men det kniber med at få med
arbejdere. OZ7G har lovet at hjælpe til, men kan 
ikke påtage sig større opgaver.

Vi håber, at der vil melde sig nogle medarbejdere, 
så vi kan komme i gang, TR OZ7AQ kan ikke påtage 
sig dette arbejde alene eller med få medarbejdere.

Der var hilsen fra OZ6HS Harry i Ingstrup, EDRs 
QSL manager. For første gang er der noteret en 
større afgang til udlandet, end der er ankommet 
QSL. OZ er altså blevet flinkere til at sende QSL ud.

QSL fra OZ til OZ 11.898, QSL fra OZ til udlan
det 89.155, QSL fra udlandet 81.544, ialt ekspederet 
182.597 QSL, sidste år 152.255, altså en stigning på 
30.342.

Om foredragsvirksomheden er der ikke meget at 
sige, vi mangler nogle foredragsholdere, det er ikke 
nemt at få folk til at rejse ud, idealismen er ikke, 
hvad den har været. Om OZ er der kun godt at sige, 
det er stort og godt, det læses over hele Skandina
vien; der mangler dog stadig begynderstof, vi op
fordrer medlemmer, som kan, om at skrive noget 
sådant.

6PA sluttede sin beretning med at takke for den 
støtte, han havde fået i det forløbne år.

Til formandens beretning havde først OZ6OL or
det. Angående Oskar satellitten mente 60L, at man 
skulle vente lidt med at arbejde med sådanne pla
ner, vi må først se, hvordan den sidste vil virke. Om 
antennebogen sagde 6OL, at dette ikke var så let en 
sag, man kunne jo ikke bare lave en afskrift fra 
andre bøger.

OZ2UD bragte først en hilsen fra OZ8BO i Her
lufmagle. På grund af sygdom i familien kunne 8BO 
ikke være til stede ved generalforsamlingen.

Om det af 6PA omtalte begynderstof udtalte 2UD, 
at det næsten var en umulig opgave at skrive be
gynderstof, så det blev forstået af begyndere; 2UD 
nævnte nogle eksempler. Der måtte hellere laves et 
større abejde for begyndere i de lokale afdelinger; 
de ældre amatører måtte hjælpe de nye med deres 
problemer.

OZ9AC kunne ikke i øjeblikket se, at der kunne 
laves noget ved en Oskar satellit. Vi må først under
søge spørgsmålet til bunds og have flere oplysnin
ger fra USA, før vi kan gå i gang med et så stort 
arbejde. OZ6PA brød her ind i talerrækken for at 
oplyse, at han kunne sikkert få oplysninger og teg
ninger til satellitten, der bl. a. viste, hvad der var 
lavet andre steder.

Jeg tog igen ordet, fordi jeg glemte 2UD i min 
beretning. 2UD er jo blevet kendt over hele Skan
dinavien for sit arbejde med RTTY maskinerne, det 
vil vi gerne sige 2UD tak for, han gør et stort ar

bejde med disse brugte maskiner, så de er i bedste 
stand, når de sendes ud.

OZ7DX var glad for, at der lød andre toner i år 
omkring region 1 spørgsmålet; mange af de frem
førte klager over region 1 beroede på misforståelser, 
EDR ville få megen glæde ud af et godt samarbejde 
inden for regionen, men vi må selv yde noget, for 
at det skal lykkes, EDR har ikke ydet særlig meget 
i den forløbne tid.

OZ3RC takkede for valget til hovedbestyrelsen og 
håbede at kunne gøre et stykke arbejde for EDRs 
videre fremgang, han ville søge at få bilagt nogle af 
de stridsspørgsmål, som i øjeblikket ødelagde sam
arbejdet i hovedbestyrelsen.

3RC ville gerne have en udtalelse fra HB om, hvor
vidt man forud for generalforsamlingen i Århus, 
hvor man meldte sig ud af region 1, havde vedtaget 
at forelægge spørgsmålet for generalforsamlingen, 
kun for at høre GFs mening om spørgsmålet og ikke 
en egentlig udmeldelse.

3RC var Ikke glad for, at landskredslederembedet 
var slettet inden for HB, der måtte være en slags 
konsulentvirksomhed for afdelingerne, bl. a. for at 
få foredragsvirksomheden i gang igen, også lokalt. 
Der måtte være adskillige, som kunne være med i 
dette vigtige arbejde.

OZ2MI talte om et meget sort punkt i EDRs hi
storie, nemlig region 1 udmeldelsen. 3RC var jo 
dirigent dengang, og det blev en meget uklar afstem
ning, der blev foretaget, de fleste var ikke klar over, 
at det gjaldt en udmeldelse; der var flere, som ville 
have haft ordet før en afstemning; det hele faldt 
uheldigt ud.

OZ3RC var ikke i tvivl om, at det kun skulle have 
været en vejledning; man var jo i hovedbestyrelsen 
meget i tvivl, hvad vi jo også har kunnet se af den 
debat, der har været i OZ i det forløbne år.

6PA kom med nogle afsluttende bemærkninger, 
bl. a. om udmeldelsen af region 1. Det kom også for 
ham som en overraskelse, efter at man i HB havde 
vedtaget at høre GFs mening.

Dirigenten satte formandens beretning under af
stemning. Den blev enstemmigt godkendt.

Næste punkt på dagsordenen var kassererens be
retning. Kassereren, Grethe Sigersted, fik ordet for 
indledende bemærkninger.

Grethe havde kun få bemærkninger til regnskabet. 
Den store diversepost skyldtes en fejlpostering fra 
girokontoret.

OZ1BP takkede først alle dem, som havde stemt 
på ham på den ene eller anden måde. Det synes, 
som om regnskabet ser godt ud, når man ser på, at 
indtægterne overstiger udgifterne med 57.000 kr.

1BP mente, at hovedbestyrelsen havde et med
ansvar, så man også måtte behandle regnskab og 
budgetlægning i bestyrelsen. Vi må have orden i 
økonomien, pengene må ikke blive et mål, vi skal 
ikke puge en hel masse penge sammen. Hovedbesty
relsen må interessere sig mere for regnskabet.

1BP gennemgik derefter nogle poster, som han 
mente kunne være anderledes.

OZ7XG takkede også for valget til HB. 7XG kun
ne i øvrigt tilslutte sig lBPs udtalelser om regnska
bet. Foreningen skal bruge penge. For at få besked 
om, hvad man skal bruge af penge, laver man et 
budget, og på grundlag af dette udskriver man kon
tingent. Det budget har HB ikke adgang til, hvilket 
er trist; når vi så gennemgår det materiale, vi har, 
finder vi, at man har opkrævet for meget i kontin
gent, ca. 15 kr.

OZ5G var utilfreds med, at de valgte kandidater
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takker for valg, så længe generalforsamlingen ikke 
har hørt resultatet.

OZ4KS ville gerne vide, hvordan det store tal 
fremkommer, som udbetales til konstruktioner; 
disse konstruktioner må da kunne sælges til med
lemmerne; der er mange, som ikke har evner til at 
lave disse konstruktioner???

OZ7AQ TR oplyste, at der ikke var tale om fær
dige konstruktioner, men om honorarer til de i OZ 
trykte artikler, men det var måske forkert formu
leret og placeret i regnskabet. 7AQ bad om at få 
dette rettet næste år.

OZ3FM takkede også dem, som havde stemt på 
ham ved valget. Det er kedeligt, at man skal kriti
seres, fordi man har tilført EDR en arbejdskapital, 
dette er da nødvendigt, bl. a. til vor bogvirksomhed 
VTS og nu en antennebog. Vi skal bruge mange 
penge til den daglige drift med OZ og af anden art, 
vi skal nu faktisk betale vore regninger omgående, 
det kræver brugbar kapital, vi kan Ikke sætte de 
store beløb til side, som der tales om. Angående 
fejlposteringer sagde 3FM, at det kunne vel ikke 
helt undgås; der har været adskillige fejl fra giro
kontoret i de senere år; der er intet skjult under 
diverseposten.

Kassereren lægger ikke sit budget alene, både for
manden og jeg er til stede, oplyste 3FM. IBP fik 
tilbud om at være med ved tilrettelægningen i år, 
men han kom ikke. OZ8JM i Randers var også til 
stede i år.

OZ2BB forstod ikke, hvorfor der ikke tilgik ho
vedbestyrelsen oplysninger om budgetlægningen; 
man har ikke haft adgang til budgetlægningen. 2BB 
ville også gerne vide hvordan det kunne gå til, at 
annonceregnskabet blev det samme hvert år; en spe- 
cifisering ville være ønskelig.

OZ3RC ville gerne have, at man glemte ordet for
dækt, som var brugt om regnskabet; ej heller fup 
lyder godt; noget helt andet er, at EDR kunne an
bringe sine penge bedre, renteindtægten er for sløj, 
vi må købe obligationer.

OZ1BP var ikke taget til Horsens for at se på 
regnskab, fordi han ikke havde noget mandat fra 
bestyrelsen til dette arbejde.

Efter et par bemærkninger fra 3FM blev kassere
rens regnskab godkendt.

Stemmeudvalget v/ OZ3TM oplæste valgresulta
terne.

Der var i alt indkommet 1286 stemmesedler. Da 
der var stemmelighed mellem OZ2MI og OZ3Y i 
kreds 2, var der foretaget lodtrækning. Herved var 
OZ2MI forblevet i hovedbestyrelsen, OZ3Y sup
pleant.

I formandsvalget var resultatet blevet, at OZ6PA 
havde fået 600 st., OZ1BP havde fået 367 st. Således 
var OZ6PA Poul Andersen genvalgt som EDRs for
mand.

Kreds 1: OZ5AB 112 st., OZ2KP 154 st., OZ4AO
203 st., OZ5RO 243 st., OZ7DX 105 st.,
OZ5IH 51 st., OZ1SZ 60 st. 5AB suppleant.

Kreds 2: OZ3Y 82 st., OZ7AQ 103 st., OZ5GB 38 st., 
OZ2MI 82 st., OZ8BO 31 st., OZ4OV 33 st., 
OZ3Y suppleant.

Kreds 3: OZ7XG 69 st., OZ4WR 33 st., OZ4WR 
suppleant.

Kreds 4: OZ8JM 184 st., OZ3FM 315 st., OZ2NU
265 st., OZ1BP 265 st., OZ3RC 201 st.,
OZ4GS 183 st., OZ6EG 137 st., OZ4GS 
suppleant.

OZ2ME havde bemærket, at der ikke i OZ, som 
det står i vedtægterne, var oplyst, hvem de opstil

lede kandidater var. Det var forkert at udelade 
dette.

OZ3RC ankede over, at der ved 6PA var trykt 
EDRs nuværende formand; det var ikke korrekt, 
skal én have omtale, må den anden også.

OZ7XG kom også Ind på det ukorrekte i ikke at 
omtale kandidaterne i OZ.

OZ2KP ville vide, hvorfor formandskandidaterne 
ikke var opført på samme måde som de øvrige kan
didater, i medlems-nummerorden???

OZ2UD Var meget imod valgpropaganda, det førte 
ikke til noget godt. En kandidat skal vælges for det 
arbejde, som han laver for EDR eller for sin afde
ling og kreds. OZ5AB var også imod valgpropa
ganda. OZ3TM meddelte, at OZ5Y ikke kunne være 
til stede i dag.

Derefter gik man over til at se på de indkomne 
forslag.

Alle de indkomne forslag er trykt i OZ august 
side 284, og vil ikke blive gentaget her.

OZ4GS forelagde forslaget, som var indsendt af 
Horsens afd.

Omhandlede indsendelse af forslag til HB kandi
dater og formandspost. OZ3FM anbefalede dette for
slag, OZ2KP var meget imod et sådant forslag. 
OZ6PA kunne godt se, at der måske var noget om 
dette forslag, anbefalede det derfor til vedtagelse. 
OZ3RC var også meget imod forslaget, det kunne 
misbruges over for afdelingsmedlemmerne eller en 
mindre gruppe. OZ2ME var også imod forslaget. 
Forslaget blev ved afstemning, som foregik ved 
håndsoprækning FORKASTET.

Næste indsendte forslag var, hvorvidt QTH listen 
skulle komme een gang årligt i november. Indsendt 
af OZ3Y Korsør.
OZ3FM kunne ikke gå med hertil, da det ville blive 
for dyrt at udsende listen så tit, EDR havde ikke 
mulighed for at få P&Ts liste hvert år, den kommer 
meget uregelmæssigt.
OZ2KP var absolut for dette forslag, det måtte være 
muligt at lave en liste een gang om året, hvis ikke 
den kom havde man ikke mulighed for at se, hvem 
der var pirat eller ikke.

OZ7LX anbefalede at man brugte P&Ts liste som 
den egentlige QTH liste.

OZ3JM anbefalede at man fik supplement-lister 
ud, der kunne sættes ind i den gamle liste, det kun
ne ikke være ret dyrt.

OZ7DX var absolut for forslaget, EDR måtte jo 
snart kunne gå over til EDB udarbejdet QTH liste 
det ville kun være en større engangsudgift.

OZ2ME ville gerne betale for at få listen hvert år.
3FM måtte endnu engang meddele, at man ikke 

kunne bruge P&T liste, den var fuld af fejl og 
manglede også medlems nr. prefix m.m.

OZ9DA anbefalede at EDR brugte ringbind til 
QTH listen.

OZ4WR syntes det var for dårligt, at man ikke 
udsendte en QTH liste hvert år, det måtte kunne 
gøres på en lettere måde end den hidtil brugte.

OZ5AB anbefalede at man gik over til afstemning.
Forslaget blev vedtaget, QTH listen skal udkomme 

en gang om året, om det bliver november eller de
cember må hovedbestyrelsen bestemme.

Derefter kom OZ1BPs 1. punkt til debat, i § 8 
stk. 1 tilføjes efter kassereren: „efter hovedbesty
relsens direktiver".

OZ1BP og OZ7XG mener, at det vil være en 
hjælp for hovedbestyrelsen, at dette stykke ind
føjes. OZ3FM var imod dette forslag.

Forslaget blev vedtaget.

361



1BPs punkt 2: Foreningens regnskab revideres 
af en af hovedbestyrelsen ansat fagmæssig uddan
net revisor, sammen med 2 af foreningens medlem
mer, udpeget af generalforsamlingen.

OZ1BP motiverede sit forslag med: Det er en 
komplet misforståelse, hvis man tror heri ligger 
en form for mistillid til den ene eller den anden; 
men da revisorerne ikke er regnskabskyndige — 
det er måske heller ikke nødvendigt til en mindre 
forenings regnskab; men der kunne dog alligevel 
være brug for regnskabskyndig assistance, bl. a. til 
revisorerne; det var jo tænkt som en hjælp for 
vore revisorer, at en faglig uddannet revisor skulle 
tage al slæbet. Det vil jo koste nogle penge; men 
vi må jo tænke på, at foreningen er vokset og det 
er ved at være en hel forretning, at man har en 
stor status, hvor der trods alt er værdier, man skal 
passe på.

OZ6PA, EDRs formand, foreslog, at man vedtog 
forslaget, men at det blev en statsautoriseret re
visor, vi kan snart komme ud for store skatte
mæssige problemer, MOMS-afgifter og lign., så 
må det være en autoriseret mand. Har vi råd til 
at betale ekstra for QTH-liste, så har vi også 
råd til at betale revisor, en revisor ser nemlig ikke 
på det rent foreningsmæssige, men kun på det 
regnskabsmæssige; han går til værket uden skrub
ier.

3FM var imod lBPs forslag; skulle man have 
hjælp, måtte det være af en statsautoriseret revi
sor; det vil blive meget dyrt at få en sådan hjælp.

OZ1BP var med på, at man ændrede det til en 
statsautoriseret revisor. Var helt enig med forman
den om denne ændring.

OZ2UD var imod forslaget; men man kunne ind
skyde en sætning, som: „Hvis det kan være kas
sereren til nogen hjælp, at en sådan revisor bliver 
antaget, vil Roskilde afd. gå ind for det, ellers ikke.

OZ6FT ville gerne vide, hvad de valgte revi
sorer OZ3TM og OZ5Y sagde til forslaget; hvis 
de mente, at det var nødvendigt, så var der me
ning i forslaget.

OZ3TM mente ikke, det var nødvendigt. 3TM for
stod egentlig ikke forslaget; der var jo ingen pro
blemer 1 regnskabet, det var det samme år for år. 
Der har været år, hvor der har været en fejl, 
men det er længe siden.

Grethe, EDRs kasserer, kunne ikke se, at det 
skulle være nødvendigt; 3TM og 5Y er meget 
grundige, de endevender hver en post, før de gød- 
gender den.

OZ3RC Aarhus ville gerne se forslaget vedta
get; det måtte være en sikkerhed for både kasse
rer, hovedbestyrelse og medlemmerne.

OZ1PO Horsens, foreslog afstemning, det må dog 
være de valgte revisorer, som har ansvaret, når de 
ikke mener, det er uoverkommeligt, hvorfor så 
lave om på det bestående.

Forslaget blev forkastet med 88 nej-stemmer, 
42 ja og 4 blanke.

OZ7XGs forslag om, at der skulle vedtages en 
forretningsorden frem til næste generalforsamling, 
blev ikke vedtaget. 3FM og OZ2UD var imod den 
slags direktiver. OZ4EV og 7XG var for forslaget, 
selv om 4 EV havde hørt, at han på sidste GF an
kede over, nemlig, at der forelå en forretningsor
den, som GB skulle følge på møderne, var i orden.

Forslaget blev forkastet. OZ3FM forstod ikke det
te forslag; HB kunne sikkert selv lave sin arbejds
plan. Det var da gået hidtil, og én forretningsorden 
havde man jo lavet sidste år.

OZ8BGs forslag om ændring af testreglerne og 
juletesten. Der måtte være en særskilt afdeling 
for ESB, AM, evt. FM sammen med AM. Og testén 
holdes inden for enkelte licensgrupper.

OZ8BG motiverede forslaget; det var især for de 
helt nye, at dette måtte være en hjælp; de nye 
begynder sikkert ikke med ESB eller anden mere 
indviklet modulation, derfor kunne det være af 
betydning for især disse amatører.

OZ2NU havde fra tid til anden fået et sådant 
forslag til ændring; men det var vel snarere en 
tradition, at reglerne var som de var. Men- vi kan da 
godt ændre på de gamle traditioner ved juletesten. 
2NU kunne godt se, at der kunne være vanskelig
heder; men han kunne jo ikke egenmægtigt lave 
om på dette.

2NU bad generalforsamlingen give udtryk for, 
hvad man mente var bedst.

OZ6OL var imod et sådant forslag. Den, der gør 
den største indsats, han har også den største 
chance for at vinde.

OZ1BP var imod et sådant forslag; det var jo også 
et spørgsmål, om ens modtager kunne tage de små 
stationer.

OZ4WR ville gerne have indført noget bedre 
båndkultur. Det var tit sådan, at man ikke kunne 
være på båndene for de, som pressede sig frem, 
så andre intet kunne få igennem; senderen skulle 
bruges som ved daglig QSOer.

Forslaget blev forkastet. Der blev foreslået, at 
man fik større sendere. Næste punkt var valg af 
revisorer. Det blev genvalg uden diskussion. — 
OZ3TM, OZ5Y som revisorer og OZ7GL som .sup
pleant.

Under eventuelt kom som første taler OZ4PB; han 
havde fra Bornholm en anke over, at OZ kom for 
sent. Kunne det ikke lade sig gøre, at OZ blev 
sendt ud en dag før til Bornholm, således, at man 
ventede denne dag i det øvrige land.

OZ2MI kunne ikke se, at Bornholm var ringere 
stillet end Lolland-Falster og forøvrigt mange an
dre landsdele; men man kunne jo bruge helikop
tere til at sende OZ ud med.

OZ7LX ville gerne have, at OZCCA kontesten 
også blev afviklet på VHF, UHF, der er for få 
EDR-, VHF-, UHF-tester, som afvikles.

OZ2NU lovede at ordne denne sag for VHF- 
amatøreme.

OZ7DX. Om region 1 sagde han: IARU havde 
udarbejdet en rapport over, hvor udmærkede men
nesker vi egentlig er, hvorfor har vi hørt noget om 
den og draget nytte af den. 7DX takkede endvidere 
OZ6HS QSL Centralen for det store arbejde, han 
gjorde for EDR! Alt arbejder punktlig! Tak for 
det, 6HS. — Hvorfor er artiklerne i OZ ikke sig
neret; vi var jo ellers enige om dette. — 7DX syn
tes, at EDR gjorde for lidt for DR-amatørerne; 
dem må vi ikke glemme.

OZ8JM erkendte, at han som landskredsleder ikke 
virkede mere, iflg. HB beslutning, men som Dr. leder 
var der en del arbejde, men der må kunne gøres 
mere, selvfølgelig, begynderne er jo lidt ængstelige, 
vi må i HB tænke på dette fremover. Om region 1 
bestemmelserne, som 7DX nævnte, kunne 8JM ikke 
lige finde en sammenhæng i spørgsmålet?
7DX det drejer sig om CW også på 3600 til 3800, der 
stemte 8JM imod sammen med flere. I øvrigt hå
bede 7DX, at DR arbejdet blev koordineret med det 
almindelige amatørarbejde.

(Referatet fortsættes side 370).
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__________  SILENT KEY_________

OZ1KG, Knud Gustafsen, er afgået ved 
døden efter nogen tids sygdom. Knud blev 
44 år gammel, og for os, der kendte ham, er 
det ufatteligt, at han ikke er mere.

Han havde i mange år ikke været i »luften«, 
men det skyldtes ikke manglende interesse, 
idet han fulgte interesseret med i alt det nye, 
der dukkede op indenfor radioteknik, ligesom 
han på sin arbejdsplads havde lejlighed til at 
følge med i udviklingen. Han var altid tjenst
villig og rede til at hjælpe en amatør kamme
rat, og sin store viden om radioteknik stil
lede han gerne til rådighed, og mange har fået 
et godt råd og vink af ham.

Der vil samle sig stor medfølelse med hans 
XYL Inger og børnene, der har mistet en god 
og kærlig mand og far, og vi, der kendte ham, 
vil føle savnet af en god ven og kammerat.

Ære være hans minde. OZ5NO.

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 4. runde.
4. runde af aktivitetstesten gav følgende resultat:

Fone:
1. OZ7ZD 16 amter X 93 = 1488 points
2. OZ7AI 16 amter X 77 = 1232 points
3. OZ4PY 16 amter X 77 = 1232 points
4. OZ4FF 15 amter X 82 = 1230 points
5. OZ8BG 15 amter X 72 = 1080 points
6. OZ1QM 14 amter X 76 = 1064 points
7. OZ8BZ 13 amter X 72 = 936 points
8. OZ7OF 15 amter X 62 = 930 points
9. OZ1RH/p 13 amter X 69 = 897 points

10. OZ4OL 12 amter X 60 = 720 points
11. OZ4FD 12 amter X 47 = 564 points
12. OZ3PG 11 amter X 50 = 550 points
13. OZ3PZ 10 amter X 54 = 540 points
14. OZ4LX 9 amter X 47 = 423 points
15. OZ2NK 10 amter X 40 = 400 points
16. OZ6BF 9 amter X 31 = 279 points
17. OZ4CF 6 amter X 22 = 132 points
18. OZ9NP 4 amter X 12 = 48 points

CW:
1. OZ1QW 8 amter X 33 = 264 points
2. OZ4MQ 8 amter X 30 = 240 points
3. OZ7OF 7 amter X 28 = 196 points
4. OZ2TJA 6 amter X 32 = 192 points
5. OZ4CF 6 amter X 28 = 168 points
6. OZ2NQ 6 amter X 25 = 150 points
7. OZ3PO 7 amter X 21 = 147 points
8. OZ4QX 6 amter X 18 = 108 points
9. OZ3LW 5 amter X 18 = 90 points

10. OZ2LW 4 amter X 20 = 80 points
11. OZ4FF 2 amter X 10 = 20 points

Rotary klubben i Sao Paulo i Brasilien har 
anmodet Københavns Rotary klub om at fin
de ud af, hvor mange medlemmer af Rotary 
i Danmark, som er radioamatører.

Disse medlemmer bedes venligst sende de
res navn, adresse og kaldesignal (eller QSL- 
kort) til:

Hans Holtman, OZ9DC,
Søbakken 21 j Charlottenlund.
På forhånd tak. Red.

Generaldirektoratet for November måned 1967
post- og telegrafvæsenet Solplettal 108

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

G M T
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan — — — 21 21 ___ .— 7 7 7 7 7
New Zealand — — — 21 21 21 21 14 7 .— — —

Melbourne — — — 21 21 21 14 14 7 7 — —

Singapore — — — 28 28 28 28 14 7 7 7 7
Indien — — — 21 28 28 28 21 14 7 7 7
Sydafrika 7 . 7 7 21 21 28 28 28 21 14 14 7
Middelhavet 7 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7 7
Argentina 7 7 7 14 21 21 21 28 21 — 7 7
Peru 7 7 7 7 — 21 28 28 21 — — —

Vest Grønland 7 7 7 7 14 21 21 21 21 7 7. 7
New York 7 7 7 7 — 14 28 28 21 — — 7
Vestindien 7 7 7 7 — — 28 28 21 — — 7
San Francisco 7 7 7 7 — — — 14 14 — — —

Polynesien — — 7 7 14 14 14 14 14 — — —
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Den samlede stilling er herefter:
Fone:

1. OZ7ZD 2748 p. 17. OZ4LX 535 p.
2. OZ4PY 2410 p. 18. OZ2NK 519 p.
3. OZ1QM 2212 p. 19. OZ6QM 476 p.
4. OZ4FF 1940 p. 20. OZ7BG 470 p.
5. OZ1RH/p 1419 p. 21. OZ4GF 370 p.
6. OZ7OF 1370 p. 22. OZ1LD 290 p.
7. OZ8BG 1332 p. 23. OZ6BF 279 p.
8. OZ7AI 1253 p. 24. OZ7DX 130 p.
9. OZ4FD 1130 p. 25. OZ4LK 154 p.

10. OZ3PG 1018 p. 26. OZ7CT 136 p.
11. OZ8BZ 936 p. 27. OZ5PG 85 p.
12. OZ4OL 720 p. 28. OZ8CP 72 p.
13. OZ2FF 344 p. 29. OZ9OL 50 p.
14. OZ4FA 611 p. 30. OZ9NP 48 p.
15. OZ6OX 594 p. 31. OZ4OV 1 p.
16. OZ3PZ 540 p.
CW:
1. OZ4MQ 704 p. 10. OZ4FF 197 p.
2. OZ1QW 557 p. 11. OZ3LW 190 p.
3. OZ2NQ 508 p. 12. OZ7XG 104 p.
4. OZ2UA 464 p. 13. OZ4UN 90 p.
5. OZ4CF 408 p. 14. OZ2LW 80 p.
6. OZ8CP 378 p. 15. OZ9N 45 p.
7. OZ4QX 365 p. 16. OZ7BG 32 p.
8. OZ7OF 340 p. 17. OZ4FA 12 p.
9. OZ3PO 273 p. 18. OZ4OV 1 p.

Vy 73 de 4FF, Karsten.

„Down under Award“.
Opmærksomheden henledes på „Down under 

Award“, der er et stort koloreret certifikat, der 
udstedes af VK4SS til enhver, der har QSO-be- 
kræftelse på kontakt med 50 forskellige VK-statio- 
ner. Kontakterne må have været på mindst tre 
bånd og dække 5 forskellige call-områder. Desuden 
skal man fremvise kontakt med mindst 5 andre 
prefixer i Oceanien.

En liste over de krævede forbindelser bekræftet 
af Tr. Dept. ledsaget af 5 IRC’s skal sendes til 
VK4SS, 35 Whynot Street, West End, Brisbane, 
Queensland, Australia. Blinde og handicappede ama
tører skal ikke betale afgift.

1967 CQ World Wide DX Contest.
Så er det atter tid for CQ’s World Wide DX Con

test, der har følgende contestperioder:
Fone: 21. og 22. okt.
CW: 25. og 26. nov.
Startende 0000 GMT lørdag og, sluttende 2400 GMT 

søndag.
Formålet med contesten er at kontakte så mange 

amatører i så mange forskellige zoner og lande som 
muligt i de 48 timer, contesten løber.

Båndene: 10, 15, 20, 40 og 80 m må benyttes af 
danske amatører.

Contesten er delt i følgende klasser:
1. Enkelt operatør.

a) Enkelt bånd.
b) Alle bånd.

2. Multi-operatører. Kun alle bånd.
a) Kun én sender (kun ét signal tilladt).
b) Flere sendere (kun ét signal pr. bånd er til

ladt).
Fone stationer udskifter 4-cifret kodegruppe be

stående af RS + Deres zone-nr., f. eks. 5814.
CW-stationer udveksler 5-cifret kodegruppe be

stående af RST + Deres zone-nr., f. eks. 58914.
Der benyttes to multiplikatorer:
1. En multiplikator på 1 for hver forskellig zone 

kontaktet på hvert bånd.

2. En multiplikator for hvert nyt land kontaktet 
på hvert bånd. Det er tilladt at kontakte sit eget 
land og sin egen zone for multiplikator-kredit.

CQ’s zonekort, DXCC landsliste og WAE lands
liste benyttes.

Points opnås således:
1. Der gives tre (3) points for hver kontakt med 

en station i en anden verdensdel.
2. For hver komplet forbindelse med stationer 

på samme kontingent giver ét point.
3. Forbindelser mellem stationer i samme land er 

tilladt for zone- og landskredit, men giver ingen 
QSO-points.

Kun én forbindelse med samme station på samme 
bånd er tilladt.

Slutsummen opnås ved at multiplicere summen 
af QSO-points med antallet af zoner og lande på 
alle bånd.

Der uddeles diplomer til de bedst placerede sta
tioner i hvert deltagende land under forudsætning 
af, at man som enkelt operatør station har været 
aktiv mindst 12 timer under contesten og som multi
operatørstation mindst 24 timer.

Loggen skal føres med alle tidspunkter i GMT. 
Der skal føres separat log for hvert bånd. Hver log 
skal være forsynet med et skema over aktiviteten 
på de forskellige bånd og indsenderens navn og  
adresse med blokbogstaver. Endvidere skal man 
underskrive en erklæring om, at contestregleme og 
betingelserne for amatørradio i indsenderens land 
har været overholdt under testen.

Alle logs skal indsendes ikke senere end 1. dec. 
1967 for fone afd. og 15. jan. 1968 for CW afdelingen. 
Logs sendes til:

CQ World Wide Contest Committee,
14 Vanderventer Avenue,
Post Washington. L, I. N. Y.,
USA 11050. 

og skal mærkes fone eller CW.

Mon?
Efter 3. sept. må svenskerne kun benytte det 

højre sidebånd.

Certificate Hunters Club (CHC).
På mange af de QSL-kort, der når frem til jer, 

finder i ofte forkortelsen CHC, der står for Cer
tificate Hunters Club.

Denne klub, der er startet for nogle år tilbage af 
K6BX i Bonita. i Californien, har i den forløbne 
tid udført et stort arbejde for at samle alle regler 
for samtlige de diplomer og certifikater, der i åre
nes løb har set dagens lys rundt om i verden.

Dette har videre ført til udgivelsen af „Directory 
of Certificates an Awards“, der i hele sin opbygning 
og med det vejledende stof i den indeholder udover 
reglernes tørre ord og tal med rette er blevet 
betegnet „amatørernes bibel".

Der er to former for tilslutning til CHC. Kra
vene for associeret medlemsskab er, at man er 
licenseret amatør, og at man har modtaget eller op
nået 12 diplomer eller beviser af enhver slags inden 
for amatørradio. Associerede medlemmer modtager 
det sædvanlige 11X14” Guld Medlemsskabs Certifi- 
cat, men med CHC nummeret efterfulgt af bogsta
vet A. Ved opnåelsen af fuldt medlemsskab falder 
A’et bort, og guldseglet for de 25 diplomer bliver 
tilsendt. Associerede medlemmer har alle CHC-pri- 
vilegier med undtagelse af, at de ikke kan vælges 
til nogen funktion inden for klubben.
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Enhver blind eller handicappet amatør tildeles 
automatisk 12 CHC bonus kredit og er dermed kva
lificeret til at ansøge os associeret medlemsskab i 
CHC uden krav om at betale noget tilslutningskon
tingent. Alle CHC-diplomer er ligeledes afgiftsfrie 
for unge og handicappede amatører.

Fuldt medlemsskabscertifikat har antegning for 
6 guldsegl, attesterende at medlemmet har opnået

1. 25 diplomsegl.
2. 50 diplomsegl.
3. 100 diplomsegl.
4. 150 eller 200 diplomsegl.
5. Diplomer fra mindst 25 forskellige lande.
6. Diplomer fra alle seks verdensdele.
150 guldseglet anbringes på det originale diplom, 

medens 200 guldseglet er et separat diplom.
Yderligere detaljer fås gennem Tr. Dept., men 

når ovennævnte er publiceret, skyldes det, at der 
er bestræbelser i gang for at lave et dansk kartel 
af CHC, men for at kunne gøre dette, må man være 
mindst 8 CHC’er, og for øjeblikket er der kun 5: 
OZ2KT — OZ2NU — OZ4FF — OZ6HS — OZ9HO.

Og der skal derfor lyde en opfordring til OZ-ama- 
tører, der er i besiddelse af 12 eller 25 diplomer, 
om at tilslutte sig CHC samt til blinde eller handi- 
capdede hams, der kan tilsluttes uden yderligere 
krav.

Skriv og bed om ansøgningsblanket, der indtil 
videre fås gennem Tr. Dept.

Når kartellet er dannet, overtager det selv alle 
nødvendige funktioner.

Medlemsskab af CHC gør dit kaldesignal ekstra 
efterstræbt blandt diplomjægere, idet kontakt med 
CHC’ere efterhånden er en betingelse for at kunne 
opnå en række af de eksiserende diplomer.

OZ2NU.

Contact at Sea,
Fra Gregg Press Inc. i Ridgewood, New Jersey, 

har vi modtaget et eksemplar af en bog med over
titel: Contact at Sea.

Bogen, der er på ca. 150 sider med 36 illustratio
ner, giver en detaljeret historisk beskrivelse af den 
maritime radios udvikling, og forfatteren Peter B. 
Schroeder får herunder adskillige gange lejlighed 
til at understrege den betydning, amatørradio har 
haft i denne ulvikling,
   Bogens udsalgspris er 14 dollars, men den kan 
rekvireres gennem Tr. Dept. for 11 dollars.

Worked AU Islands Award.
Diplomet er udstedt af „Denpa-Kagaku“ radio

magasin c/o Akira Tani, JA1BN, D-541, Mukohara- 
Jakuta, Mukohara, Itabashi, Tokyo, Japan.

Forbindelserne skal være med stationer på en ø 
eller gruppe af øer som angivet i ARRL’s officielle 
landsliste.

I tilfælde af, at stationer i det samme land har 
forskellige prefixer, tæller de som tilsvarende antal 
forskellige lande. F. eks. har Japan fire øer med 
forskellige prefixer og skal derfor regnes for fire 
forskellige lande.

SM1, VK7, XE5 etc. skal også tælles som hvert sit 
land.

WAIA vil blive tildelt for:
1. Asiatisk sektion — QSO med 10 eller flere lande.
2. Europæisk sektion — QSO med 12 eller flere 

lande.
3. Afrikansk sektion — QSO med 14 eller flere 

lande.
4. Nordamerik. sektion — QSO med 22 eller flere 

lande.

5. S.amerikansk sektion — QSO med 7 eller flere 
lande.

6. Oceanisk sektion — QSO med 30 eller flere 
lande.

7. Hele verden. Kontakt med 100 lande eller mere
1 de seks kontinenter og med mindst 1 land fra 
hvert kontinent.

Grunddiplomet vil blive tildelt for hver af de 
nævnte sektioner. Enhver anden sektion vil blive 
tilføjet på diplomet ved en „sticker".

Forbindelserne skal være gennemført efter 15. 
nov. 1945.

Ansøgningen skal bekræftes af Tr. Dept. Afgiften
2 IRC’s sendes sammen med ansøgningen.

Worked all Osaka.
Worked all Osaka er indstiftet af Higashisumi- 

yoshi Radio Club (HRC) og tildeles enhver amatør 
for at have kontaktet forskellige byer i Osaka-om- 
rådet.

Grundkrav: 10 byer.
Stickers: 20 byer.
Stickers: Alle byer.
Send bekræftet liste over forbindelserne sammen 

med 11 IRC’s til Itsuo Nakamori, JA3JWR, 2-27 
Higashikagayacho, Sumiyoshi-kn, Osaka City, — 
Japan.

Certificat SWL Francais.
Og her følger et diplom for DR-amatørerne.
For at opnå dette diplom må man have udvekslet 

QSL-kort med franske departementer efter følgende 
skema:

Diplom nr. 5: QSL-kort fra 10 franske departe
menter.

Diplom nr. 4: QSL-kort fra 25 franske departe
menter og 5 distrikter i Paris.

Diplom nr. 3: QSL-kort fra 50 franske departe
menter og 10 distrikter i Paris.

Diplom nr. 2: QSL-kort fra 75 franske departe
menter og 15 distrikter i Paris.

Diplom nr. 1: QSL-kort fra 90 franske departe
menter og 20 distrikter i Paris.

QSL-kortene kontrolleres af Tr. Department. Af
giften er 5 IRC’s.

Ansøgningen stiles til :
Jacques Parmantier,
12 Avenue du Colonel Fabien,
Porte 153,
93 — St. Denis, France. OZ2NU.

Træningstelegrafi på 80 meter.
Tid: Hver søndag formiddag 0900—1000 DNT. 
Frekvens: 3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
Der sendes fra station OZ4SJ, København.

Træningstelegrafi på 2 meter.
Tid: Hver søndag formiddag 1000—1100 DNT. 
Frekvens: 144.125 Mc.
Input: 50 W.
Sendetype: Moduleret telegrafi (A2).
Der sendes fra station OZ9TM, Vanløse, Kbh.
Der benyttes rundstråler.

Rapporter modtages gerne af OZ4SJ og OZ9TM. 
Har du glemt at telegrafere? Det har du måske 

ikke, men nu har du endnu en gang chancen, for at
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få telegrafien genopfrisket lidt. Lyt en gang om 
ugen, og du vil hurtigt komme i træning igen. Alt 
for mange licenserede amatører har lagt telegrafien 
på hylden — det gælder ikke mindst en stor del af 
„2-meter-folket“ — og det er synd, for telegrafien 
er den sikreste og nemmeste måde at korrespon
dere på, ikke mindst når det gælder forbindelser 
over store afstande. Nu har OZ9TM stillet sin sender 
til rådighed på 2 meter, og vi håber, at denne sta
tion vil blive flittigt aflyttet.

Har du tænkt over, hvor let det er at skaffe sig en 
rigtig arbejdende station på telegrafi (CW)? — Du 
får ingen modulationsproblemer — en forstærker 
og en strøfforsyning mindre — ingen splatter og 
uønskede sidebånd — ingen overmodulation — 
større rækkevidde for senderen — færre fjernsyns- 
og radiofoniforstyrrelser (TVI og BCI) — sidst men 
ikke mindst stilles der ikke store krav til din 
pengepung — og det er jo også noget, der tæller! 
Så der er mange gode grunde til at vælge telegra
fien. Telegrafi er morsomt, når man behersker det. 
CW er en væsentlig side af livet som kortbølgeama
tør, og det er mindst lige så morsomt at køre CW 
som fone — når blot man behersker telegrafien.

Øvelsesundervisningerne er i første omgang tænkt 
som et supplement til de elever, der deltager på 
Københavns-afdelingens morsekursus. Sidste sæson 
havde vi også øvelsesudsendelser på 80 meter, og 
udsendelserne blev aflyttet flittigt, så nu håber vi, 
at endnu flere- vil nyde godt deraf, nu da OZ9TM 
sørger for udsendelsen på 2 meter. Man må ikke 
forvente, at 80 meter-frekvensen altid er fri for 
QRM — men det er for øvrigt god træning at lytte 
med lidt QRM i baggrunden! Første udsendelse 
kommer søndag d. 15. okt., og vi fortsætter hele 
vinteren igennem til 1. april 1968. I denne måned 
bliver hastigheden ca. 30 tegn/min.

Vy 73 de OZ4SJ, Svend Aage Jensen.

RESULTATLISTE FRA DM I RÆVEJAGT
1. A. Andersen — Søren 217 points
2. Henriksen — Thøgersen 241 points
3. 9SW — Harry 255 points
4. Jørgen — far 266 points
5. Axel — Viggo 267 points
6. 3RB — Ole 267 points:
7. Chris — Buller 271 points
8. Henning — Knud 271 points
9. Børge — Sten 274 points

10. Olsen — Inga 283 points
11. 2CV — 9PZ 283 points
12. 9WP — 6PH 290 points
13. Rundstrøm — Mikkelsen 306 points
14. 2RD — Sv. Erik 307 points
15. 1LD — 5KE 318 points
16. 2UC — Frank 320 points
17. 7W — 3XW 321 points
18. 3MI — Frede 336 points
19. Ingrid — Helmuth 339 points
20. 8LD — 7HJ 381 points
21. 3RC — 9DH 412 points
22. Erik — Per 451 points
23. Henning — 4NM 455 points
24. 2PO — Ratsche 4 ræve
25. Andersen — Valdemar 4  ræve
26. Finn — Børge 4 ræve

Jagten gik fint, der var vel nogle, som fik våde 
fødder om natten. Der var jo også en, der blev væk 
fra sin makker, men han var vist allerede hjemme 
ved 4-tiden om morgenen, hi-hi.

Tak for en god jagt. Vy 73 OZ9PZ, Herning.

ARRANGEMENTS-KALENDER 
OKT. 1967 — NR. 6.

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.

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

21.—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.

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.

18.-19. nov. 1967:
Århusmødet på Ny Mølle.
Lørdag indvies de nye lokaler.
Søndag møde, udstilling m. v.

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. I. 
indsendes til Box 335, Ålborg, inden d. 20. i hver 
måned. OZ2NU.

CQ! 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 2116 
(Eksperimenterende Danske Radioamatører, 
postboks 79, København K). Husk på indbe
talingskortet at anføre: »QSO-instruktions- 
hæfte«. 73 Hovedbestyrelsen.
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Som de fleste sikkert har bemærket i sidste OZ, 
er der nu igen, takket være velvilje fra P&T, mu
lighed for at bringe forudsigelser for de forventede 
bedste amatørbånd.

Overkontrollør P. V. Larsen gjorde i sidste OZ 
også rede for, hvorledes man fandt frem til de an
givne værdier.

FOT frekvenserne bestemmes eller rettere forud
siges som den frekvens, hvor der i 90 % af tiden 
vil være mulighed for forbindelse over en given 
strækning.

Det forventede bedste amatørbånd bestemmes 
derefter som det bånd, der er mindre end eller lig 
med FOT; af denne årsag kan man forvente, at det 
på de givne amatørbånd vil være muligt at føre 
forbindelse over de givne strækninger i mere end 
90 % af tiden.

Forudsigelserne er ligeledes beregnet på grund
lag af den korteste vej mellem de to punkter. De 
såkaldte Long-path åbninger vil derfor normalt ind
træde på andre tidspunkter end de angivne.

Når det samme frekvensbånd er angivet i flere 
på hinanden følgende klokkeslet, er der en beske
den — f. eks. 20 % — sandsynlighed for, at der 
også vil være åbent på det næste højere bånd, i 
samme tidsrum.

Det bliver tilsyneladende alligevel ikke til noget 
med TJ1QQ forventede aktivitet fra EAØ. De span
ske myndigheder har meddelt ham, at der kun gives 
tilladelse til spanske statsborgere.

Det er også ved at blive sværere med licenser 
i San Marino, idet myndighederne her, åbenbart 
er blevet trætte af de mange tilrejsende. I frem
tiden vil der kun blive udstedt tilladelse til fast
boende.

Fra Samoa er 5W1AS for tiden, temmelig aktiv, 
og det er lykkedes ham at lave adskillige forbindel
ser med Europa. Han er aktiv med såvel CW som 
SSB på både femten og tyve meter. Bedste tider 
er om morgenen mellem 07 og 10 GMT.

Fra Aldabra er VQ9WJ nu regelmæssigt aktiv, 
både med CW og SSB på tyve og femten meter. 
I et forsøg på at rationalisere sin aktivitet har 
han meddelt, at han kun kører ikke-W stationer på 
ulige datoer.

YK8AV’s tur til portugisisk Timor er nu planlagt 
til at begynde omkring den 12. til 14. oktober. Yder
ligere data mangler.

W9WNV har nu forladt Rodiquez Isl. og er taget 
tilbage til Mauritius. Der foreligger desværre ikke 
noget om hans planer, men det vides, at han har 
fået tilladelse til aktivitet fra Bouvee Island.

QSL manager er nu blevet K0TCF, Roy Kronau- 
ge, 432 Miriam Ave.

Kirkwood, Missouri 63122.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

4 DX: KV4CI 01.

SSB:
3SK: CN8BV 04 - KP4AST 03.
4DX: ZC4MO 22 - OY5S 22 - UB5KAW, hørt: 

KIP4AST 00.

7 Mc CW:
4CF: PY7APS 01 - 4U1ITU 03.

SSB:
3SK: PY4LAK 22 - UA9BE 02 - WB2CKS 04 - 

W4KFC 05 - YV4IQ 02 - 7X0AH 01.

14 Mc CW:
4CF: EP2BQ 17 - KP4BBN 22 - HI8IBC 22 -

PY7AEW 04 - VK2EO 05 - 4U1ITU 06.
4DX: VP9DO 21 - CE3AD 23 - MP4BETJ 18.

SSB:
3SK: FP8CA 20 - HK2GK 06 - KH6IJ 06 - 

LZØCRC 05 - PJ2AQ 02 - PY0TX 18 - VK9DJ 06 
papua, VP2SY 21 - VP8JD 20 sh orkney, -
VQ8CC 17 - VQ8CCR 19 - XE1WS 06 - 5L2KG 22 - 
7X0AH 02.

4CF: ZS9H 17 - 5L2KG 20 - 9K2AM 17 -
VP8IE 19 - HI3JKV 20.

4DX: 9X5CE 18.

21 Mc CW:
4CF: 9H1AG 07 - 5Z4KO 07 - 9J2MX 08 - 

EP2BQ 11 - KL7MF 16.
4DX: 9L1KG 18 - 9J2BC 12 - 4X4CJ 14.

21 Mc SSB:
3SK: CE3-6 21 - DU1FH 12 - MP4BGL 09 -

KG6AAY 12 - KX6 FN 11 - KZ5BU 22 - PJ2AQ 11
- TN8AA 18 1 VK3-6-8 10 - VK9XI 12 - VK9DJ 10 - 
VK9WD 15 - VQ8CKR 09 VS6FS 10 - YA1 - 07 - 
ZL 3V8BZ 09 - 5H3KJ 15 - 5L2KG 07 - 7XØAH 13.

4CF: 9N1MM 10 - KG6AAY 12 - VS6FZ 12.
4DX: JA7QD 11 - WA8GUA - K1HVV 17.

28 Mc CW:
4CF: VK2EO 07 - PY5ASN 10.
4DX: PY1CKV 21 - W1AYG 21.

SSB:
3SK: CR7FM 13 - CX9CO 13 - FG7XL 17 - 

FP8CA 16 - KP4AST 17 - LU2DGO 16 - PY1-2-7 15
- VK6RU 09 - VQ8CHR 10 - VS6FS 09 - VS9MB 17
- ZS 13 - 3V8BZ 16 - 5L2KG 14 - 5N2AAF 15 - 
5Z4AA 17 - 9G1FV 16 - 9M2PO 09 - 9V1FF 17

4CF: VQ8CHR 10.
4DX: K1JGD 22.
Hermed er det så til ende. Bemærk de mange 

fine rapporter for 10 og 15 meter, når båndet er 
„dødt", så er det på grund af manglende aktivitet, 
ikke på grund af manglende forhold.

73 og god DX OZ7BQ, Joe.
Hans Jørgen Rasmussen, 

vær. 1001, Paul Bergsøe Kollegiet, Nærum 2850.

Denne gang var der afdelingsmeddelelser, der 
indkom så sent som den 2. Det er komplet umuligt 
at få bladet ud til tiden, når stoffet indkommer så 
sent.

Vi vil nu holde strengt på, at stof, der indkommer 
senere end den 27. i måneden, må udgå.

Red.
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Placering: Points: Antal
QSO: Input: Modtager: Antenne:

1. SM7BZX/7 37643 127 500 watt TIXM 301 2X10 elm.
2. SM7AED 18123 89 500 watt 417A 4X10 elm.
3. OZ6OL/p 17238 100 300 watt AF239 4X10 elm.
4. OZ9OR 14965 89 150 watt AF239 2X10 elm.
5. SM7BAE 13303 76
6. OZ8EDR 12885 74 50 watt TIXM 05 2X10 elm.
7. OZ2ME/p 12230 77 300 watt 6CW4 2X10 elm.
8. OZ9SW/P 11430 71 50 watt TIS 34 10 elm.
9. OZ7HDR 11295 74 80 watt BF 155 10 elm.

10. SM7CJZ 11261 59 400 watt AF139 16 elm.
11. OZ9RZ/p 11258 68 50 —75 watt 6CW4 10 elm.
12. OZ9HV 10045 62 120 watt 24 elm.
13. SM7DTT 10033 65 10 watt 6CW4 10 elm.
14. OZ6RI 9344 58 45 watt BF 155 10 elm.
15. OZ9AC/p 9190 56 50 watt E88CC 10 elm.
16. SM7DEZ/p 8149 62 10 watt AF139 2X10 elm.
17. OZ8SL 5759 54 45 watt TIS 34 6 elm.
18. OZ8EH/p 4635 43 12 watt STORNO 6 elm.
19. OZ9EVA/p 4380 23 75 watt E188CC 2X6 elm.
20. OH0AA 3879 18 100 watt 417A 10 elm.
21. OH2GY 3731 23 100 watt 6CW4 13 elm.
22. OH2BEW 3626 20 200 watt 6CW4 2X8 elm.
23. SM7BZC/7 3088 30 50 watt 6CW4 8 elm.
24. OH3TE 2990 17 100 watt 2X8 elm.
25. SM7ASL/7 2581 37
26. OZ9CR 2575 26
27. OH1YY 2381 12 200 watt AF102 10 elm.
28. OZ8UX/p 2345 26 18 watt TIXM 05 10 elm.
29. OZ1MK 2242 35 30 watt GELOSO 10 elm.
30. SM5CFS 2174 18 50 watt ELFA 64 elm.
31. OZ4CT/p 2167 32 25 watt HEATHKIT 6 elm.
32. OH1SM 2111 10
33. SM2CKR 2083 9 50 watt AF139 2X8 elm.
34. OZ6CP 2005 19 15 watt AF106 6 elm.
35. SM5BEI 1898 14 100 watt 6CW4 2X8 elm.
36. SM6EYD 1843 18 10 watt 6CW4 10 elm.
37. OZ6PN 1657 8 35 watt EC86 2X6 elm.
38. OZ3M 1350 21 40 watt PC 86 SKELETON
39. OH2NX 1343 10 60 watt 6CW4 10 elm.
40. OZ5WK 1255 19
41. SM1CIO 1072 6
42. OH8PQ 1067 7 100 watt 6CW4 10 elm.
43. OH6WD 1018 5 80 watt 6CW4 2X6 elm.
44. LA2VC 944 12
45. OH3SE 938 9 50 watt 6DS4 2X4 elm.
46. OH8PE 890 6 100 watt 6CW4 10 elm.
47. SM6DOE 791 12 50 watt 10 elm.
48. SM6CWZ 666 10 15 watt AF239 2X6 elm.
49. OZ6FL 665 21 50 watt GELOSO 2X6 elm.
50. LA4KH 497 12 25 watt BF 155 10 elm.
51. OH7NF 480 3 80 watt 6CW4 2X8 elm.
52. OZ7AI 467 13 12 watt 6 elm.
53. LA9VF 400 10
54. OH8RQ 355 3 10 watt 6CW4 8 elm.
55. LA8WF 351 12 150 watt E88CC 10 elm.
56. OZ4DP 299 6 14 watt AF239 SKELETON
57. OZ9HN 250 4 12 watt NOGOTON 5 elm.
58. LA8YB 192 9 15 watt 5 elm.
59. OZ9FR 180 6 20 watt BF 155 3 elm.
60. OH3AG 10 7

144 MHz checklogs: SM5UU — OZ1OF — OZ2WT — OZ3GW — OZ3SB 
— OZ6DN — OZ7ON — OZ8KB — OZ8OM.
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liln.i....................

432 MHz:

Placering: Points: Antal
QSO: Input: Modtager: Antenne:

1. OZ9RZ/P 731 7 25 watt EC 86 16 elm.
2. OZ7HDR 535 6 50 watt AF139 16 elm.
3. OZ2ME/p 475 5 300 watt TIXM 05 10 elm.
4. OZ9BS/p 440 5 20 watt AF139 16 elm.
5. SM7CJZ 423 3 35 watt AF239 15 elm.
6. OZ9CR 295 5
7. OH1SM 240 1 120 watt
8. OH2GY 30 2 10 watt 6CW4 13 elm.
9. OZ9FR 25 2 10 watt AF239 15 elm.

10. SM5DAN 8 2 10 watt TIXM 05 12 elm.

Under testen var udbredelsesforholdene under 
normalen. Det var kun stationer, der havde stor 
effekt, store- antenneanlæg og var placeret højt og 
frit, der fik DX-forbindelserne. Ved gennemgangen 
af loggene viste det sig, at den bedste geografiske 
placering for at få DX var syd for en linie trukket 
øst-vest gennem Århus. OZ9BS og jeg var igen i år 
på DYSNET SW for Randers, og vort indtryk af for
holdene var, at de var meget dårlige — det var 
næsten umuligt at få de enkelte DX-stationer igen
nem, som vi fik forbindelse med — til næste års 
septembertest vil vi prøve at finde en test-QTH, der 
ligger sydligere, for øjeblikket tænker jeg på at 
tage til Ærø, men forholdene derovre skal først 
undersøges grundigt. Tak for hilsner og bemærk
ninger på loggene.

Til lykke til vinderne og på genhør i testen til 
næste år.

Aktivitetstesten:
I septembertesten blev placeringerne:

144 MHz:
OZ7AI — 7 points OZ9GE — 25 points

4BK/p — 2 points 9TJ — 23 points
9FR — 2 points 8UX — 12 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.

Fra 1. november er pointsberegningen 1 point pr. 
km. Denne ændring er indført for at give VHF- 
amatører i de tyndere VHF-befolkede områder en 
rimelig chance i aktivitetstesterne.

Logs sendes til undertegnede inden d. 20. i respek
tive måned.

432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem kl. 
1100—1200 DNT.

VHF-nyt:
SM7BJ i Malmø er lørdag d. 23. september hørt 

mobil fra cykel med HALO antenne! OZ6OL har 
d. 21. september om aftenen hørt DL0PR via 
aurora.

SM4MPI er nu aktiv på 145.960 MHz fra Borlånge 
nær Falun. Output fra DLØPR og SM4MPI er 300— 
500 watt. Aurorarapporter om DLØPR og SM4MPI 
sendes til dr. Lange-Hesse, Max Planck Institut 
fur Aeronomie, 3411 Lindau, Postfach 20, West 
Germany. SM7BAE er begyndt moonbounceforsøg 
på 144 MHz — den svenske telestyrelse har givet 
SM7BAE tilladelse til at anvende 1500 watt input

til moonbounceforsøg — SM7BAE kører for øje
blikket med 1300 watt input til 2 stk. 4X150A, cg 
antennen er 16 stk. 10 elements yagier. 7BAE for
tæller, at han hører egne ekkoer fra månen — op 
til 12 dB over støjniveauet!

OZ9OR og OZ6OL sysler også med moonbounce
forsøg på 144 MHz — det forlyder, at de har en 
antennefarm med nogle stakkede rhombic’s i nær
heden af Skelskør. Jeg håber at høre nærmere om, 
hvilke resultater de opnår.

Medio oktober går 9FR i gang med at gøre 432 
MHz udstyret klar til brug i forbindelse med 9RC’s 
parabolantenne — så indenfor en kort tid må vi 
kunne vente- de store 432 MHz moonbounce-resulta- 
ter fra Åsum.

Vy 73 de OZ9AC.

2 meter klubben
afholder møde torsdag den 26. okt. kl. 1930 hos 
OZ5AB. Adr. To-ftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 mi
nutter fra stationen). Bemærk, at mødet denne gang 
undtagelsesvis afholdes torsdag.

OZ5AB.

Angående WAE.
Da jeg for ca. 1 år siden bad 2NU om ansøgnings

papirer til WAE, fig jeg den besked, at det varede 
ca. 1 år med behandlingen hos DARC, lignende 
erfaringer havde 3Y også. Efter at have deltaget 
i dette års WAE-te-st CW-afdeling noterede jeg som 
bemærkning på testloggens hovedblad, om man ven
ligst ville sende mig et ansøgningsskema til WAE. 
Ca. 8 dage herefter var ansøgningspapirerne frem
me og blev udfyldt. Lørdag formiddag sendte jeg 
så 127 QSL som anbefalet brevpakke og ansøgningen 
i et separat brev. Følgende onsdag morgen arrive
rede paprullen med certifikatet og dagen efter de 
127 QSL-ko-rt via toldkontoret. Det må jeg kalde 
service fra DARC og DL3RK. Adressen er:

WAE/DX-EU-D Manager 
Walter Geyrhalter,
895 Kaufbeuren,
Vert, Tyskland.

Vy 73 Poul, OZ3PO.
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FRA AFDELINGERNE

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

deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafe- 
teriet". 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.

Copenhagen Award.
På klubmødet den 28. august forelagde OZ3WP, 

Walter forskellige udkast til et diplom for Køben
havn, og tanken om et Copenhagen Award fandt 
stor tilslutning. Et udkast med Den lille Havfrue 
blev det foretrukne, og man fastlagde betingelserne 
for opnåelse af diplomet. Ved København forstås 
Storkøbenhavn som EDR’s kreds 1.

EDRs generalforsamling
(Fortsat fra side 362).

OZ8JM var ikke klar over den afstemning, der 
måtte han have været uopmærksom, hvis det havde 
været et problem, for skade de unge amatører lå da 
langt fra 8JMs vilje, det var beklageligt, hvis der 
var gjort noget galt.

OZ7WH havde en hilsen fra OZ5U i Nyborg, OZ5U 
var stadig QRV med nøglen.

OZ5RO måtte sige til 7DX, at det ikke var menin
gen at lave anonyme breve til OZ igen, men han 
var blevet opfordret under festen til at skrive lidt 
i OZ om EDRs 40 års jubilæum, og da jeg er en be
skeden mand, sagde 5RO, syntes det unødvendigt at 
sætte Call under artiklen.

5RO takkede sine vælgere, det var nu 10. gang 
han var blevet valgt ind i HB. Angående DR ama
tørerne henstillede 5RO til afdelingerne, at de gjorde 
noget mere for DR amatørerne, 7DX havde i Kø
benhavn anmodet om en aften for de unge og DR 
lytterne, det vil selvfølgelig blive gennemført.

OZ3FM ønskede en udtalelse fra GF, om man var 
villig til at vente med OZ en dag, så Bornholm 
kunne få det samtidig med det meste af landet. Der 
var ingen, som var særligt interesseret i denne sag 
med OZ.

OZ2MI anbefalede, at man altid svarede en DR 
amatør og skrev hvad man selv kørte med. 2MI 
hilste fra OZ3LJ + XYL i Grindløse, Laust og Anna.

OZ2MI udbragte et leve for EDR og vor hobby.
EDRs formand OZ6PA sluttede generalforsamlin

gen, takkede for 600 stemmer og udtalte en tak til 
OZ1W, dirigenten, for fin ledelse af generalforsam
lingen.

Vy 73 de OZ5RO
O. Blavnsfeldt, sekretær.

Et par dage efter samledes 5RO, 4AO, 7DX og 1SZ 
hos Walter for endelig udarbejdelse.

Der er arbejdet i lyntempo. PAØACL fik diplom 
nr. 1, og mange diplomer er allerede ude i Europa.

Hos 4AO kan man få sedler med diplombetingel- 
serne til påklæbning på QSL-kortene, så diplomet 
bliver kendt. Ønskes de tilsendt med post, må fran
keret kuvert vedlægges.

Især for stationer i Københavns omegn vil det 
være praktisk, at der på QSL-kortet trykkes eller 
skrives: Good for Copenhagen Award. Samtidig vil 
vi også gerne minde om at påføre amtsbogstav til 
brug for OZ-CCA.

Programmet:
23. oktober:

Generalforsamling kl. 20,00. Se i øvrigt indvarslin
gen i OZ for september. Husk, at medlemskort skal 
forevises.

30- oktober:
Foredrag. Hr. Robert Sørensen fra Kinovox, 

Charlottenlund, vil tale om mikrofoner, de forskel
lige typer og deres tilpasning. Bagefter vil fore
dragsholderen gerne besvare eventuelle spørgsmål.

6. november:
Klutoaften.

13. november:
VHF-aften. OZ9TM, Ole Mastrup fortæller om om

bygning af taxastationer.

20. november:
Klubaften.

27. november:
En aften for DR-amatører er under forberedelse. 

Nærmere i OZ for november.
P. b- v. OZ1SZ, sekretær.

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

gade 6, Am. 3812v.

Mødeaften:
Torsdag kl. 1930, Strandlodsvej 17 s.

19. oktober:
OZ7AMG kalder CQ 2 m.

26. oktober:
Klubaften.

2. november:
Antenner under andre forhold.

9. november:
Klubaften.

16. november:
Pølser (elektronristede).

21. september demonstrerede OZ5AB japansk TX 
og RX samt meget andet dejligt grej, men der skulle 
desværre en god tegnebog til for at erhverve noget 
af det. OZ5AB skal have tak, fordi han ville slæbe 
så meget grej herud. Det var en god aften, men vi 
kan være mange flere i lokalet på Strandlodsvej, 
så forhåbentlig går det op for flere og flere, at 
OZ7AMG igen er på Strandlodsvej.

Vy 73 de OZ2XU.
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ÅRHUS-MØDET 1967
Traditionen tro indbyder EDR’s Århus afd. 

alle interesserede til efterårets største begi
venhed — ÅRHUS-MØDET, der som tidligere 
er henlagt til Ny Mølle kro, hvor vore loka
ler er indrettet.

Lørdag den 18. november mødes vi kl. 2000 
for officielt at indvi klubbens nye lokaler. 
Det bliver en rigtig familieaften, så vi glæ
der os til at se alle med påhæng. For de, der 
ønsker det, kan der naturligvis blive lejlighed 
til at drikke en kop kaffe eller en P35 i kroen.

Søndag den 19. november mødes vi atter 
på Ny Mølle.

Kl. 1200 åbner udstillingen af det nyeste 
kommercielle radio- og målegrej, der findes 
på det danske marked.

Kl. 1300 bliver der foredrag ved OZ9AC, 
som vil fortælle om de danske OSCAR-moon- 
bounce forsøg med båndoptagelse fra Rude 
Skov, så man kan få lejlighed til at høre 
månereflektions-QSO’er.

Kl. 1500 vil der som tidligere år blive af
holdt auktion over nyt og brugt radiogrej.

Fra kl. 1100 vil OZ2EDR være QRV på 
80 m, 20 m og 2 m.

OZ7RÆV vil sende på rævefrekvensen 
1825 kHz hvert 10. minut fra kl. 1100, og vi vil 
ligeledes være QRV på 145,9 MHz for at 
kunne vejlede de mange fremmede amatører, 
vi forventer at se til mødet.

Se også notitsen i næste nummer af OZ.

ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mtil- 

lersvej 117, 8210 Århus V, tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20, 

8220 Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg,

800.0 Århus C, tlf. (06) 18 21 11 — 478.
Så er vore lokaler taget i brug, selv om der endnu 

mangler en del at ordne, men det nås forhåbentlig 
ved fælles hjælp inden længe.

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

Torsdag den 26. oktober kl. 2000
på Ny Mølle. Transformatorer, beregning og vik
ling af disse ved OZ9R, Henrik Nielsen, også kal
det Jern-Henrik. Amatører, der kan huske lidt til
bage, erindrer sikkert, at 9R har været medlem af 
hovedbestyrelsen, og da han er en virkelig kapaci
tet, venter vi, at mange vil troppe op denne aften 
for at få del i hans viden.

Torsdag den 2. november kl. 2000
på Ny Mølle. Så er det igen tiden, at vi afholder 
vort årlige andespil. Som sædvanlig er det 2LM, 
der leder foretagendet, og der vil ligesom tidligere 
år være mange gode præmier. Da vore klublokaler 
vanskeligt kan rumme så mange, som naturligvis 
viser sig denne aften, er andespillet henlagt til kro
stuen, så der bliver lejlighed til at drikke kaffe 
engang i løbet af aftenen. Denne aften kommer du 
naturligvis ikke alene, men tager XYL/YL og har
moniske med. Tilmelding senest dagen før til 
OZ2LM, Århus Radiolager.

Torsdag den 9. november kl. 2000
på Ny Mølle. Det bliver uden tvivl også en af sæ
sonens helt fine aftener, idet vi har formået OZ1BP, 
som er velkendt fra OZ’s spalter for sine glim
rende konstruktioner, til at komme og holde fore
drag om modtagerteori med praktisk henvisning til 
den af ham byggede modtager, beskrevet i OZ, 
juni 1966. Vi forventer stort fremmøde.

Lørdag/søndag den 18./19. november:
ÅRHUS-MØDET på Ny Mølle. Se orientering 

herom i den særlige notits.

Rævejagter:
Tirsdag den 17. oktober kl. 2000 point jagt (Odder). 
Tirsdag den 24. oktober kl. 2000 Århusjagt (Spør

ring).
Tirsdag den 31. oktober kl. 2000 Århusjagt (Spør

ring).
Tirsdag den 14. november kl. 200 træningsjagt 

(Århuskortet).
Tirsdag den 28. november kl. 2000 træningsjagt 

(Århuskortet).
Tirsdag den 12. december kl. 2000 skægjagt — 

(Århuskortet inden for byområdet).
Vy 73 de OZ6EI.

CQ — CQ
Syd- og sønderjyske amatører.

HUSK! Åbenrå afd. invitation til 
„Sønderjysk awten“ 

onsdag den 18. oktober kl. 2000 på restaurant 
„Viking" (rutebilstationen), Åbenrå. 
Invitationen gjaldt også DIG, altså.

Vel mødt.
5WK, Kalle.

ÅBENRÅ
Nu har vi rigtig fået gang i klubaftenerne, og alt 

går planmæssigt. Der er en mægtig interesse for 
bygning af transistorsuperen, såvel den teoretiske 
som den praktiske side af sagen. Dette skyldes 
uden tvivl den populære og let fattelige måde, 
Bent, 9BZ, har at fortælle på. Stoffet efter kaffe
pausen har vi delt op i to grupper, den ene gruppe 
under Jens, 8JV’s, kyndige ledelse, arbejder i tele
grafi, såvel for begyndere, der får hele lektionen 
til 60 tegns prøven, som OB’ere, der sikkert ikke 
tager nogen skade af at få deres telegrafifærdighe
der forbedret, mon?

Den anden gruppe beskæftiger sig med alle mu
lige temaer inden for radioteknikken, alt efter del
tagernes ønsker. Foreløbig har vi diskuteret FET- 
transistorer og deres anvendelse i teori og praksis, 
modtagerbygning m. m. Har du andre emner, som 
du gerne vil have diskuteret, så kom med den, OB!

Den 9. september var vi inviteret til indvielse af 
et nyt klubhus i Tønder afd. Der var virkelig lagt 
et stykke arbejde i dette byggeri, det er glædeligt 
at se en afdeling med en sådan samarbejdsevne 
blandt medlemmerne. Endnu engang til lykke med 
jeres hus, Tønder afd.

Den 24. september kæmpede vi med Tønder afd. 
om 1. pladsen i den særlige TDR-Aa jagten. Der 
var desværre, selv efter en kraftig opfordring i 
sidste OZ, beklageligvis en meget dårlig tilslutning 
fra Åbenrå afd.s rævejægere. Angående resulta
terne fra jagten, se under Tønder afd.
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Resultaterne for sommerens rævejagter i afd., 
der netop er afsluttet, ser således ud:

1. OZ8JV 21 points
2. Muller 26 points
3. OZ8AJ 27 points
4. OZ5WK 31 points
5. K. Bøge 54 points
6. J. Bøge 57 points
7. OZ3DL 65 points
8. OZ9SR 89 points
9. OZ5SW 91 points

10. Neidhardt 93 points
11. Andersen 100 points
12. Hansen 117 points

Åbenråmester 1967 blev altså Jens, til lykke, gamle 
dreng, sejren var dig vel undt.

Rosinen i pølseenden, afslutningsfesten, bliver i 
år afholdt på Hotel Royal i Åbenrå lørdag den 4, 
november kl. 1900! Prc. Anton! Der serveres det 
usandsynligt store kolde bord med diverse tilbehør, 
og som. sædvanlig spiller OZ4PC til dansen. Inden 
selskabet bliver alt for højrøstet, foregår præmie
uddelingen.

For at undgå evt. misforståelser skal der gøres 
opmærksom på, at festdeltagere, der ikke ønsker at 
deltage i de kulinariske nydelser, selvfølgelig også 
er velkomne.

NB. Festen er for a l l e  afdelingens medlemmer 
og ikke kun for rævej ægere!

Tilmelding til festen senest den 1. november til 
OZ3DL, Hans Peter, tlf. 2 43 87.

Husk! „Sønderjysk awten“ den 18. oktober kl. 
2000. Prc. John!

Betingelse for at aftenen skal blive en succes, 
er at enhver yder sit bidrag! Det mindste bidrag, 
DU som medlem af den inviterende afdeling kan 
give, er at møde!

Altså, vel mødt!
Vy 73 5WK, Kalle.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: „CQ“, Rosenørnsallé 2, Østermarie.

Sæsonen er nu startet, og programmet lagt såle
des:

Tirsdag kl. 1830:
Repetitionskursus.

Onsdag kl. 1930:
Skiftevis klub- og byggeaften.

Torsdag kl. 1830:
Begynderaften.

Den 13. september havde vi klubaften med et par 
dejlige film og sluttede af med varme pølser.

På byggeaftenerne arbejdes der videre på modta
geren under ledelse af OZ8TV indtil jul. Efter nytår 
har OZ4RA lovet at hjælpe hveranden onsdag. 
Blandt hans forslag skal nævnes: Translstordykme- 
ter, 2 m sender med AM/FM modulation, 2 m for
sats til BCL eller MF.

Vi siger tak til Frede og Ras, fordi de vil påtage 
sig arbejdet.

I øvrigt modtages forslag med glæde af besty
relsen.

Det er en kendt ting, at der stilles mange tekni
ske spørgsmål — og godt det samme, men måske 
flere kunne have fornøjelse af at høre svarene. 
Derfor skal I skrive jeres spørgsmål på et stykke 
papir og lægge dette i en „spørgekasse", der vil 
blive sat op i „CQ“. Denne kasses indhold vil så 
blive gennemgået hver 3. klubaften. Det vil ganske 
afgjort lette arbejdet for 4RA og 8TV. Dette skal 
naturligvis ikke afholde jer fra at spørge, men skriv 
alligevel også spørgsmålet ned.

Ved fælles hjælp (fra a l l e )  skulle den påbe
gyndte sæson kunne blive udbytterig.

God fornøjelse.
Evt. ændringer vil medlemmerne få besked om.

Vy 73 de 4YK.

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

18. okt.:
LF-forstærkere med OZ7NE.

25. okt.:
Byggeaften.

1. nov.:
Strømforsyninger med OZ7BE).

8. nov.:
Byggeaften.

15. nov.:
Film. Vy 73 3EB.

FREDERIKSHAVN
Formand: OZ1MC, Morris Christiansen.
Klubhus: Høgstedvej 7.
Klubcall: OZ6EVA.

Efter en rolig sommerferie er vi i gang igen.
Vi startede med generalforsamling den 4. septem

ber, hvorefter bestyrelsen ser således ud:
Formand: 1MC.
Sekretær: 6PN.
Kasserer 5YK.
Best.mdl.: 6RW, 2GM.
Revisorer: Henning Pedersen og Lis Olsen.
Det blev vedtaget at forhøje kontingentet for 

juniormedlemmer til kr. 3,00 og for seniormedlem
mer til kr. 4,00 pr. måned. Endvidere blev vedtaget 
at opkræve et indmeldelsesgebyr for nye medlem
mer. Klubbens navn blev ændret til EDR’s Frede
rikshavn afdeling, og der vil blive udsendt love med 
de deraf følgende ændringer, der blev vedtaget på 
generalforsamlingen.

Mødeaktiviteten i den kommende tid indskrænker 
sig foreløbig til klubmøde hver tirsdag, begyndende 
med CW-kursus kl. 1900.

6RW har fundet ud af, at han og XYL plus har
moniske har for lidt plads, så hele området i og ved 
klubhuset ligner en slagmark, men det er dog ikke 
lykkedes ham at holde os væk fra klubmøderne. Vi 
beder medlemmerne have tålmodighed med lidt 
bundløse adgangsforhold til klubhuset indtil videre,

Vy 73 6PN.
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GIVE
QTH: Under Falckstationen, Give.
Call: OZ6EDR.

Vi afholdte torsdag den 21. ordinær generalfor
samling. Grunden til, at generalforsamlingen var 
flyttet frem, var, at der svævede rygter om, at man 
ville nedlægge klubben.

Mødet startede kl. 8,30 og OZ5UC blev valgt som 
dirigent. Han gav hurtigt ordet videre til formanden 
OZ4SP som aflagde beretning om tilstand, men da 
det mest var det økonomiske, det drejede sig om, 
fik OZ5GH lov til at give os choket 34,00 kr- i kas
sen og en gæld på 204 kr. for løsdele og 300 kr. 
som skyldtes på en Geloso modtager, som klubben i 
foråret købte af 9'RU, ialt en gæld på 504 kr. Der 
ligger i klubben materialer for 427,40 kr., og disse 
komponenter vil der senere blive holdt auktion over. 
Angående Geloso modtageren så havde klubben be
talt 400 kr. ud i denne, og for disse 400 kr. bestemte 
man, at den ny bestyrelse skulle prøve at få den 
T8TI39, som 9RU også havde til salg for de 400 kr. 
Desuden havde klubben fået det tilbud af OZ2NS, 
at man g'av ham løsdelene til en 2-eonverter, så 
ville han give klubben en færdig. Dette tilbud blev 
det straks vedtaget at tage imod.

Derefter valgtes den ny bestyrelse, som ser så
dan ud:

Formand: OZ2NS, Grinsted.
Næstformand: OZ8VA, Blåhøj st.
Kasserer: OZ5GH, Give.
Sekretær: Bent, Blåhøj st.
Bestyrelsesmedlem: OZ4SP, Give.
Den ny bestyrelse gik allerede i funktion lørdag 

eftermiddag, hvor vi forhandlede med 9RU. Vi fik 
det ordnet således, at vi fik T8PI39’eren og 75 kr. 
Derved var vi så kvit.

Husk, det er hver torsdag, vi holder klubmøde, 
det er vist det, mange glemmer!

Vy 73, Bent.

HADSUND
Ja, så genopstod Hadsund afdelingen atter efter 

ca. 10;—15 års stilstand. Onsdag den 27. september 
var der kaldt til møde, hvor alle interesserede var 
.indbudt gennem den lokale presse. Der var mødt 
ca. 20 interesserede medlemmer op, hvoraf de fleste 
var ganske unge mennesker.

Der blev budt velkommen af afdelingens tidligere 
og genvalgte formand 3RG, Robert Givskov, og der
efter holdtes der afstemning om den ny bestyrelses 
sammensætning, som kom til at bestå af 5 med
lemmer:

Formand: 3RG, Robert Givskov.
Bestyrelsesmedlemmer: 9FL, Frede Laursen.
2OE, Ole Nykjær.
Jørgen Christensen.
6DN, Dolan Nielsen.
Derefter var der enighed om, at der skulle opret

tes et teknisk kursus sideløbende med et morse- 
kursus; disse to kursus skulle være igang, når dette 
kommer i „OZ“, men skulle der være flere inter
esserede, der gerne vil være med, er de velkomne i 
Hadsund Skoles; fysiklokale hver onsdag kl. 1930. 
Mere nyt følger i næste nr.

Vy 73, OZ6DN.

HERNING
Formand: OZ9SW, Jørgen Brandi, Pallefløesvej 

13e, Hammerum.
Næstformand: OZ9PZ, Poul-Erik Skov, Haralds- 

gade 37, Herning, tlf. 12 42 02.
Kasserer: Georg Rundstrøm, Griegsvej, Lind pr. 

Herning.
Lokale: Bryg,gergade 10 (gennem porten). 
Mødeaften: Hver tirsdag.
Vi har startet med vinterens klubarbejde. Møderne 

afholdes hver tirsdag aften. Vi starter præcis kl.
19,00 med morsetræning. Kl. 20,00 præcis starter 
nedenstående foreløbige program. Ret til ændringer 
forbeholdes.
17. oktober 1967:

Transistorens anvendelsesmuligheder i modtagere.
24. oktober 1967:

Transistorens anvendelsesmuligheder i modtagere. 
31. oktober 1967:

Transistorens anvendelsesmuligheder i styresen- 
derkredslø'b.
7. november 1967:

En modtaigerkonstruktion.
14. november 1967:

FILMAFTEN.
21. november 1967:

AUKTION.
28. november 1967:

Sender for VHF.
5. december 1967:

9 Mc. ESB exiter.
12. december 1967:

Juleafslutning samt planlægning af klubarbejdet 
efter JUL.

HADERSLEV
Kaldenr.: OZ7HDR.
Klublokale: Gåskærgade 38.
Tirsdag den 26. september blev generalforsam

lingen afholdt- Der var mødt 16 „radioaktive" op, 
som valgte følgende bestyrelse:

Formand: OZ8IS, Jørn Steffensen, Krogskobbel 5, 
Haderslev.

Kasserer: OZ8BX, Jørgen Mejner, Ribevej 22, 
Haderslev.

Sekretær: Valdemar Duus, Simmerstedvej 65,
Haderslev.

Bestyrelsesmedlem: OZ2TY, Bent R. Johansen, 
Ribevej 80, Haderslev.

På generalforsamlingen bestemtes det, at afdelin
gen skulle føres videre dog med enkelte ændringer:

Kontingentet blev fastsat til 30 kr. årligt (heri er 
beregnet kaffe til medlemmerne fra mødeaftenerne 
i klublokalet). Kontingentet kan efter aftale med 
kassereren betales af nogle gange. Desuden var der 
enighed om kun at afholde en fast mødeaften, 
nemlig den tredje tirsdag i hver måned, der bl. a. vil 
blive helliget foredrag (vi har fået tilsagn fra 2JT, 
som vil fortælle om radarteknik og fra Egon om 
komputerteknik (regnemaskiner). Senere på sæ
sonen vil 2TY afholde et kursus i elementær tran
sistorteknik.

De øvrige tirsdage vil stå i begyndernes, tegn. 
8BX vil gennemgå Vejen til sendetilladelsen, fra kl. 
19,00'—20,30, og 8IS har fra 20,30'—22,00 overtaget 
kurset i morseteiknik. Første gang tirsdag den 10. 
oktober i klublokalet i Gåskærgade 38.

På forsamlingen var der stemning for at arrangere 
en festaften med XYL’er, YL’er og andre faste gå- 
med-piger. Tidspunkt og sted meddeles senere.
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Mobiltesten på 2 meter om formiddagen Kr. him
melfartsdag var man enig om skulle arrangeres 
næste år igen (dette meddeles allerede nu for at 
give amatørerne lejlighed til i vinterens løb at få 
rigget grejet til og få det til at spille ordentligt).

Til slut skal meddeles, at hvis der går nogen i 
Haderslev og omegn, som kunne tænke sig at blive 
medlem i OZ7HDR, kan indmeldelse ske til et af 
medlemmerne i bestyrelsen.

Vy 73, Valdemar.

HILLERØD
Mødet den 30. august i Hillerød hos OZ9DK, hvor 

OZ6BP talte om måleinstrumenter, havde samlet 
stor deltagelse. Formanden OZ6PA var blandt del
tagerne, aftenen forløb godt, hvor man til slut 
sludrede over en kop kaffe.

Onsdag den 18. oktober kl. 1930
vil der blive holdt generalforsamling hos OZ9DK, 
Teglværksvej 8, Ullerød, Hillerød.

Klubaften holdes hver onsdag i kælderen samme 
sted.

Vy 73 OZ9DK, K. Damkilde.

HJØRRING
Klublokalet: Springvandspladsen 4.
Formand: OZ2EU, Eigil Andersen.

Så fik vi overstået generalforsamlingen, og 2EU 
blev valgt til ny formand, medens de øvrige valg 
stort set var genvalg.

Indtil videre mødes vi hver tirsdag aften kl. 2000 
i de gamle klublokaler på Springvandspladsen 4, 
hvor vi antagelig kan blive indtil jul, men får vi 
tilsagn om nye lokaler i folkepensionistblokken, vil 
vi hurtigst muligt indrette dem, og vi ser gerne, at 
så mange som muligt møder op og giver en hånd 
med.

Der bliver også i vinter mulighed for morsetræ- 
ning, og vi arbejder på at få arrangeret nogle fore
drag i den nærmeste fremtid, så hold jer i kon
takt med afd., da det ikke er sikkert, at det kan 
nå at blive annonceret i OZ.

Bygning af rævemodtagere vil vi også forsøge at 
få på programmet i år, således at vi kan starte på 
rævejagter til foråret, evt. i samarbejde med Ska
gen og Frederikshavn afd.

I øvrigt er det bestyrelsens ønske, at vi kan gå 
en aktiv vinter i møde, og vi ser gerne, at det kan 
blive således, at folk, der er gået i stå på et pro
jekt, kan slæbe grejet med og få råd og vejledning 
af mere erfarne kammerater.

Vy 73 7JR.

HOLSTEBRO
Afdelingen arrangerer udflugt lørdag den 21. okt.
VI starter i bus fra Kirkepladsen kl. 1300, og vi 

er hjemme igen kl. ca. 1800.
Prisen pr. deltager bliver 12 kr. Udgifterne går til 

leje af bus samt kaffe på Borbjerg Mølle.
Af praktiske hensyn vil vi gerne have tildel- 

delse hurtigst muligt til kassereren Hans Dürr, Nis 
Pedersensvej 17, tlf. 2 45 53 fra kl. 1800—1900.

I år er det lykkedes os at få kursus ind under 
aftenskolen. Holdet er lige startet med 18' elever.

5JF.

HOLBÆK
Torsdag den 19. oktober kl. 2000
afholdes næste høde hos OZ8LJ. Vi fortsætter gen
nemgangen af Vejen til Sendetilladelsen plus en 
let gang morsetræning for de interesserede.

Vel mødt.
Vy 73 5FP, Flemming.

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. 1930:

Rævejagt.

Tirsdag den 17. oktober
køres sidste afdeling af de 6 jagter på Odderkortet 
sammen med Århus afd.

Torsdag:
Alm. mødeaften.

Torsdag den 26. oktober:
Månedens arrangement. 9ER holder populært 

foredrag om farvefjernsyn med demonstration af 
såvel sendere som modtagere.

Vy 73 9NK.

KORSØR
Formand: OZ7UD, Knud Holm, Motalavej 47.
Kasserer: John Andersen, Skovvej.
Næstformand: OZ1EU, Eva Høeg, Motalavej 81.

På vores årlige generalforsamling blev der trukket 
nogle af aktierne på stationen. De, der ikke var til 
stede, gik glip af en festlig aften. Slagelse afdeling 
var også til stede, de havde noget grej med, de 
meget gerne1 ville have solgt.. Vi satte os foreløbig 
for et universalinstrument, de havde med. Som vi 
sr på vores liste ovenover, har vi fået nogle nye 
kræfter til, så vi ønsker dem al held fremover.

Vy 73 9CE.

LOLLAND-FALSTER 
Onsdag den 25. oktober kl. 2000:

Møde på Ebsens Hotel i Maribo.

Det er første møde efter ferien, og vi starter op 
med en interessant aften, idet OZ5AB (Ali Baba) 
kommer og fortæller om og demonstrerer en del 
af sit store program i amatørgrej — udstyr til den 
helt rigtige ham-station.

Fra Lubeck-amatører har vi en hilsen til alle 
hernede, og det blev til en særdeles vellykket aften 
i Næstved. Tak til Næstved for jeres gode idé og 
store arbejde, det var helt OK.

Næste møde vil blive onsdag den 22. november 
i Nakskov. Endvidere står på planen møde i Saks
købing og i Stubbekøbing, hen herom i kommende 
OZ.

Vy 73 Elmer.
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NORDALS
Næste medlemsmøde afholdes torsdag den 26. 

oktober kl. 1930 i Østerlund.
Da vil OZ5WK holde et foredrag om felteffekt- 

transistorer. Samtidig vil Kalle give os et indblik 
i sin nye transistormodtager, som er under opbyg
ning.

Ved sidste medlemsmøde holdt OZ2JT foredrag 
om radar på en sådan måde, at alle fik en hel del 
med hjem. Tak for det, Johannes.

Så er der startet et kursus i Vejen til sendetilla
delsen på Havnbjerg skole den 2. oktober og frem
deles hver mandag kl. 1930. Alle er velkomne, også 
fra Sønderborg.

Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade 4, 
Guderup.

Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften 
18, Svenstrup.

Sekretær: Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3, 
Svenstrup, tlf. 5 62 00.

Vy 73 Martin.

NYBORG
Formand: OZ1LD, Leon Johannesen, Pilevej 2, 

tlf. (09) 31 15 51.
Lokale: Tårnvej 4 (over gården), OZ2NYB.

Program:
Hver torsdag:

Morsekursus fra kl. 1915 til 2000.
Teknisk kursus fra kl. 2000 til 2030.

Torsdag den 19. oktober kl. 2030:
PAKKEFEST. Alle medbringer en pakke til en 

værdi 3 kr.

Torsdag den 26. oktober kl. 2030:
Klubaften.

Torsdag den 2. november kl. 2030:
Foredrag.

Torsdag den 9. november kl. 2030:
Klubaften.

Torsdag den 16. november kl. 2030:
Foredrag.

Den 21 .september havde vi besøg af OZ3Y, Hans, 
han holdt foredrag om DX og contest. Der var 
mange fiduser at lære. Det skal du have tak for, 
Hans.

Den 7. september holdt OZ2RT, Robert, fore
drag om stationsbetjening. Det skal du have tak 
for, Robert. Der var både fiduser for begynderen 
og vi lidt ældre i faget.

Vi er også i fuld gang med morsetræning, og der 
er nogle stykker, der har fået den til at svinge.

På gensyn i afd.
Vy 73 de OZ3PZ, Preben.

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

Når dette læses, har OZ8NST haft udstilling af 
amatørgrej på Centralbiblioteket i Næstved. Man

har stillet sig velvillig fra bibliotektts side, og vi 
havde en del hjemmebygget samt kommercielt grej 
opstillet og forsøgt at gøre et vældig fremstød for 
at øge Interessen for vor hobby. I næste OZ vil vi 
fortælle, hvorledes udstillingen er forløbet, og på 
billedet ses OZ8BO og OZ6ME med en del af det 
udstillede grej.

Vi fik en god forhåndsreklame gennem et inter
view med vore to lokale aviser, endvidere en god 
omtale af udstillingen.

Siden sidst har vi haft besøg af Lubeck-amatø- 
rerne, og den tilrettelagte fest i Rønnebæk forsam
lingshus var fint besøgt. Lolland-Falster afdelingen 
var også mødt op, og de medbragte madder gled 
ned som guds ord i studenten, skarpt forfulgt af 
diverse „gibbernikker" (P2000) til akkompagnement 
af Fredes 1 mands harmonikaorkester. Efter spis
ningen mødte OZ6ME op med sin sav ,og alle med 
træben flygtede omgående i panik, tilbage blev kun 
de svagt hørende, som, det sagde de da, nød sav- 
fileriet, hi. Dansen gik lystigt til ud på de små 
timer, og alle tilstedeværende, selv kassereren, var 
tilfredse.

OZ8BO og OZ6ME vurderer det udstillede grej.

Vi har en smule ondt af dem, der snød sig selv 
denne festlige aften.

Næstved afd. har i øjeblikket en ansøgning inde 
i justitsministeriet for at opnå tilladelse til at af
holde offentligt andespil, og EDR’s formand OZ6PA 
har lovet at støtte os.

OZ8NST har nu købt et SWR meter (standbølge- 
måler), og vi skal til at ordne klubbens antenne 
efter alle kunstens regler.

Vinterens undervisning er begyndt, og der under
vises i teori og morse hver tirsdag kl. 1900.

Vy 73 de Henning.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bauditz- 

vej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.
Lokaler: Ringbilens Ejendom, stuen, Sortebrødre 

Torv.

Det er med stor glæde, vi ser, hvor talrigt med
lemmerne fylkes i vore lokaler, både på klubafte- 
neme og til de særlige arrangementer. Mandag fast
slår vi nu som en go’ dag, hvor kaffe og ølsalget 
sætter særlig kolorit på stemningen. Vi har stadig 
noget at samles om og konstaterer, at blot den for
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nødne indsats gøres, kan medlemmernes interesse 
holdes fangen. Flere af „old timerne" er 'begyndt 
at dukke op, og det er en af de ting, vi har håbet 
på, ja i flere år.

Turen til TV-station Sdr. Højrup den 28. august 
blev ualmindelig godt besøgt, idet ca. 40 medl. var 
mødt op. På rundvisningen blev vi grundigt sat ind 
i hele relæstationens virkemåde. Der var „gas" på 
alle sendere såvel TV som FM, hvorved vi fik lej
lighed til at se stationen i fuld virksomhed. Selv 
farve-TV kunne sendes fra Sdr. Højrup, men ikke 
helt korrekt og med for mange „blandingsfarver", 
et problem som forholdsvis nemt kunne løses, når 
tiden var inde for farve-TV udsendelser.

Det blev besluttet at afholde A-kursus på mødet 
om dette emne den 11. september. 8LD skal være 
visdommens kilde og kursusaftenerne hver fredag 
kl. 20,00. Se senere.

18. september havde vi fornøjelsen at møde 
OZ8EG, som holdt foredrag om millivoltmeteret fra 
aug. OZ. Der var stor interesse for emnet, selv om 
vel ikke alle fik lige meget ud af det. 8EG havde 
bragt et færdigt millivoltmeter med og forskellige 
probes, og vi fik et godt indtryk af opbygningen. 
Ellers beskæftigede 8EG sig væsentligst med teorien 
ved beregning og dimensionering af transistorfor
stærkere til forskellige formål. Det var ret teore
tisk, men lærerigt. Man benyttede sig af 8EG’s vi
den til at stille mange spørgsmål og få diskussioner 
igang.

A-kursus er nu indledt med foreløbig 18 delta
gere. Det tegner til en god kursussæson, og forde
len er, at vi næsten alle kender hinanden, så der 
fra starten er en munter tone. Der er lagt vægt på 
regning af hjemmeopgaver følgende de forskellige 
afsnit, og der undervises efter Vejen til Sendetil
ladelsen.

Fynsmesterskabet i rævejagt (onsdagsjagteme) er 
nu afgjort med følgende vindere: 1. OZ8LD og 
OZ7HJ, 2. OZ8HV og OZ9OT, 3. OZ1LD og OZ5KE, 
hhv jæger og observatør. Til lykke! I er sørme 
skrappe.

Programmet for oktober/november:

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

tere ved OZ6OH.

23. oktober:
Klubaften.

30. oktober:
Vi triller i samlet flok til besøg på Hede-Nielsens 

Fabrikker i Horsens. Bemærk, at vi mødes uden for 
Ringbilens ejendom med afgang kl. 18,00. Pris m. v. 
meddeles pr. brev-

6. november:
Klubaften.

13. november:
Foredrag om oscilloskoper ved OZ2PO.

20. november:
Klubaften.

27. november:
Besøg på Haustrups Fabriker. Nærmere pr. brev 

og ved opslag i lokalerne.
Vy 73 de 2RH, Rune.

RANDERS
Træningsrævejagter:

Også naborævejægere er velkomne.
Søndag den 22. oktober kl. 1000.
Onsdag: den 1. november kl. 1900.
Søndag den 19. november kl. 1000.
Onsdag den 6. december kl. 1900.
Lørdag den 16. december kl. 1400.
Kort: 1315 IV Randers, 1 : 50.000.
Udsendelse: OZ7RDRÆV hvert 15. minut, 2 minut

ters varighed, sidste uds. 90 minutter efter første 
udsendelse.

Startkort a 2 kr. betales ved ankomst til ræven. 
Points: Sammenlagt bedste tid for en nat- og en 

dag jagt.

Hamfest og præmieuddeling til rævejægerne
lørdag den 16. december kl. 2000 på Fladbrokro. 
Interesserede bedes tilmelde sig hos kassereren 
K. Sørensen, c/o Jespersen, Østervold 36, 3., Ran
ders, senest 1. november 1967. Tilmeldingen er bin
dende. Pris 20 kr. pr. deltager. Prisen kan måske 
reguleres ved tilskud fra klubkassen, dette vil i høj 
grad afhænge af interessen for arrangementet.

Auktion
onsdag den 18. oktober kl. 2000 i klublokalet. Se 
venligst efter i skuffer og skabe om du har noget 
overflødigt grej at sælge. Husk, at, du selv er med 
til at skabe en god auktion. Sælgere bedes møde 
i god tid inden auktionen af hensyn til regnskabet.

Klubaften
hver onsdag i vort lokale. Afd. er QRV på 2 m, så 
mød op og få en sludder på båndet eller ret anten
nen mod Randers.

Vy 73 bestyrelsen.

ROSKILDE
Afdelingens foredragsaften den 28. september, 

hvor civiling. Jesper Hansen fortalte om videnska
belige forsøg med antenner, havde nær sprængt 
rammerne om vort mødelokale. Udenbys gæster fra 
Korsør afdelingen og gæster fra København præ
gede denne interessante foredragsaften.

De øvrige mødeaftener i den forløbne måned er 
hovedsagelig gået med færdiggørelse af de sidste
2.meter convertere- Roskilde-afdelingen er OZ6OL 
tak skyldig for hans initiativ og konstruktion af 
denne converter, der virker med Fb resultat.

Program
for den kommende måned:

Torsdag den 19. oktober:
Byggeaften, chassisarbejde m. m.

Torsdag den 26. oktober:
Foredrag ved OZ8PV. Emne: Fjernskrivere 

(RTTY).

Torsdag den 2. november:
Chassisarbejde, vinterens kursus begynder (teori 

og CW).

Torsdag den 9. november:
Medlem-saften.
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Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes 
den 30. november med dagsorden i henhold til lo
vene. Eventuelle forslag bedes tilsendt formanden 
senest den 15- november.

Vy 73, OZ2BO.

SORØ
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Vinstrup.

Kasserer: OZ8EU, Engtofte vej 15, Dianalund.

Torsdag den 31. august afholdtes generalforsam
ling. Da antallet af fremmødte medlemmer var 
meget lille, foregik det hele ret uformelt. De med
lemmer af bestyrelsen, der var på valg, blev gen
valgt, så bestyrelsen ser stadig således ud:

Formand: OZ3VO.
Kasserer: 8EU.
Best.medl.: 8FR, 4SF og Sigurdur.
Bagefter drøftedes vinterens arbejde, og det blev 

besluttet hurtigst muligt at få gjort lokalerne fær
dige og få opbygget en klubstation samt om muligt 
oprette kurser. Fremefter vil der være klubaften 
hver tirsdag, og når dette læses, skulle lokalerne 
være færdige, således at vi kan få indrettet dem, 
så husk klubaften hver tirsdag.

Vy 73 OZ8FR.

SØNDERBORG
Afdelingen har nu fået lokale på Sønderborg Tek

nikum, Voldgade, hvor septembermødet også blev 
holdt. Dengang var det fotografisk printfremstilling 
ved 8DS.

Tirsdag den 17. oktober mødes vi igen på „Tek
nikum", hvor der vil blive demonstreret fjernsyns
kamera, billedbåndoptager og -modtager samt sand
synligvis en farve TV-udsendelse fra Flensborg.

Bagefter kan de kaffetørstige samles på „Strand- 
Pavillonen" til videre drøftelser.

73 de OZ6AQ.

VEJLE
Formand: OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle.
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19, Vejle.
Kasserer: Søren Peder Rasmussen, Spinderi

gade 7, Vejle.
Sekretær: OZ9GS, Rørsangervej 9, Knabberup, 

Vejle.
Bestyrelsesmedlem: OZ3AV, Bøgeparken 3, Vejle.
Lokale: Ørstedgade 13, Vejle.

Ved et bestyrelsesmøde den 31. august blev be
styrelsens sammensætning ændret lidt- OZ3FG frem
satte ønske om at blive fritaget for arbejdet som 
foreningens kasserer. Den øvrige del af bestyrelsen 
stillede sig forstående over for dette ønske, og 
kassererposten bestrides nu af Søren Peder Ras
mussen, Spinderigade 7, Vejle.

Fredag den 1. september havde vi besøg af 
OZ6NF, som fortalte os noget om transistorer, og 
vi blev klar over, at transistorerne ikke er mere 
indviklede, end amatørerne også kan bruge dem. 
Der var nok et par stykker af vi begyndere, der 
overvandt den værste frygt for de små dimser.

Næste aften, vi skal mødes, bliver så den 6. no
vember. Se OZ fra sidste måned.

Vy 73, 9GS.

TØNDER
Så nærmer afslutningen sig på en for os særdeles 

vellykket rævesæson, hvir prikken over i’et blev 
danmarksmesterskabet.

Søndag den 24. sept. afvikledes i det herligste 
sensommervejr den årlige klubdyst i rævejagt mel
lem Åbenrå og Tønder med følgende resultat:

1. Egon Hansen — Leick 1448
2. Erik B. Hansen — Anders 1449
3. 5WK — Benny 1451
4. Axel L. Borg — Viggo 1454
5. R. Mundbjerg — Peter 1457
6. C. Johansen — Junior 1459
7. Møller — Møller 1500
8. Ingrid Lind — Helmuth 1520
9. 8AJ — Olof 1521

10. J. Bøge — Bøge 1522
11. 3DL — Ib 1548
12. A. Andersen — Koje 2 ræve
13. E. Lind — Per 2 ræve

Tak for god jagt og hyggeligt samvær bagefter.
Vy 73 OZ2UN.

Rettelser til QTH-listen.
OZ1LQ skal have tilføjet medlemsnummer 10266. 
OZ1LU skal have adressen ændret til Solbakkevej 14, 

Gentofte.
OZ2BY skal have adressen ændret til Mylius 

Erichsensvej 131, Ålborg.
OZ1NT skal have gadenummeret rettet til nr. 20 o. g. 
OZ6LV skal have tilføjet medlemsnummer 9205. 
OZ8NL skal have tilføjet medlemsnummer 6292. 
OZ9JC er faldet ud, skal indføres således: 7707 — 

9JC Kurt Holdgaard Jensen, Vesterbrogade 36, 
Viborg. Kassereren.

Nye tilladelser:
B OZ2GJ Jakob Nissen Lund, Johannes Ewalds 

Vej 5, Sønderborg.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Orla Leh- 
mannsvej 5, st., Sønderborg.)

B 9837, OZ3AV, Allan Poul Petersen, Bøgeparken 3, 
Vejle.

C 8676, OZ3FC, Finn Møller Christoffersen, Konge- 
lyset 4, Slagelse.

B OZ5CW, Steen Johan Hansen, Hollændervej 37, 
Middelfart.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Brovejen 
43, Middelfart.)

C 9009, OZ5NH, Niels-Henrik Jensen, Smalbyvej 12,
2. sal, Brønderslev.

C 10632, OZ6MX, Henry Larsen, Vester Allé 3, 
Gimsing, Struer.

B 10588, OZ6QJ, Bjarne Lund Jensen, Tulstrup, 
Ikast.

C 6912, OZ6VK, Vagn Kristensen, Horne, Varde.
B 2992, OZ7RA, Erik Ørsted, Willemoesgade 50,

3. sal, København Ø.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Helmsvej
26, Bagsværd.)

C 10442, OZ7SQ, Svend Aage Sørensen, Bragesvej
27, Viborg.

C 10377, OZ9AR, Allan Mortensen, Ahlgade 30 A, 
Holbæk.

C 9496, OZ9LI, Lars Bohn Lorensen, Teglværks
bakken 23, Hellerup.

7839, OX3PF, Erik Nielsen, Thule.
(Tidligere OZ8PF.)
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Inddragelser:
B OZ5BZ, Erik Andreas Lund, Nygade 3, Give. 
A OZ8PF, Erik Nielsen, Bjarkesvej 9, Helsingør. 

(Nu OX3PF.)

NYE MEDLEMMER

Atter medlem:
9200 Kurt Kristensen, Dybbølsgade 52, 4. sal, 

København V.
2992 OZ7RA, Erik Ørsted, Willemoesgade 50, 3. sal, 

København Ø.
7707 OZ9JC, Kurt Holdgaard Jensen, Vesterbro

gade 36, Viborg.
5752 OZ6BJ, Bent E. Jørgensen, Spurvelunden, 

Næsby F.
7525 Harry Stålmann, Ålebæk, Hals.

10673 Henning Hansen, c/o Damtoft, Landsdommer
vej 3, 4. sal, København NV (A).

10674 Herly René Holm, Horsekildevej 27, 4. sal tv., 
København Valby (A).

10675 Klaus Eppler Nielsen, Rantzausgade 58 A, 
København N.

10676 Kaj Keller, Arre, Varde.
10677 Henry Rask, Frederiksvej 2, Hjallerup.
10678 Mogens Hersø Rasmussen, Rødegård 7, 3. sal, 

København S.
10679 Jørgen Petersen, Magleparken 118, st. th., 

Ballerup (A).
10680 Erik Hansen, Nytoften 4, Ballerup (A).
10681 Per Anker Paldan, Hirsevangen 24,

Ballerup (A).
10682 John Meyrowitsch, Stadionsvej 133, 1. sal th,, 

Glostrup (A).
10683 Alex Engberg, Niels Ebbesensgade 7, 3. sal, 

Randers.
10684 Ole Lomholt, Knuds Allé 64, Kgs. Lyngby (A).
10685 Bent Skaarup, Herluf Trollesvej 34, Slagelse.
10686 Flemming Hansen, Bakkekammen 26, 

Brønshøj (A).
10687 Jørgen Reich Jensen, Ndr. Frihavnsgade 61,

2. sal th., København 0 (A).
10688 Ove Valentin Jensen, Borgergade 6, 

Dronninglund.
10689 Hanna Kåhler Mastrup, Byhøjen 30, Vanløse.
10690 Bjarne Cortsen, Ndr. Fasanvej 1, 3. sal, 

København F (A).
10691 Flemming Bruhn, Nyskiftevej 20, Rødovre (A).
10692 Bodil Schmidt, Humlehaven 60 A, København 

Valby.
10693 Tommy Vingart, Humlevang 13, Skovlunde.
10694 Torben Rasmussen, Oldenvej 9, Virum.
10695 Jens Hokland, Vedbæksallé 95, Horsens.
10696 Bent Jensen, Københavnsvej 158, Ølby Lyng, 

Køge.
10697 Peter Lehnert, Birkholmvej 7 A, Vanløse.
10698 Frede Grønfeldt, Nordby, Samsø.
10699 Torben Wridt Jensen, Kirkevej 17, Nørre Åby.
10700 Jørgen Jørgensen, Thinggade 15, Skive.
10701 John Sander Larsen, Bukkeballevej 34, 

Rungsted Kyst.
10702 Svend Erik Hansen, Frodesgade 13, Århus C.
10703 Carl Clemmensen, Onsted, Odder.
10704 Bent Harbo Jensen, Broballe, Nordborg.
10705 M. Christensen, Hejrebakken 30, LI. Værløse.
10706 Eli Hansen, Storegade 35, Augustenborg.
10707 Ib Madsen, Gladsaxe Møllevej 116, Søborg (A).
10708 Erik Riisager, Hanstholmvej 53, Vanløse (A).
10709 Peter Bak, Poul Slothsvej 19, Århus C.
10710 Niels Klagenberg, Tværledet 25,

Bagsværd (A).
10711 John Pedersen, Fiskedamsgade 11, 5. sal, 

København Ø (A).
10712 Tom Christiansen, Rønnekrogen 5,

Bagsværd (A).

O Z
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, Borgmester vej 58, 
Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

*
Øvrige hovedbestyrelse:

OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F., 
tlf. (01) 36 — 1902V.
OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, 
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ7XG, Erling Hansen, Sofus Bauditzvej 14, Odense, 
tlf. (09) 11 31 09.
OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mullersvej 117, 
Århus, tlf. (06) 16 23 21.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf. 
(08) 13 53 50.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 
Alborg, 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. 16. oktober 1967.
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S. A. C. 1966 - THE SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST
(Fortsat).

POLAND UKRAINE
1. SP2LV 171 171 14 2594 p. 1. UB5HS 230 227 16 3632 P-2. SP6AZY 134 116 12 1392 p. 2. UB5IF 227 217 16 3472 P-
3. SP5ZA 100 99 12 1188 p. 3. UT5EH 202 202 17 3434 P-4. SP1UM 104 104 9 936 p. 4 UT5HP 177 177 13 3009 P-5. SP9AGS 57 57 11 627 p. 5. UT5PK 174 174 13 2262 P-6. SP8AWP 60 57 8 456 p. 6. UY5CW 184 184 12 2162 P-7. SP3BBH 57 57 8 456 p. 7. UB5ML 137 137 14 1918 P.8 SP5AIB 45 45 8 360 p. 8. UB5ZL 150 150 12 1800 p
9. SP3ZHC 40 40 8 320 p. 9. UB5'oD 105 105 12 1260 D.

10. SP2BMI 37 37 5 185 p. 10. UB5RS 78 78 7 546 D.
11. SP2BHZ 40 40 4 160 p. 11. UB5AE 72 72 6 432 P.
12. SP3BES 21 21 6 126 p. 12. UY5LK 76 76 4 304 P-13. SP4AAZ 25 25 3 75 p. 13. UB5ES 33 33 8 264 P-14. SP6BAA 10 10 3 30 p. 14. UT5PX 49 49 4 196 P-15. SP2BHM 10 10 3 30 p. 15. UT5XH 37 37 4 148 P.16. SP3BFV 6 6 3 18 p. 16. UB5JM 34 34 3 102 p.
17. SP3BGD 5 5 3 15 p. 17. UT5SH 14 14 3 42 P.
Checklog: SP2HL.

Multioperators:
EUROPEAN RUSSIA 1. UB5KED 231 231 16 3696 P.

UA1KBA 205 203
2. UB5KAS 198 198 16 3168 p.1. 13 2639 p. 3. UB5KAW 180 180 14 2520 p. 

1512 p.
89.4 n.

2. UA4NE 125 123 12 2476 p. 4. UB5KCN 129 126 123! UA1KAC 166 154 13 2002 p. 5. UT5KCD 115 103 84. UA1ZM 114 112 13 1456 p.
5. UV3TQ 114 114 12 1368 p. WHITE6. UA3XN 105 105 9 945 p. RUSSIA
7. UA4HW 86 85 11 935 p. 1. UC2WJ 122 118 14 1652 p.
8. UA1ZZ 113 113 8 804 p. 2. UC2SE 61 61 8 488 P-9. UW3RY 92 88 9 792 p. 3. UC2AW 16 16 3 48 P-10. UA3RO 71 71 10 710 p.

11. UA3YA 70 68 10 680 p. Multioperators:
12. UA3TA 
13 UV3AK
14. UW3HD
15. UA1KBC

72 
88
73 
55

71
88
73
51

8
6
7

10

568 p. 
528 p. 
511 p. 
510 p.

1. UC2KBC
2. UC2KAG
3. UC2KMZ

173
109
102

173
109

94

16
13
11

2768
1417
1034

P-
P-
P.

16. UW4HW 99 96 4 384 p.
17. UV3EZ 61 61 6 366 p. AZERBAIJAN
18. UA1DV 45 45 7 315 p. 1. UD6AM 113 110 10 1100 p.
19. UA4BO 57 57 4 228 p. 2. UD6BZ 100 98 11 1078 D.
20. UA1MA 55 55 4 220 p.
21.
22.

UA3JO
UV3AG

42
28

42
26

5
7

210 p 
182 p.

1. UH8BO
TURKOMAN

23. UA1DX 20 20 9 180 p. 70 69 9 621 P-
24 UA3RR 29 28 4 112 p. 2. UH8DH .49 48 5 240 P-
25. UW3YA 31 31 3 93 p.
26. UA4MX 18 18 4 72 p. UZBEK
27.
28. 
29.

UV3AB
UW3XLA
UA3KAG

20
12
5

20
12
5

3
2
2

60 p.
24 p.
10 p.

1. UI8LK
2. UI8CD

67
51

67
51

4
4

268 p.
204 p.

30. UA4PZ 2 2 1 2 p.
TADZHIK

Multioperators: 1. UJ8AB 30 30 2 60 P-
1. UA4KKC 276 271 22 5962 p.
2. UA6KAF 283 282 20 5640 p. KAZAKH
3.
4.

UA3KHA
UA3KTV

65
59

65
57

5
4

325 p. 
228 p. 1. UL7GR 

2 UL7IQ 
3. UL7JE

100
81
92

98
81
92

9
8
7

882 p.
648 p. 
644 p.

KALININGRAD 4. UL7GW 99 98 5 490 p.
1
2.

UA2CK
UA2KAP

77
23

76
23

4
6

344 p. 
138 p.

5. UL7IJ
6. UL7QG

38
10

38
10

4
4

152 p. 
40 p.

3. UA2CP 10 10 2 20 p. Multioperators:
1. UL7KAA 47 47 6 282 P-ASIATIC RUSSIA

1. UA9MS 75 75 7 525 p. MOLDAVIA
2.
3.
4.

UW9CQ
UA9CC
UA9OK

55
80
78

55
80
74

9
6
6

495 p. 
480 p. 
444 p

1. UO5AA
2. UO5WU

123
2

116
2

7
2

812 p.
4 p.

5. UA9FV 74 74 4 296 p.
6. UA9OO 57 57 5 285 p. LITHUANIA
7. UA9CN 45 45 5 225 p. 1. UP2NV 106 106 12 1272 P-8. UW9WF 50 50 4 200 p. 2. UP2AW 102 95 9 855 P-9. UA9GE 64 55 3 165 p. 3. UP2KBA 73 73 9 657 P-10. UA9FN 28 28 4 112 p. 4. UP2UK 67 64 5 320 P.

11. UW9PT 29 29 3 87 p. 5. UP2BU 50 50 6 300 P.12. UW9WI 37 37 2 74 p. 6. UP2OO 36 36 5 180 p.
7. UP2NX 24 24 7 168 P.

Multioperators: 8. UP2AV 35 34 4 136 p.
1. UA9KQA 225 225 16 3600 p.
2. UA9WS 154 151 12 1812 p Multioperators:
3. UA9KAM 160 150 10 1500 p. 1. UP2KBC 232 230 20 4600 p.
4. UA9KCB 8 8 3 24 p. 2. UP2KNP 180 178 14 2492 p.
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LATVIA
Multioperators:

1. UQ2KBC 190 190 9 1710 P-
2. UQ2KCR 164 163 8 1304 P-

ESTONIA
1. UR2LO 47 47 7 329 P.
2. UR2KBT 26 26 3 78 P-

CANADA
1. VE2NV 100 98 16 1568 P-
2. VE2IL 14 14 4 56 p.

AUSTRALIA
1. VK3XB 18 18 4 72 P-
2. VK5RX 11 10 3 30 P-

UNITED STATES
1. WA1FCN 18 18 6 108 P-
2. W1PLJ 8 8 3 24 P-

1. W2JAE 241 241 18 4338 P-
2. W2MEL 228 228 16 3648 P.
3. WA2MJW 22 22 7 154 P-
4. K2CC 14 14 10 140 P-
5. WA20IL 7 7 3 21 P-
6. W2GUZ 5 5 2 10 P-

1. W3QQL 50 50 12 600 P-
2. W3CBF 32 32 9 288 P-
3. WA3DTI 5 4 4 16 P-

1. W4ZXI 75 75 9 675 p.
2. K4BAI 54 54 12 648 P-
3. W4HOS 52 52 12 624 P.
4. W4SNU 52 52 7 364 P-

1, W8DWP 19 19 10 190 P-

1 W9KXK 77 77 10 770 P-
2. K9PZD 28 28 5 140 P-
3. WA9HJM 30 30 3 90 P-

1. WA0KDI 73 73 9 657 p.
2. W0BMM 33 33 10 330 p.

Checklogs: K4BD — W0KUI — WA3EIN.

ROUMANIA
1. YO2FU 147 147 12 1764 p
2. YO3CR 111 111 12 1332 p
3 YO8DD 99 99 11 1089 p
4 YO2IS 102 102 8 816 p
5. YO9HH 56 56 10 560 p
6. YO9HI 52 52 7 364 p
7. YO3RO 38 38 8 304 p
8. YO8YD 41 39 5 195 p
9. YO8KGC 25 25 6 150 p

10. YO5NU 31 31 4 124 p
11. YO8OK 23 23 4 92 p
12. YO3YZ 20 20 4 80 p

YUGOSLAVIA
1. YU1YG 202 202 17 3434 P-
2. YU4HA 145 145 12 1740 P-
3.’ YU1SF 166 166 9 1476 P-
4. YU1NGO 129 129 10 1290 p
5. YU1SJ 90 83 7 581 P-

Multioperators:
1. YU1BCD 271 271 19 5149 P-
2. YU3ABC 236 236 15 3540 p.
3. YU3APR 235 233 14 3262 p.

ISRAEL
1. 4X4SK 42 42 8 336 P-
2. 4X4MN 39 39 8 312 p.

S AUDI AR ABI A
1. 7Z3AB 35 35 7 245 P-

SINGAPORE
1. W0GTA/8FZ 63 63 13 819 P-

PHONE PART RESULTS
(Number groups after call: QSO’s — QSO points — Multipliers and final scorey

ANGOLA
1. CR6DX 32 31 8 248 p.

1. CT1PK
PORTUGAL

55 55 7 385 p.
2. CT1LN 13 12 5 60 p.
3. CT1MW 5 5 5 25 p.

1. DJ4AX
W. GERMANY

162 160 16 2560 p.
2. DJ2QZ 128 115 18 2070 p.
3. DL9HC 101 100 17 1700 p.
4. DJ9AE 102 99 13 1287 p.
5. DJ1OJ 90 90 13 1170 p.
6. DL7DI 50 50 12 600 p.
7. DJ8YQ 54 54 9 486 p
8. DL0DK 24 22 6 132 p.

SWL-report: 

1. DM2CPL

SH — DL — 15.

E. GERMANY
14 14 8 112 p.

2. DM4QG 2 1 1 1 P.
SWL-report: 

1. EA3QW

DM — 2351/i.

SPAIN
47 46 7 322 p.

2. EA2HG 57 54 5 270 p.
3. EA3PI 37 37 5 185 p.
4. EA2CR 8 8 4 32 p.

1. EP2BQ
IRAN

21 21 4 84 p.

1. F5JX
FRANCE
55 55 9 495 p.

2. F2VX 14 13 5 65 p.

ENGLAND
1. G3OEV 204 200 16
2. G3IAE 148 145 16
3. G8SX 22 22 3

Checklogs: G3MWZ — G2AJB . 
SWL-report: A. 4798.

WALES
1. GW30CD 100 99 15
2. GW3SFC 51 48 6

1 HA5FE

1. HB9TT
2. HB9YL
3. HB9DX

HUNGARY
70 69 5

SWITZERLAND
50 
26 
25

50
26
25

DOMINICAN REP.
1. HI8XAL 21 21 9

1. I1KDB
2. I1FHN
3. I1LCF

1. JA6AD
2. JA6AFL

IT ALY
237 224

87 
98 91

25
20

JAPAN
25 
19

22
13
7

MARIANA ISLANDS
1. KG6ALW 51 49 9

3200 p. 
2320 p. 

66 p.

1485 p. 
288 p.

345 p.

250 p. 
104 p. 
75 p.

189 p.

4928 p. 
1118 p. 

637 p.

225 p. 
133 p.

441 p.
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NORWAY
1. LA5KG 575 1460 87 127020 p
2. LA1FH 295 805 45 36225 p
3. LA3II 147 305 36 10980 p
4. L.A6U 119 268 29 7772 p
5. LA8WF 102 213 35 7455 p
6. LA5YJ 120 238 31 7378 p
7. LA4AF 120 268 21 5628 p
8. LA7NG 85 172 29 4988 p
9 LA8SA 80 197 21 4137 p

10  LA4VG 31 86 10 860 p
11. LA9UI 36 71 12 852 p
12. LA6VH 26 52 13 676 p
13. LA8CJ 3 6 2 12 p

Multioperators:
1. LA1K 410 930 57 53409 p
2. L.A3T 181 379 27 10233 p
3. LA1H 161 299 30 8970 p
4. JX6XF 84 184 26 4784 p

Checklog: LA4Q.

LUXEMBOURGH
1. LX1BW 79 76 14 1064 p

BULGARIA
SWL-reports: LZ2 L 92 — LZ2 L 93.

AUSTRIA
1. OE5ANL 117 117 17 1989 p

FINLAND
1. OH5SM 602 1559 68 106012 p
2. OH4OO 416 951 81 77031 p
3. OH1TN 307 692 68 47056 p
4. OHØNI 285 618 62 38316 p
5. OH1OE 247 544 52 28444 p
6. OH2OO 324 628 37 23236 p
7. OH2CP 312 736 22 16192 p
8 OH2HN 233 567 28 15876 p

9. OH5TS 135 307 37 11359 P.
10. OH1VR 108 241 34 8194 P-
11. OH2LA 122 256 27 6912 P-12. OH3YI 141 277 23 6371 P-13. OH1VT 143 325 19 6175 P-14. OH2CM 114 221 19 4199 P-
15. OH3XR 91 185 21 3948 P-
16. OH5OD 79 166 19 3254 P-17. OH5UQ 68 145 21 3045 P-18. OH2BGE 48 97 22 2134 P-19, OH2BEF 49 107 19 2033 P-20. OH2SJ 66 136 14 1904 P-21. OH2XK 56 107 16 1712 P-22. OH1TY 47 96 16 1536 P-23. OH2VB 38 75 16 1200 P-24. OH3XZ 39 74 16 1184 P-
25. OH2TE 39 67 13 871 P-26. OH2KL 18 36 12 432 P-27. OH2BR 23 44 9 396 P-28. OH3NY 20 43 9 387 P-29. OH2VZ 18 35 9 315 P-30 OH3MF 17 34 6 204 P-31. OH2QI 12 36 5 180 P.32. OH6ON 11 21 5 105 P-33. OH2AL 2 4 

Multioperators:
2 8 P-

1. OH2AM 1422 3760 162 609120 P-2. OH1AA 636 1652 69 113988 P-3. OH3AH 443 1099 33 35376 P-4. OH2AD 106 239 22 5060 P-5. OH2AA 85 193 14 2702 P-6. OH7AA 60 112 13 1456 P-7. OH2TI 67 182 7 1274 P-8. OH2A 40 83 12 936 P-9. OH5AA 26 48 11 528 P-10. OH6AB 28 56 7 408 P-11. OH2AC 22 42 9 369 P-12. OH6AA 10 20 6 120 P-
Checklogs: OH2VT — OH5TM.

(Fortsættes næste nummer).

Amatørannoncer
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord — 

mindst 3 kr. — Annoncerne sendes direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse bi
lagt betalingen i gængse frimærker.

Sælges for højeste bud: Modtageren HB6012, sen
der: Geloso VFO, 6146, 50 W modulator, 2 m con
verter, 17 tommer TV, Geloso VFO, gitterdykmeter, 
2 m TX.

G. Franzmann, Vestergade 7, Struer.
Radiostyring — transistorsender, typegodkendt, 

rækkevidde 1 km, 135 kr. Transistormodtager med 
relæ, 110 kr. Serviceværksted forefindes. Datablad 
tilsendes mod frankeret svarkuvert.

M. Christensen, Hejrebakken 30, LI. Værløse.
Sælges: Retmodtager L06K39, 1400 kc til 26 Mc, 

kr. 300. MWEC RX med x-talfilter m. m., kr. 400. 
2 m sender med modulator, PA 03/12, på print, tysk 
fabrikat, køreklar, uden power, kr. 280. 70 cm con
verter 9AC model, med rør og x-tal samt transi
stor HF-trin, kr. 160. 70 cm Long Yagi med balun, 
FB, kr. 70. 2 m TX på print, E88CC og EL83, kr. 80. 
Sender, køreklar på 10 m, VFO, BF, DB, PA P35, 
med meter, uden power, kr. 150. 70 cm varator- 
tripler, kr. 40. Store løse højttalere a kr. 15. 10 ele
ment 2 m ant., kr. 80. OZ årg. 1959—61—62—63—64— 
65—66 a kr. 15, samlet kr. 75. „Radio Ekko“, kom
plet 1939 til 1955, i alt 17 årgange, samlet kr. 150. 
Originalt telegrafapp. med strimmel og skriver, 
kr. 150. Museumsstykke, stor ensretter, afgiver 800 V 
+ mange andre spændinger, kr. 130. Samme, afgiver 
600 V + mange andre spændinger, kr. 120.

OZ3GW, H. Jungdal, Arden.
Oscilloskop sælges. Evt. bytte med 2 m grej.
Rahn, Gefionsvej 3, Viborg.

ESB station sælges, bestående af VFO 5—5,5 MHz, 
ELMEK 9 MHz exciter med VOX og antitrip, mixer 
og PA med 6146, komplet med strømforsyning, 
600 kr. Forstørrelsesapparat 24X36 mm kan evt. 
tages i bytte.

OZ3KZ, C. Harritz, Rosenkrantzvej 5, Hornslet, 
tlf. (06) 19 91 11, nr. 483 efter kl. 1800.

Sælges: 2 m modtager mrk. Sadir, fransk militær- 
modtager, 100 MHz — 156 MHz, krystalstyret ocs, 
HF 2 stk. 6AK5, BL. 6AK5, ose. 6AK5-6AU6, MF 
3 stk. 6BA6-6H6, LF 3 stk. 6AU6, udg. 6V6, højtt.udg. 
og linieudg., MF 9,72 MHz squelch, kan fjernstyres, 
stabilisering OB 2, ensretter GZ 32, meget gedigen 
modtager, lige til stikkontakten 220 V. Ændring til 
2 m amatørmodtager: Krystalosc. laves variabel. Der 
er plads til det. Diagram medfølger. I hammerlake
ret stålkabinet, pris 195 kr. Jeg har et par enkelte 
eksemplarer, der er klargjort til 2 m med variabel 
ose., pris 295 kr.

01Z9LM, Gjerding, Terndrup, tlf. (08) 11 55 11, for
lang 149.

Sælges: Stationsmodtager opbygget over Lausen 
print fra OZ6AF i Odense, bestående af HF-del, 
MF-del, LF-del, 10—15—20—40—80 meter, 17 tran
sistorer, med indgang for 2 meter converter, ind
bygget i IMHOF kabinet, hammerlakeret, med højt
taler og stabiliseret strømforsyning, antennerelæ, 
kommercielt S-meter, stor Eddystone skala, kalibre
ret, kontrollamper, forpladen forsynet med tekst. 
Fremtræder kommercielt, kr. 1300.

OZ2NN, Saxovej 282, Odense, tlf. (09) 13 86 10 
efter kl. 1700.

Købes: MM3 modulationstransformator.
OZ9FL, Frede Laursen, 8986 Norup, pr. Norup st., 

tlf. (08) 58 31 27 efter kl. 1700.


