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Nytår 1968
Det er så sandelig ikke med megen opti

misme, man imødeser det nye år. Man frygter 
arbejdsløshed og dalende indtægter og ved, 
at der kommer stigende udgifter på mad, 
skat, husleje o. s. v.

Vort landbrug er i en lidet misundelsesvær
dig stilling, og den lille industridrivende eller 
købmand ser sig pludselig overflødiggjort. 
Tiden er løbet fra ham, man kræver koncen
tration, rationalisering og moderne, hurtig
gående automatmaskiner, der gør mennesker 
overflødige, netop så overflødig som dén føler 
sig, der står uden arbejde.

Rationalisering og modernisering kræver 
store kapitaler, derfor er penge blevet en 
mangelvare, og renterne så store, at det nær
mer sig åger. Det er de store koncerners tids
alder, og dønningerne af kommende struk
turændringer gør os ængstelige og pessimi
stiske. Forhåbentlig har ungdommen stadig 
sin optimisme i behold, men vi ældre er i 
hvert fald temmelig desillusionerede. I så
danne tilfælde er det godt at have personlig
heder, man ser op til, og som man har tillid 
til; desværre er der i øjeblikket ingen tro på, 
at der findes ledere, der ved, hvordan den 
kommende tids problemer skal løses.

Nu er det jo ikke sikkert, det går så galt, 
som præsten prædiker, men skulle det gå så 
vidt, at vi må spænde livremmen et godt 
stykke ind, så er vi EDR-folk jo ikke aller 
værst stillet. Skulle der blive mindre råd til 
luksus, bliver der forhåbentlig mere tid til en 
inderlig samleven med vor hobby, mere tid 
til at bygge selv, og mere tid til de lange rej
ser — gennem æteren. Kort sagt, en radio
amatør behøver aldrig at kede sig.

Skulle tiderne blive dårlige, er det vort

håb, at vore medlemmer sidst af alt vil af
skrive deres tilhørsforhold til EDR og OZ. 
Til gengæld vil vi bestræbe os for at holde 
den OZ-standard, som vi har været vant til 
de sidste par år. Vi ved godt, at den kom
mende tid banker på døren med prisforhøjel
ser af alle slags, men vi ved også, at i dårlige 
tider gælder det om for et blad som for en
hver anden vare at hævde sit ry og ikke at 
slå af på kvaliteten. Om OZ kan blive endnu 
bedre er da heller ikke utænkeligt. Vi redak
tører vil hjælpe til af bedste evne, men vi må 
have en større og mere skrivende medarbej
derstab. I OZ er alle interesser tilgodeset, og 
der er rigeligt af stof for de særligt testinter
esserede grundet gode og vel skrivende med
arbejdere. Men hovedvægten må naturligvis 
lægges på konstruktioner og tekniske artik
ler. Det er vort håb, at vi i det nye år må 
finde mange nye medarbejdere, der vil og 
kan hjælpe os på dette punkt, helst med kon
struktioner af i dag, thi også her er en ny tid 
over os, som vi alle må delagtiggøres i.

Nu da det nye år er begyndt, vil jeg gerne 
sige tak for det år, der gik. Tak for godt kam
meratskab fra mange sider, tak for mange 
dejlige breve, for ros og opmuntring, for 
hjælp og uselvisk støtte. Tak til bladets med
arbejdere for deres indsats, også en tak til 
alle de kendte og ukendte medarbejdere lan
det over, som arbejder for EDR gennem deres 
store arbejde i vore lokale foreninger. Tak 
for godt samarbejde i det gamle år.

Og så vil jeg til slut på egne og hovedbesty
relsens vegne ønske alle vore medlemmer 
med deres familier et rigtigt glædeligt nytår.

Poul Andersen, OZ6PA.

oz
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Fig. 1.

Af Paul Stangerup, OZ7CF 
Bastholmen 5, Farum

TVI-filter 
model 1968

De antenne-filtre, der har været benyttet 
af kortbølgeamatører de sidste 15 år, har næ
sten alle været den model, der er beskrevet 
i den amerikanske håndbog, med cut-off-fre
kvens på 40 MHz. Den går igen i den danske 
håndbog samt i artikler i OZ og det til trods 
for, at det er meget simpelt at optimere et 
filters egenskaber efter europæiske forhold 
(europæiske TV-kanaler samt europæiske 
modtageres mellemfrekvens).

Det er i den danske håndbog nævnt, at 
TV-modtageres MF ligger over 40 MHz. Dette 
er i hvert fald ikke tilfældet i dag.

Der vil i denne artikel blive beskrevet et 
sådant forbedret filter. Det er blevet gen
nemmålt med præcisionsinstrumenter efter 
at være blevet trimmet ved hjælp af et git
terdykmeter for at konstatere, hvor effektivt 
filtret er efter en sådan simpel optrimning.

De farlige frekvenser.
Formålet med at indskyde et lavpasfilter 

imellem antenne og TX er som bekendt at 
rense, hvad der går igennem antennekablet, 
for indhold af frekvenser, der har mulighed 
for at forstyrre TV eller andre tjenester.

Der kan opstå TVI på andre måder, men 
det er rart at vide, at ens antennesignal er 
rent, og med moderne opbyggede sendere 
skulle et effektivt lavpas-filter kunne klare 
TVI-problemerne i de allerfleste tilfælde.

Fig. 2 viser TV-kanalerne i VHF-området. 
Endvidere er indtegnet de frekvenser, som er 
særlig udsat for forstyrrelser fra amatørsen
dere i HF-båndene. Der er kun medtaget har
moniske op til 10. orden. Højere harmoniske 
burde være så svage, at de helt store dæmp
ninger ikke skulle være nødvendige.

Der er for simpelthedens skyld ikke taget 
hensyn til, hvor i den enkelte TV-kanal en 
eventuel forstyrrelse er mest generende.

Det vil fremgå, at de mest udsatte kanaler 
er 2 og 3, hvori harmoniske af lav orden fra 
amatørbåndene falder. Vore fynske venner 
er vel nok de vanskeligst stillede med en hel 
række harmoniske liggende oven i Fynssen- 
deren. Omkring København skulle man jo 
være nogenlunde sikker, hvis man ikke kører 
15 m.

Beskrivelse af filtret.
Der blev i første omgang beregnet et fil

ter med en afskæringsfrekvens på 39,6 MHz 
og stor dæmpning i kanal 2 og 4, men ved 
nærmere eftertanke blev det klart, at der jo 
ikke var megen fornuft i at dæmpe 60—70 
dB i kanal 2, hvis der ingen dæmpning var 
mellem 35 og 40 MHz, hvor moderne TV- 
modtageres MF ligger. Sagen er nemlig den, 
at der i TV-tuneren sandsynligvis ikke er 
60—70 dB dæmpning af signaler på mellem
frekvensen, især ikke hvis tuneren er ind
stillet på kanal 2.

Filtret, der herefter blev designet, viste sig 
at være væsentlig bedre. Dæmpningsforløbet 
er vist i fig. 3, hvor man samtidigt ser karak
teristikken for det filter, der bl. a. er beskre
vet i den danske håndbog. Allerede ved TV- 
mellemfrekvensen er dæmpningen god, og i 
kanal 3 og 4 er dæmpningen over 70 dB 
(også i praksis!)

Filtret, der er vist i fig. 4, er opbygget af 
de såkaldte M-afledede sektioner. Normalt er 
et filters indre led af konstant K-typen, men 
anvendelsen af M-afledede sektioner har her 
også visse fordele. Først og fremmest den, at 
man kan opnå meget store dæmpninger om
kring en ønsket frekvens, f. eks. en særligt 
sårbar TV-kanal. Til gengæld bliver dæmp
ningen mindre ved meget høje frekvenser. De 
halve M-sektioner for enderne af filtret er de 
sædvanlige, der skal sikre en skarp cut-off
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Herover: Fig. 2. 
Amatørbåndenes 
harmoniske i forhold 
til TV-kanalerne.

Til højre: Fig. 3.

Til venstre: Filterets strømskema med komponent
værdier. For vikledata for spolerne, se teksten.

samt en god impedanstilpasning i hele gen
nemgangsområdet.

Afskæringsfrekvensen blev valgt til 33 
MHz. Ydersektionernes uendelighedsfrekvens 
er 39,6 MHz, medens uendelighedsfrekvensen 
for de to indre led er 66 MHz.

I de højere TV-kanaler er dette filter dår
ligere end det i håndbogen beskrevne, men 
på den anden side er den store dæmpning 
sikkert ikke nødvendig her, da der jo er tale 
om harmoniske af meget højere orden. Bor 
man imidlertid i et område, hvor der udeluk
kende findes TV-sendere i det høje bånd, 
bør man naturligvis benytte det gamle filter, 
der jo er en anelse simplere.

Opbygning af filtret.
Filtret er opbygget i en af de velkendte 

Eddystone-kasser forsynet med to stk. UHF- 
konnektorer. Kondensatorerne, der er Prahn 
lufttrimmere, er monteret som vist på fig. 5 
på en 5X15 mm messingskinne, der går på

langs ad kassen. Det viste sig at være nød
vendigt med en solid forbindelse mellem 
denne skinne samt låg og bund i midten af 
kassen, da dæmpninger større end 40 dB el
lers ikke kunne opnås. Denne forbindelse blev 
lavet af et stykke fjedrende metalfolie loddet 
til messingskinnen. Spolernes placering frem
går ligeledes af fotografiet.

Lufttrimmernes stelpunkter fås ved at lod
de svære forbindelser mellem rotorfjederen 
og de to fastgørelsesmøtrikker.

Justering af filtret.
Da afskæringsfrekvensen 33 MHz for dette 

filter ligger ret tæt ved den øverste amatør
frekvens i gennemgangsområdet, nemlig 29,7 
MHz, var jeg lidt nervøs for, om trimningen 
kunne udføres nøjagtigt nok med et gitter- 
dykmeter. Denne frygt skulle dog vise sig at 
være ubegrundet.

Trimningen foretages i øvrigt på følgende 
måde, illustreret i fig. 6:
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Fig. 5.
Filteret med aftaget 
låg. Den lyse firkan
tede genstand under 
L4 er den i teksten 
omtalte kortslutnings- 
plade til låg og bund 
fra midterskinnen.

1. Alle kondensatorer indstilles til de øn
skede værdier. Ved lufttrimmere med halv
cirkelformede plader kan dette gøres nøjag
tigt nok ved simpelthen at dreje pladerne så 
mange grader ind, som svarer til den ønskede 
kapacitet; man må altså kende minimumska
paciteten for disse trimmere. Bedre er det 
naturligvis med en målebro; forbindelsen 
mellem bro og kondensator udføres som en 
stump coaxkabel, hvis kapacitet først måles.

2. Alle spoler undtagen L2 og L3 indloddes. 
Med kortsluttet ind- og udgang »pusles« L1 
og L7 til dyk ved 39,6 MHz. Herefter kort
sluttes den øvre ende af L3 og L5 til de til
hørende kondensatorers stelpunkt med me
get korte forbindelser (f. eks. en skruetræk
ker), og disse spoler trimmes nu til 66 MHz.

3. Alle kortslutninger fjernes, og uden at 
røre L3 og L5 trimmes L4 nu til dyk ved
23,7 MHz.

4. L2 og L6 indloddes, og den øverste ende 
af L3 og L5 kortsluttes igen til deres konden
satorers stelpunkter, hvorefter L2 og L6 
trimmes til 27,2 MHz (åben ind- og udgang). 
Kortslutningen af L3 og L5 fjernes, og filtret 
skulle nu være færdigtrimmet.

Ved denne metode har man undgået at 
skulle lodde spoler midlertidigt ud under 
trimningen. Har man justeret en spole ved 
at trykke eller trække den, vil den uvæger
lig ændre facon ved fralodningen på grund 
af mekaniske spændinger, »det bliver aldrig 
det samme igen«.

Resultatet af denne grovtrimning sammen
lignet med den teoretiske frekvenskarakteri
stik er vist i fig. 7. Standbølgeforholdet på 
indgangskablet var ved 29,7 MHz 1,5 med 
filtret afsluttet med 50 ohm. Med de givne 
kondensatortyper skulle dette være langt fra

katastrofalt, og da dæmpningsforløbet også 
må siges at være tilfredsstillende, kan man 
vel sige, at trimning med gitterdykmeter er 
tilstrækkelig. Gitterdykmeteret må dog være 
meget nøjagtigt kalibreret; kontroller det på 
stationsmodtageren på 21 og 29 MHz.

Hvis man råder over et reflektometer samt 
en 50 ohm afslutningsmodstand, kan man for
bedre justeringen af filtret. Afslutningsmod-

Fig. 6. Trimning.
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Fig. 7. Teoretisk og praktisk filterkurve.

standen tilsluttes filtrets udgang, og reflekto- 
metret indskydes mellem TX og filter. TX’en 
indstilles nu til 29,7 MHz med stærkt redu
ceret effekt (man skal nemlig til at røre ved 
filterspolerne). Med reflektometret indstillet 
til reflekteret effekt pusler man nu forsig
tigt med L2 og L6 (kun disse), indtil den re
flekterede effekt bliver så lille som mulig. 
Resultatet af denne justering ses også på 
fig. 7. Det ses, at man nu har opnået en kniv
skarp cut-off ved 32 MHz (skulle have været 
33 MHz).

Følgende standbølgeforhold blev nu målt:
29,7 MHz 1,2 
21 MHz 1,25 
14 MHz 1,02

hvilket må siges at være særdeles fint, i be
tragtning af at de 29,7 MHz kun ligger 10 °/o 
under afskæringsfrekvensen.

Bemærkninger om komponenter 
og de opnåede resultater.

De benyttede lufttrimmere er af fabrikat 
Prahn FLT 60 og FLT 180. Alle spoler undta
gen L3 og L5 er luftviklede spoler af afisole
ret 2,5 mm2. Diametrene er-12 mm, og de har 
følgende vindingstal:

L1 og L7 7 vindinger.
L2 og L6 7½ vinding.
L4 8½ vinding.
L3 og L5 er viklet af 1 mm tråd, 2½ vin

ding, 5 mm diameter og ca. 1 cm længde. 
Vikl spolerne uden spacing og træk dem her
efter ud, så de ønskede resonanser opnås.

Om dæmpningen kan siges, at den stemmer 
nogenlunde overens med den teoretiske. I 
kanal 3 og 4 er målt dæmpninger langt over 
70 dB. Ved højere frekvenser er dæmpningen 
derimod lavere end den teoretiske. Ved 200 
MHz blev målt 50 dB, hvilket er ca. 10 dB for 
lavt. Dette skyldes sandsynligvis selvresonan
ser i L1 og L7. Er der f. eks. en parallelreso
nans omkring 200 MHz, vil disse to spoler 
faktisk afbryde den shuntede virkning af 
endeshuntleddene, resulterende i en for lav 
dæmpning ved de høje frekvenser. Man burde 
måske derfor forsøge at lave L1 og L7 med en 
ekstravinding, således at spacingen kunne gø
res større.

Endvidere kunne man anbefale at sætte 
skærme mellem de enkelte sektioner, som 
man normalt også gør. Det må dog antages, 
at filtret i den her viste form vil vise sig 
effektivt nok med den meget store dæmp
ning i de kritiske TV-kanaler. >
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Appendiks. 
Beregning af de 
indgående 
komponentværdier.

Der er måske 
områder i landet 
med specielle TVI- 
problemer, én el. fl. 
kanaler, der skal 
dæmpes særlig 
kraftigt, ligesom 
man jo også kan 
have vrøvl med an
dre tjenester.

Jeg vil derfor gi
ve beregningsform
lerne for det tilfæl
de, at en frisk fyr 
kunne have lyst til 
at lave sit eget fil
ter.

Et filter kan de
les op i lutter L-led, 
som kaldes halve 
filterled, idet vi, for 
at få et helt filter
led, må have enten 
et T-led eller et n- 
led.

(Sluttes næste side). 

Fig. 9 (herunder).

Fig. 10.
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HW16 - En sender-modtager 
for begynderen
Af Henry Petersen, OZ7HU, 
Mørkhøj vej 127, Herlev.

Der anmeldes af og til nye apparater her i 
OZ, i grunden for få, og altid i den dyre ende. 
Vi er jo nogle, som må holde os nede ved jor
den, og specielt begyndere er ofte i tvivl om, 
hvad de skal starte med af grej, som er over
kommeligt. Derfor kunne det måske være på 
sin plads at videregive nogle erfaringer med 
billigt, men efter min mening godt grej.

Det drejer sig om Heathkit’s CW-transcei- 
ver HW16, som OZ7JX har været så flink at 
låne mig, mens jeg ventede på HW100. Jeg er 
imidlertid blevet så glad for den, at jeg behol
der den.

Ved første øjekast vil man nok sige »billig 
RX med x-talstyret sender og ingen fone, er 
det gået tilbage for dem derovre«, men når 
først man har stillet den op og prøvet lidt, op
dager man hurtigt, at den alligevel ikke er så 
tosset.

Til CW får man næppe en så god RX, for 
den sum hele transceiveren koster. Modtage
ren er en dobbeltsuper med x-talstyret første 
oscillator og med et udmærket smalt x-talfil- 
tetr, den har god følsomhed på alle tre bånd 
og er bom stabil, i det hele taget en FB CW- 
modtager. Senderdelen er ganske vist med 
krystal og forholdsvis simpel, men man kan jo 
enten lave sig en lille VFO med transistorer, 
der har jo været flere gode i OZ, eller man 
kan købe den orig., alligevel vil prisen være

yderst rimelig. Hele transceiveren er legende 
let at betjene, så selv en begynder ikke behø
ver at have hjælp. Der køres med fuldt BK, 
altså ingen skiftning mellem sending og mod
tagning, og der er på senderen kun én knap, 
der skal betjenes, nemlig »TUNE«, og den skal 
bare drejes til fuldt udslag på det indbyggede 
meter, altså ikke noget med at udjævne dyk 
o. s. v. Også til C-licens er senderen OK, man 
kan nemlig reducere input med en knap på 
forpladen. Jeg har som sagt haft megen for
nøjelse af kassen, og alt i alt er transceiveren 
nok noget af det mest ideelle for begynderen. 
For dem med lille plads, og som stadig kører 
CW, er den at anbefale. Med sine små dimen
sioner og nette udseende kan man altid finde 
et hjørne i stuen til den.

Jeg vil lige nævne, at jeg med en alminde
lig dipol har kørt bl. a. W-, PY- og CR6-sta- 
tioner.

Fordele: Billig, lille og pæn, ualmindelig 
god CW-modtager, tilpas output, let at be
tjene.

Ulemper: Krystalstyring, fast antenneaf
stemning, 20 meter-båndet havde været rart 
at have med.

Til sidst vil jeg gerne tilføje, at jeg gerne 
demonstrerer transceiveren for interesserede, 
men at jeg ikke handler med den, og oven
stående er fuldt upartisk, altså ikke på opfor
dring fra noget firma.

Kommentar: Ovenstående står fuldt og helt 
for indsenderens egen regning, da jeg ikke 
kender apparatet og end ikke har set et hil
lede af det! Endsige specifikationerne.

TR.

Filterleddene kan enten være konstant K- 
led eller M-afledede led. De sidstnævnte har 
to karakteristiske frekvenser: afskæringsfre
kvensen f0 samt uendelighedsfrekvensen fco, 
hvor dæmpningen er uendelig stor.

Dette er vist i fig. 8. Øverst det konstante 
K-led med frekvenskarakteristik og dimen
sioneringsformler. Z0 er antennekablets ka
rakteristiske impedans. Nederst er vist tilsva
rende for det M-afledede led. Det er ligeledes 
vist, at indgangsimpedansen i den ende, hvor 
serieimpedansen er fri, kaldes en T-impe- 
dans, medens impedansen ind mod shuntim
pedansen kaldes en jr-impedans.

Skal vi nu sammensætte et filter af L-led, 
skal vi huske et par ting. For det første væl
ger man gerne afskæringsfrekvensen fc ens

for alle filterled. Dernæst må man huske, at 
kun en T-impedans må sættes sammen med 
en T-impedans, medens kun en jr-impedans 
må sættes sammen med en jr-impedans. For 
afslutningsleddene, d. v. s. de led, der afslut
ter filtret i begge ender, vælger man som re
gel halve m-afledede led med f co = 1,20 eller 
1,25 gange f0. Dette giver en meget fin impe
danstilpasning.

Fig. 9 viser dæmpningen i hele (π- eller T- 
led) m-afledede sektioner for forskellige vær
dier af fæ i forhold til fc . Endvidere er 
dæmpningsforløbet for det konstante K-led 
vist.

For at illustrere opbygningen af et filter af 
de enkelte led er der i fig. 10 vist, hvorledes 
vort TVI-filter er opbygget. *
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De korte radiobølgers 
udbredelsesforhold, II

Fra Jim Vastenhoud:
Radio Nederlands 
Shortwave Propagation Course.

Oversat af Arne Jensen, Korinth, Fyn.

Afsnit 4: Den praktiske planlægning 
af en KB-forbindelse.

Vi sluttede sidste gang med at beskrive 
et-hops forbindelsen, der dækker en afstand 
på ca. 4000 km, når effekten udstråles paral
lelt, eller næsten parallelt, med jordoverfla
den. Udstrålingsvinklen er temmelig stor, så
vel horisontalt som vertikalt, grundet på de 
fysiske dimensioner for de benyttede bølge
længder (fig. 4). Dette sætter os i stand til at 
benytte den samme antenne i samme position 
til afstande mellem 2500 og 4000 km. Anten
ner med andre udstrålingsvinkler er nødven
dige for at dække nærmere steder, og æn
dringen af indfaldsvinklen nødvendiggør en 
ændring af sendefrekvensen, fordi det ionise
rede lags refraktive egenskaber, som forkla
ret tidligere, også afhænger af indfaldsvink
len.

Afstande over 4000 km kan ikke dækkes 
ved et enkelt hop, og her optræder multihop- 
forbindelsen. Signalet springer mellem jorden 
og ionosfæren (fig. 5). og dets rækkevidde 
begrænses kun af absorptionen og sprednin
gen, som det udsættes for, når det rammer 
jorden, samt når det passerer ionosfærens 
lavere lag. Jorden er en temmelig god reflek
tor for KB, og spredningen formindskes, når 
signalet reflekteres fra havet. Det er derfor 
i denne forbindelse heldigt, at 3/4 af jordover
fladen er dækket af vand.

Hvis signalet ikke blev udsat for absorp
tion, ville det for evig omkredse jorden. Dette 
sker imidlertid ikke. Absorptionen tager så 
stor en del, at vi har besvær med at få et til
pas kraftigt signal ned på den anden side af 
jorden, en afstand på 20.000 km i lige linie. 
Signalet bruger 5 hop på hver 4000 km eller 
7 på 3000 km for at nå dette sted, og så stor 
en distance kan ikke dækkes under dårlige 
forhold.

Selvfølgelig er ikke alle KB-udsendelser 
beregnet til at dække steder 20.000 km borte. 
Den halve afstand er mere almindelig, og 
denne forbindelse anses normalt for at bestå 
af 3 hop. Hvorledes bestemmes frekvensen, 
der skal bruges til denne forbindelse? Ved at 
se på F2-lagets refraktive egenskaber ved 
kontrolpunkterne, thi disse bestemmer den 
højeste frekvens, vi kan bruge. Denne fre
kvens kaldes normalt MUF, maximum usahle 
frequency, og gælder for signaler udstrålet 
parallelt med jordoverfladen. Sommetider de
fineres den mere bestemt som MUF F2 4000, 
der angiver laget, MUF er bestemt for, samt 
afstanden ved ét hop. Der findes også en la
veste frekvens (lowest usefull frequency), 
LUF, som det kan forstås, når man tænker 
på, at absorptionen stiger, når signalet gen
nembryder lagene under F2 nogle gange, især 
når alle er til stede, D, E, F1.

Frekvensen, der vælges til at bære en ud
sendelse til et bestemt sted, ligger mellem 
MUF og LUF for kontrolpunkterne. I vort 
tilfælde er der tre på 10.000 km-forbindelsen. 
I tilfælde som dette, hvor forbindelsen ikke 
er for lang, er det tilstrækkeligt at se på de 
to kontrolpunkter, der ligger ved enderne. 
Banen lægges ud på en globus, og to kontrol
punkter vælges, det ene 2000 km fra sende
ren (det er det første reflektionspunkt), og det 
andet 2000 km fra modtageren (det er det 
sidste reflektionspunkt). Med denne viden 
skal der udarbejdes nogle eksempler i næste 
afsnit.

Fig. 5.

Afsnit 5: Jordens rotation 
og dens bane omkring solen.

Det er vigtigt at få kendskab til jordens 
bevægelse i forhold til solen, fordi solstrå
lingen afgør mulighederne for kortbølgefor-
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bindeiser. Ioniseringsgraden afhænger af so
lens stilling ved kontrolpunkterne, og her 
drejer det sig både om årstiden og tidspunk
tet. Solaktiviteten har også en stor indfly
delse på laget, når intensiteten af solstrålerne 
er størst.

Generelt kan siges, at den ene halvdel af 
jorden et givet øjeblik ligger i dagslys, mens 
den anden ligger i mørke (fig. 6). Et smalt

stykke med tusmørke findes her imellem, dels 
på grund af spredt sollys i atmosfæren, dels 
på grund af solens lave stilling over horison
ten. Da jorden roterer om sin akse i løbet af 
24 timer, får vi alle vores del af dag og nat.

Der er imidlertid en anden ting, som gør 
det hele mere kompliceret. Jorden roterer 
rundt om solen i løbet af et år. Da jordens 
akse (linien, der forbinder nordpolen med 
sydpolen) ikke står vinkelret på solens plan, 
men danner en vinkel på 66° med dette (fig. 
7), findes der perioder, hvor den nordlige

Fig. 7.

Solar position 

Dec * 22_____ >

March 21 / 
'Sept‘23 x

halvkugle får mere sol end den sydlige, og 
omvendt. Sagt på en anden måde: Dette er 
grunden til årstiderne.

Lad os nu se på jordens relative stilling i 
forhold til solen. I perioden mellem den 23. 
september og den 21. marts står solen lodret 
over den sydlige tropiske zone, der strækker 
sig fra ækvator til 23°,5 s. br. Den 22. de
cember har den indtaget sin sydligste posi
tion, og det er midsommer på den sydlige 
halvkugle. Den 23. september og den 21. 
marts står solen lodret over ækvator, og den

21. marts er det forår på den nordlige halv
kugle, mens det er efterår på den sydlige. 
Den 21. juni når solen sin nordligste stilling, 
idet den står lodret over Krebsens Vende
kreds, og det er sommer i den del af ver
den (fig. 8).

Disse fænomener har indflydelse på kort
bølgernes udbredelse, fordi ionosfærens re
fraktive egenskaber afhænger af det tidsrum, 
i hvilket den har været udsat for stråling, og 
af strålingens intensitet, hvilket afhænger af 
solens højde over horisonten.

Disse overvejelser leder os til nogle vigtige 
konklusioner: Frekvenserne ved kortbølgefor
bindelser skal afpasses efter årstiden, og tole
rancen (afvigelser på grund af varierende 
betingelser) ved valget må være stor nok til 
at dække hele årstiden. Dette er faktisk, 
hvad der gøres i praksis, og ændringerne i 
sendeplanerne for KB-stationerne træder i 
kraft den første søndag i marts for marts
april jævndøgnsperioden; den første søndag 
i maj for den nordlige halvkugles sommer
periode, der varer 4 måneder; den første søn
dag i september for september-oktober jævn

døgnsperioden; den første søndag i november 
for den nordlige halvkugles vinterperiode, 
der også varer 4 måneder.

En anden konklusion er, at dag og nat, uan
set årstiden, har samme varighed ved samme 
breddegrad på jorden (ses på et atlas), og 
dagene er lange om sommeren, mens nætterne 
er lange om vinteren. Da jorden roterer om 
sin N-S-akse, skifter dagslyset fra øst til vest. 
Er det altså middag, hvor man bor, vil det 
være senere på dagen de steder, der ligger 
øst for én, og tidligere på dagen de steder, 
der ligger vest for én. Dette er især vigtigt at 
huske, når det drejer sig om øst-vest eller 
vest-øst forbindelser og disses kontrolpunk
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ter. For det tredie: Steder på jorden med lille 
forskel i længdegrad, d. v. s. anbragt nord
syd i forhold til hinanden, har samme tids
punkt på døgnet. Klokken 12 i Lima (Peru) 
betyder også klokken 12 i New York. Små 
forskelle kan selvfølgelig forekomme på 
grund af tidszone, der jo er menneskeværk.

Afsnit 6: Praktiske forudsigelser: 
Verdenskonturkort og deres tolkning.

Dette afsnit omhandler nogle praktiske 
kortbølgeforbindelser og viser, hvorledes man 
kan forudsige frekvensvalget. Til dette for
mål er det nødvendigt at se på fig. 9. Den 
viser et temmelig groft verdenskort, og på 
det er vist et såkaldt verdenskonturkort. Dette 
kort er et snapshot af ionosfæresituationen 
på det angivne tidspunkt, 1200 GMT, i januar 
måned ved en middel solpletaktivitet, R = 
70. Det er næsten situationen, som den var i 
januar 1987. De krumme linier — eller kon
turer — er simpelthen forbindelserne mellem 
de punkter, som reflekterer signaler op til 
samme frekvens ved en given indfaldsvinkel. 
Derfor er alle punkter på jorden, hvor den 
højeste reflekterede frekvens er f. eks. 20 
MHz, forbundet, og det samme gælder for 
25 MHz, 30 MHz etc. På denne måde dannes

der et helt mønster, der giver en beskrivelse 
af ionfordelingen i ionosfæren over jorden 
og dermed af dennes reflektive egenskaber.

Lad os bemærke, at dette eksempel, skønt 
næsten korrekt, er en forenkling af de data, 
der udgives af nogle velkendte ionosfæreun
dersøgelsesstationer. Normalt er konturerne 
tegnet med intervaller på 2 MHz i stedet for 
5, men til vore formål er dette eksempel til-? 
tilstrækkeligt.

Vi vil nu se nærmere på kortet. For det 
første ses, at der på dette tidspunkt om vinte- 
teren på den nordlige halvkugle findes et 
klart minimum i forholdene over det vestlige 
Nordamerika, hvor det stadigvæk er nat, og 
over det østlige Sibirien, hvor det lige er ved 
at være nat. På den sydlige halvkugle er da
gene så lange på denne tid af året, at der for 
det første ikke er noget klart minimum, og 
at den laveste frekvens er meget højere end 
den fra den nordlige halvkugle.

For det andet ser vi en hurtig stigning i 
MUF over Vestatlanten og Det caraibiske Hav, 
hvor konturlinierne ligger tæt. Tiden på dette 
sted er ca. 4 timer før middag, og klokken 8 
om vinteren angiver daggry ved nordlige 
breddegrader og tidlig morgen i troperne (for
resten vil et kort over tidszonerne vise sig at 
være meget nyttigt ved forudsigelserne).
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DR-siden

Små finesser til modtageren
Af OZ-DR 1428, Jesper Sunding,
Rosenparken 14 A, Nakskov.

En beat-oscillator.

Beat-oscillatoren er lavet med røret ECC83 
(12AX7), der er forbundet således, at man kan 
anvende en almindelig MF-transformator ma
gen til de andre, der er anvendt i modtage
ren.

Signalet aftages fra MF-transformatorens 
sekundærkreds, som forbindes med detekto
ren over en lille kondensator, der simpelthen 
består af to isolerede ledninger, som snoes 
nogle få tørn sammen. Ledningerne trykkes 
tæt ned mod chassiset. Beat-oscillatoren sæt
tes i gang ved hjælp af afbryderen Ol, der 
slutter anodestrømmen til røret.

Trimningen af beat-frekvensen er meget 
simpel. Man stiller modtageren nøjagtig ind 
på en vilkårlig sender og tilslutter beat-oscil
latoren, hvorefter man drejer på kernen i 
beat-oscillatorens MF-transformator, indtil 
man hører en passende beat-tone.

En produkt-detektor anvendes ved mod
tagning af ESB og CW. Produkt-detektoren 
er lavet med røret ECC82 (12AU7), som er 
koblet kapacitivt til modtagerens 2. detektor 
via kondensatoren Cl. Det over samme kon
densator udtagne HF-signal tilføres første 
triodehalvdel af røret, som er anodejordet, og 
blandes via katoden med det beat-signal, der 
tilføres 2. triodehalvdels gitter. I 2. triode- 
halvdels anode tages lavfrekvenssignalet ud 
og tilføres via et LC-filter -— C4/Drl/C5 — 
lavfrekvensdelen i modtageren.

Produkt-detektoren må bygges så tæt på
2. detektor som overhovedet muligt. Man bør 
også sørge for, at ledningerne til beat-oscilla
toren bliver så korte som overhovedet muligt. 
Den anodespænding, der føder produkt-detek
toren, skal være filtreret godt. Med afbryde
ren O1 kan man koble produkt-detektoren 
fra, når man skal modtage AM.

2. detektor

Den samme virkning, skønt i omvendt or
den, kan ses over Kinas kyst, hvor et temme
lig hurtigt fald i MUF findes. 1200 GMT vil 
være ca. 1900 eller 2000 lokal tid ved den del 
af Kinas kyst, og derfor kan vi se dette hur
tige fald i MUF efter lokal solnedgang.

Da dagene bliver kortere, når man tager 
nord på på denne tid af året, er det klart, at 
både MUF og dagenes længde bliver mindre 
ved højere breddegrader, hvor solen kun lige 
kommer op over horisonten. Kortet bekræf
ter dette: Der er fulde 10 MHz forskel i F2- 
lags 4000 km MUF mellem Vest- og Nord
europa: 30 MHz mod 20 MHz, 1200 GMT.

Dagens indflydelse kan også vises ved hjælp 
af dette kort, i det mindste groft. Som be
kendt er dagens længde ved ækvator mere 
eller mindre lig med 12 timer. Ved nordlige 
breddegrader er dagen kortere på denne års
tid. Konturernes form viser klart dette. Tag 
f. eks. 20 MHz-linien, som er en klar dagfre
kvens. Den skærer 50° n. br. i to punkter. 
Tidsafstanden mellem disse punkter, der næ
sten svarer til dagens længde, er 8 timer. 
Over Atlanterhavet nær New Foundland er 
tiden 3 timer efter GMT, og over Asien, nord 
for Indien, er tiden 5 timer foran GMT.

(Forttscettes i kommende numre).
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Konstantstrømsdioden
Af OZ5BZ, Erik Lund,
Via Rigortimento 3/10, 00042, Anzio, Italia.

En ny type halvleder er nu kommet på 
markedet. Den kendetegnes ved at kunne 
holde en konstant strøm over et ret stort 
spændingsområde og inden for dette område 
opføre sig som en meget høj impedans.

En konstantstrømsdiode kan sammenlignes 
med et FET-transistor, hvor gate og source er 
forbundet (fig. 1).

ed

FIG. 3

Spændingsområdet for konstant strøm ligger 
på knap hundrede volt.

Fig. 4 viser, hvorledes dioden er forspændt 
i en henholdsvis positiv og negativ strømfor
syning. Bemærk her, at forspændingen er 
modsat den for zenerdioder.

I det følgende vises et par praktiske anven
delsesmuligheder.

I-6V

I spændingeområdet mellem pinch-off og 
breakdown vil FET’en holde en næsten kon
stant strøm. Pinch-off- og breakdown-spæn
dingerne ligger på henholdsvis 1—8 volt og 
25—100 volt.

Konstantstrømsdioder er FET-transistorer, 
som er blevet forbedret (for konstant strøm) 
ved at lave pinch-off-grænsen meget lav og 
breakdown-grænsen meget høj, og samtidig 
er den dynamiske impedans mellem disse 
grænseværdier så høj som mulig.

Symbolerne for disse dioder ses i fig. 3 a 
og b.

Motorola fremstiller en serie konstant
strømsdioder med benævnelser fra 1N5283 
til 1N5314. Der findes 32 forskellige strøm
værdier i området 220 mikroamp. til 4,7 mA. 
Temperaturområde - 55 til + 200° C. Tem
peraturkoefficienten er dog moderat, hvorfor 
der må tages hensyn hertil i præcisionskreds
løb, som skal arbejde i et bredt temperatur
område. Effektgrænsen ligger på ca. 600 mW.

Fig. 5 viser en simpel transistortester. Ved 
hjælp af dioden holder vi en konstant og 
kendt basisstrøm uafhængigt af variationer 
i den påtrykte spænding og spændingsfald 
over transistoren. DC strømforstærkningen 
kan nu aflæses direkte på meteret.

Et ohmmeter med lineær skala ses i fig. 6. 
Dioden ligger i serie med den modstand, vi 
ønsker at måle, og giver en konstant strøm 
på 1 mA gennem modstanden. Spændingen 
over modstanden måles med et rør- el. FET- 
voltmeter indstillet på 10 volt-området. Af
læsningen på meteret viser direkte modstan
dens værdi i kiloohm.

Desværre er prisen på disse dioder endnu 
temmelig høj (ca. 50—60 kr. pr. stk.), men 
det er, som for alle nye halvledere, kun et 
spørgsmål om tid, før priserne er nede på et 
lavere niveau.

For de læsere, som har lyst til eksperimen
tere med disse dioder, er der ingen grund til 
at græde over priserne. Køb en billig FET- 
transistor, forbind gate og source som vist i 
fig. 1, og du har en konstantstrømsdiode.

+ 22 V

FIG.6

Ovenstående er uddrag af en artikel skre
vet af Donald E. Lancaster i Electronics 
World, oktober 1967. *

12



Et instrument 
til impedansmåling

Af OZ3Y, H. Rossen.

Fig.1

HF ind

Mange betragter impedansmåling som no
get i retning af den højere videnskab og reg
ner ikke med, at det er noget, man har brug 
for, og da slet ikke hvis man køber en færdig 
antenne eller slavisk følger en eller anden 
konstruktionsbeskrivelse. Den opfattelse er 
forkert. Der kan være tale om en enkel dipol 
eller en kompliceret beamkonstruktion, der 
vil altid være brug for at måle, hvis antennen 
skal fødes med coaxialkabel eller twin-lead. 
Kun hvis man ønsker at føde sin antenne med 
en afstemt feeder, falder behovet for en im
pedansmåling væk.

Vi amatører er som regel kun tilfreds med 
det bedste resultat, og for at opnå det, må 
man måle, ikke alene om en antennes reso
nans ligger, hvor den skal, men også hvilken 
impedans den har i fødepunktet. I det følgen
de beskrives et instrument, der kan måle im
pedans. Det kan fremstilles uden alt for store 
omkostninger, måske var det en god idé at 
gå til sagen!

I en senere artikel bringes en »brugsanvis
ning«, og jeg må lige tilføje, at instrumentet 
kræver en HF-generator til hjælp, 0,2 watt er 
tilstrækkeligt, hvilket vil sige, at et gitterdyk- 
meter er fuldt ud egnet til formålet.

Instrumentet er en HF-målebro, en slags 
Wheatstone-bro. Under flere forskellige nav
ne som »Matchmaker«, »Antennascope« og 
lignende har det tidligere været fremme i 
kortbølgelitteraturen. Diagrammet, der dan
ner grundlaget for disse og det her beskrevne, 
ses på fig. 1.

Broen bliver fødet med højfrekvens. De an
vendte modstande må være rent ohmske 
(d. v. s. induktionsfri), således at de optræder 
som rene modstande for den tilførte HF. Mod
standene R1 og R2 skal være helt ens, selve 
modstandsværdien er derimod af underordnet 
betydning. Under denne forudsætning og med 
HF tilført broen, som er i ligevægt, kan føl
gende udtrykkes:

R1 = R2 R1 : R2 = 1 : 1
R3 = R4 R3 : R4 = 1 : 1

Sætter man i stedet for R4 en søgt værdi,
f. eks. fødepunktet i en dipol-antenne, og er
statter man R3 med en regulerbar modstand 
(induktionsfri), så vil broens »nul« indtræffe 
netop, når den regulerbare modstand har 
samme værdi, som forefindes i dipolens føde- 
punkt. Man kan altså direkte konstatere an
tennens fødeimpedans. Imidlertid er resulta
tet kun korrekt, når målingen foretages på 
en antenne, som er i resonans, f. eks. en alm. 
halvbølgeantenne. En ground plane antenne 
kan i denne forbindelse betragtes som en så
dan, idet radialer + antenne = halv bølge
længde.

Ud over det nævnte eksempel kan instru
mentet anvendes til måling af impedansen i 
HF-kabler, og endvidere er det muligt at fast
slå disse kablers forkortningsfaktor meget 
nøje.

I fig. 2 ses diagrammet, værdierne for mod
standene R1 og R2 behøver ikke at være netop 
de her anførte størrelser, det samme gælder 
for kondensatorerne. Men fælles for begge 
par gælder, at de skal være nøjagtig ens i 
værdier og induktionsfrie. Her har jeg an
vendt metalfilmmodstande, og kondensato
rerne er af keramisk type, alt med 1 % tole
rance. Har man nok at vælge imellem og nød
vendigt målegrej til rådighed, vil den udvej 
nok være den billigste. Som variabel mod
stand kan anvendes et potmeter af den line
ære type (kurve I), idet kun den ene side og 
rotoren benyttes. Et trådviklet potmeter er 
helt uegnet til formålet, og Vitrohm fremstil
ler ikke mindre værdi end 1000 ohm, men 
denne værdi kan også bruges. Ønsker man 
en større nøjagtighed i det lave område mel
lem 0 og 100 ohm, skal der anvendes en varia
bel modstand på 100 ohm.

Kalibreringen kan foretages tilstrækkelig 
nøjagtigt med alm. 5 % modstande, værdier
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Dr. OZ7AQ.
Må det være mig tilladt at komme med et par 

uskyldige kommentarer angående OZ2PO’s artikel 
i sidste OZ: „FM-detektor for smalbåndsmodtagere". 
For det første forekommer det uhøfligt, at der ikke 
et eneste sted nævnes, at denne fortræffelige og 
utraditionelle konstruktion er udviklet af firmaet 
Stormo og sidder i mobilstationsn CQM 19-25 (blandt 
venner kaldet Vikingen). Det komplette kredsløb 
kan, bortset fra spoledata, findes på diagrambla
dene D 400.185 og D 400.225 plus rettelsesblad. Ama
tører med næse for sjældne folianter o. lign. kan 
gå på jagt efter de originale spoleblade; de gemmer 
sig bag numrene K. 11.703 (61.493) og K 11.704 
(61.494).

Der står „FM-detektor“ i overskriften, og der 
tales flere steder om FM-modulation. Lad det blive 
slået fast straks: det. vil være komplet fjollet at ud
sende FM på 2 meter, og. der er, på trods, heraf, ikke 
mange der gør det. PM giver en klar gevinst i sig
nal-støjforhold (ca. 6 dB), og Storno har da også 
lavet konstruktionen til PM, jvf. deemhasisleddet 
C19/R27.

At konstruktionen skulle være velegnet til mod
tagelse af AM og ESB, må skyldes særdeles sæl
somme modtageforhold i Odense. Begrænseren skal 
træde i funktion ved et indgangssignal på omkring 
1 μV, og et AM- eller ESB-signal af denne størrel
sesorden er endnu ikke nået op på et akeeptabelt

signal-støjforhold.. Hvis. der i det hele taget kom
mer noget læseligt ud af højttaleren, må det skyl
des, at OZ2PO’s forbindelser iblander en passende 
mængde FM i deres AM-modulation. En, diskrimi
nator giver, så vidt jeg ved, en AM-undertryk
kelse på henimod 30 dB.

Hvorvidt støjen fra. højttaleren i øvrigt er beha
gelig at høre på, kan. i høj grad diskuteres. På en 
normal 2 m-modtager er larmen mellem stationerne 
mange gange kraftigere i PM-stilling end i AM
stilling, så den på blad D 400.225 viste squelch kan 
varmt anbefales,.

Et sidste praktisk råd: den. anvendte PM-mod- 
tagers MF skal have en, total 3 dB-båndbredde på 
omkring 10 kHz, hvis man vil undgå forvrængning 
i modulationsspidseme.

Med venlig hilsen
OZ9MO, Jarl Risum.

Vindusvisker-regulatoren — en advarsel.

Etter å ha lest i OZ oktober 67 artikkelen om 
vindusvisker-regulatoren, og, derigjennom fått 
gjennoppfrisiket triste minner, vil jeg advare dem 
som har tenkt å lage seg en sådan, sak, som visst 
er svært hensiktsmessig, men. som ogå kan forår- 
sake dyre timer på bilelektrisk verksted.

Prinsippet for den regulator jeg vil advare mot, 
og dette er vel det vanligste, er at den. slutter 
strømmen et øyeblikk til motorens innebyggede 
bryter kan overta visket, ut. Den innebyggede par
keringsanordning som bare er tenkt benytte så 
ofte man under vanlige forhold slår av vindusviske- 
ren, biir når en bruker en regulator, benyttet 5—10 
ganger i minuttet.

(Sluttes næste side).

i området 10 til 500 ohm, i passende antal, vil 
klare den side af sagen. Man gør klogt i at 
kalibrere med et 3,5 MHz-signal tilført, idet 
nøjagtigheden er ret stor på den lave fre
kvens. En mindre, utilsigtet selvinduktion i 
instrumentet, f. eks. i potmeteret, kan på
virke resultatet. Muligheden for en sådan fejl 
kan konstateres ved, at målebroens »nul« 
ikke helt bliver nul, når frekvensen er f. eks. 
144 MHz, og den tilsluttede målemodstand er 
ren ohmsk. Fejlen er helt uden betydning for 
målinger på HF-båndene.

Som ensretter fungerer en xtaldiode, så at 
sige enhver type er egnet. Som indikator har 
jeg anvendt et »reservedels« μA til et La- 
fayette TK-10 universalmeter. Det har fuldt 
udslag for 40 μA og koster omkring 7 $ + 
omkostninger. Ethvert instrument med fuldt 
udslag for 200 μA eller mindre kan anvendes. 
Ved mindre følsomme instrumenter skal for
modstanden nok gøres lidt mindre. Fordelen 
ved stor følsomhed ligger i, at koblingen til 
gitterdykmeteret kan være ret løs, hvilket 
igen vil sige en mindre frekvenstrækning.

Opbygningen er ikke nogen kunst, blot skal 
man tage hensyn til en symmetrisk og kapa
citetsfattig montering af selve broen, altså 
ingen ledninger nær stel. Kassen er en Eddy
stone med målene ca. 18X11,5X5 cm. Med et 
mindre instrument vil en mindre kasse kunne 
anvendes. Indvendig er foretaget en afskærm
ning med to tværgående plader, hvor disse er 
anbragt i forhold til de øvrige dele fremgår 
af den punkterede linie på diagrammet.

Der vil rimeligvis senere blive bragt en 
artikel omhandlende brugen af impedansmå
lebroen samt en oversigt over måleresultater 
fra forskellige antennetyper. Disse måleresul
tater vil dog kun have en sammenlignende 
værdi, idet en antennes impedans varierer, 
afhængig af dens højde over det effektive 
jordplan. Sidstnævnte forhold kan være årsa
gen til, at en fabriksfremstillet antenne ikke 
altid vil arbejde tilfredsstillende. Et gitter
dykmeter og et impedansmeter kan somme 
tider klarlægge, hvorfor en antenne arbejder 
dårligt — men ikke hvorfor den er virkelig 
god! *
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Spørgsmål: Jeg kunne tænke mig at bygge den i 
OZ dec. 1966 af OZ7AQ beskrevne tonegenerator. 
Det eneste, jeg ikke er særlig glad for, er, at tran
sistorerne er af så mange forskellige fabrikater. 
Indenfor transistorerne fremkommer der jo nye 
typer hver eneste dag, og konstruktionen er jo et 
år gammel. — Nu vil jeg gerne spørge OZ7AQ, om 
han vil gøre sig den ulejlighed at kigge på sin tone
generator og sige mig, om der er fremkommet tran
sistorer, der er bedre egnet end dem, der er opgi
vet i diagrammet, og helst i et og samme fabrikat. 
Når man bor på landet, er det så kedeligt at skulle 
ulejlige så mange fa. med så små ordrer.

Svar: Medens 7AQ kigger på tonegeneratorens 
transistortyper, vil jeg benytte lejligheden til at 
kommentere dine synspunkter lidt, for de er affat
tet så dejlig kort, at jeg kan angribe dem fra mange 
kanter. Dog, du har selvfølgelig ret i, at det er 
rarest at kunne ordre samtlige stumper det samme 
sted på én gang, for det sparer porto. Men Miniwatt 
vil kun handle med dig, hvis du køber for mindst 
en halv snes tusind om året, og Siemens sælger 
ikke mindre end 20 stk. af hver type. Derfor bliver 
du nok nødt til at købe stumperne andre steder, og 
disse steder kan udmærket føre mange fabrikater 
på én gang. Men, ganske rigtigt, der er størst sand
synlighed for, at de mest anerkendte fabrikater 
føres. Miniwatt, Siemens, Texas Instruments og 
Sesco (fabrikaterne i tonegen.) er anerkendte fabri
kater. — Det var forsyningsproblemet. Dit ønske 
om at anvende de nyeste transistortyper kan jeg 
ikke ubetinget give dig medhold i. Enhver konstruk-

Avhengig av konstruksjon. og dimensionering vil 
nå kontakten ryke på grunn av overbelastning. En
kelte typer holder sikkert, mens andre nesten sik
kert ryker. Og hvem kan. på forhånd vite at viske- 
motoren i hans bil holder? (Litteraturen på områ
det er heller liten).

Min erfaring er bare hentet fra mitt eget tilfelle, 
og jeg kan bare si at i en Ford Cortina. holder det 
ikke! Her er bryteren en kontaktring som går rundt 
en gang for hvert visk og en metallstift, som står 
an mot denne. Når det så går strøm til stadighet, 
økes slitasjen på kontaktf laten, det dannes gnister, 
stiften graver et ugjevnt spor og brekker til sist. 
Er man så riktig uheldig som jeg var, får man der
ved kortslutning inne i viskermotoren, og: et par 
ledninger brenner opp. (Man er nemlig: ikke begynt 
å bruke sikringer i Forder).

Så håper jeg bare at de jeg på denne må ten ha 
skremt fra å installere en viske-regulator, er de 
samme som ville fått oppleve det samme som jeg 
dersom de hadde gjort det. Ellers ville det være 
synd at de ikke gjorde det, for diet er en meget 
nyttig ting så lenge den virker.

Mange hilsen
Svein Husa, LA2MJ,
Stud post 87, NTH, 
Trondheim, Norge.

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.

tion er jo baseret på egenskaberne af de anvendte 
komponenter, og principielt må en kopi af kon
struktionen kunne yde det samme med de samme 
komponenttyper. I visse, men få, tilfælde kan en 
konstruktion yde mere ved anvendelse af mere 
avancerede komponenter, men tonegeneratoren er 
ikke af den slags. Desuden må man jo gøre sig 
klart, på hvilken måde nye transistorer adskiller sig 
fra deres forgængere. For de almindelige transistor
typers vedkommende består forbedringerne i la
vere egenstøj og højere grænsefrekvens samt i no
gen grad lidt større strømforstærkning. Hvis man 
ikke kan udnytte nogle af disse forbedringer, har 
det altså intet formål at erstatte de oprindelige ty
per med mere moderne. Tværtimod, når de nye 
kommer frem, bliver de gamle billigere. I tonegene
ratoren betyder egenstøjen ikke noget, og de an
vendte transistorers grænsefrekvens ligger over 
100 MHz. Endvidere er de anvendt sådan, at strøm
forstærkningens størrelse næsten intet betyder (det 
bør man altid tilstræbe, for det er den mest upåli
delige transistorparameter), så man kan anvende 
næsten hvilkensomhelst andre transistorer. Repræ
sentanten for en af de største amerikanske halv- 
lederfabrikker sagde engang til mig: „Lad os bare 
være ærlige: Af de ca. 1000 typer, som anvendes i 
dag, blev der ikke ret mange tilbage, hvis vi tog 
20 skuffer og fordelte transistorerne i dem efter 
anvendelsesområde, som faldt udenfor. Og ofte er 
en ny typebetegnelse med tilhørende datasæt kun 
forsøg på at lokke en allerede kendt og massepro
duceret type ind på flere markeder, så derfor sæt
tes datasættet tit op, så det ikke umiddelbart kan 
sammenlignes med andre typer!“ Så er det sagt. — 
Altså kan du med udmærket resultat anvende de 
transistorer, du har, blot de er af samme familie 
som de originale. I tonegeneratoren er det små- 
signal transistorer af silicium-planar type. Som 
NPN typer kan du sikkert anvende BC107, 108, 109, 
147, 148, 149, 171, 172, 173, 2N696, 697, 706, 914, 2924, 
2925, 2926, 2928, 3704, 3705, 3903, 3904. Som PNP er 
listen lidt mindre: 2N3702, 3703, 3905, 3906, 1131, 
BC158, BC178, BC188. Jeg ville selv købe BC108 og 
BC178, som begge laves af bl. a. Siemens til under 
2 kr. pr. stk. — Nu er 7AQ nok færdig med at kigge. 
Læs hans mulige kommentar.

Nu har 7AQ kigget, men da 6NF i mellemtiden 
har sagt en hel masse fornuftige ting og sager, skal 
jeg kun tilføje, at det nok vil være en hel sund 
tanke at standardisere, sådan rent privat, på én 
NPN-type og én PNP-type til LF-brug. Det kan så 
være 2N3702 — 2N3705 fra TI, BC108 — BC178 fra 
Philips - Siemens eller 2N3904 — 2N3906 fra Moto
rola. Forskellen er omtrent ens — bortset fra ben
stillingen. TR.

Spørgsmål: Gennem længere tid har jeg været på 
jagt efter et diagram til en strømforsyning til SM19, 
men forgæves Kan du hjælpe mig?

Svar: Se OZ aug. 64.
Vy 73 de OZ6NF.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Slaglodning 
af aluminium.

At kunne foretage lodninger på aluminium synes 
for amatørerne at være et meget stort problem.

Jeg mærker det på mange telefoniske forespørgs
ler, og det må erkendes, at det stadigvæk, trods 
mange udmærkede flusmidler, ikke er så ligetil. I 
samme forbindelse har jeg indtrykket af, at der 
findes mange „værksteder" blandt de danske radio
amatører, og det er utroligt, så mange problemer, de 
sæi’ligt værkstedsinteresserede arbejder med. Det er 
nok sådan, at er værkstedet skabt gennem amatør
interessen, opdager man mange nye og interessante 
felter, man kan udvide sine hobbyinteresser med, 
foruden naturligvis, at man kan udføre sit radio- 
byggearbejde mere tilfredsstillende end andre.

Denne gang har jeg derfor samlet hovedpunkterne 
for hårdlodning af aluminium, men jeg skal straks

nok kan gå i brok de første par timer, til man har 
oplevet hele registret af dårlige lodninger, lodnin
ger, der smelter varen i stedet for kun at smelte 
loddematerialet og uskønne lodninger på grund af 
overdrevent forbrug af loddemidler.

Ved T-stød, ved rørforbindelser, tyndvæggede me
taldele og ved massefremstilling er metoden for
trinlig.

Det karakteristiske ved hårdlodning består i, at 
man som loddemiddel benytter en særlig alumini
umslegering, hvis smeltepunkt er lavere end de dele, 
der skal loddeforbindes Selve loddedelene må altså 
ikke, eller i hvert fald kun meget overfladisk, brin
ges til smeltning. Der opstår ved lodningen et over
gangsområde mellem loddemetal og loddestykke, 
som har en meget høj brudstyrke, og som legerer 
sig inderligt til hinanden. Metoden, har megen lighed 
med alm. autogensvejsning, men der er i modsæt
ning hertil ikke den fare for afsmeltning som ellers 
plejer at være tilfældet.

Som det allerede er sagt, anvender man ved hård- 
lodning loddestænger med et smeltepunkt, der lig
ger ca. 80 grader under aluminium. Den rene alu
minium smelter ved ca. 650 grader og loddemetallet 
for eks. A1SH3 (aluminium med 13% Silicum) smel
ter ved 570 grader. Aluminiumhårdlod kan dog have 
helt andre sammensætninger end ovenstående, så der 
skulle være et større udvalg på aluminiumbasis. 
Der findes for eks. loddemidler, der har en særlig 
modellerkonsistens og et større stivneområde end 
almindelig, det vil sige, at man kan, sætte dråbe til 
dråbe af sin smeltestav og ligefrem modellere lod
ningsopbygningen. Disse legeringer bruges særlig 
til støbegodsting (aluminium), hvor man opbygger 
og genfremstiller afbrudte kanter, kamme el. lign.

Renaluminium egner sig på grund af sit høje 
smeltepunkt særdeles til hårdlodning.

Tilsætninger af andre metaller til det rene alu
minium nedsætter straks smeltepunktet, og sådanne 
legeringer er straks betydeligt vanskeligere at slag- 
lodde. Blot en ringe tilsætning af magnium i for
bindelse med Silicum nedsætter smeltetemperaturen 
til ca. 600 grader, og så er forskellen mellem lodde
genstand og loddemetal så ringe, at man ikke har 
kontrol over arbejdet.

Fig. 1.
Typiske eksempler på aluminiumslodninger. 1. og 2. 
Overlapningssvejsninger. 3. T-stød. 4. Hjørnesøm.
5. Rørforbindelse. 6. Gennemgang af et rør, der 

skal loddes.

sige, at der i det følgende ikke er tale om alminde
lig elektrisk lodning med kolbe, men om gassvejs
ning, hvor man disponerer over hårdlodningsappa
ratur, såsom flaskegas, kosan- eller lignende og de 
nødvendige brændere. Men har man disse nødven
dige grundelementer, er udførelsen af hårdlodningen 
ikke noget særligt stort problem, idet der ikke kræ
ves nogen særlig uddannelse. Enhver kan lære det 
hurtigt, hvis man vil indstille sig på, at adskilligt

Flussmiddel. Ligesom ved svejsning skal man 
gerne have et flusmiddel som hjælp ved lodningen. 
Dette fjerner oxydhinden på svejseoverfladen. Det 
er ikke alle flusmidler, der egner sig lige godt for 
hårdlodning, her må man lade sig råde af sin leve
randør. Efter svejsningen skal loddestedet renses for 
flusmiddelrester, og det sker bedst ved dypning i 
en 10 % salpetersyreopløsning med påfølgende af
skylning i varmt vand.

Slaglodningen foregår i sin simpleste form direkte 
ved hjælp af åben flamme. Hvis det drejer sig om 
små stykker, er loddeblæseren, forsynet med en 
blanding af bræmdegas og luft den ideelle varme
kilde. Ved større arbejdsstykker eller ved masse
fabrikation tjener lodde- eller svejsebrænderen, 
hvor en blanding af brændgas og ilt er det ideelle.

Ved indsats af loddebrænder træder gasblandingen 
frem gennem flere borede huller, så at flammen 
optræder både fyldig og blød. Herved formindskes 
faren for stedlige nedsmeltninger. For at undgå så
danne nedsmeltninger skal mundstykket endvidere 
holdes nogle centimeter fra loddestedet, og den blødt 
indstillede flamme bevæges vedvarende.

Det siger sig selv, at loddestedet skal renses, inden 
lodningen foregår, hertil benyttes stål- eller metal-
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børster, skrabning eller afsmergling. Loddestedet 
skal stå fuldstændig blankt uden oxydationer eller 
snavsede steder.

sigtigt, så loddemetallet flyder ud og flyder ned i 
alle fuger, ja, selv om på bagsiden, hvor det dan
ner en afsluttende søm.

Jeg indrømmer, at ovenstående artikel ikke er 
helt fyldestgørende, men pladsen tillader mig ikke 
at gå nærmere ind på emnet. Derimod har firmaet 
Dansk Ilt og Brintfabrik A/S, Skandiagade 29, 
Kbh. SV, lovet mig at supplere denne artikel ved 
på begæring at sende deres vejledning i brugen af 
lodde- og flusmidler vedrørende slaglodning af alu
minium. Det er et interessant lille hæfte, som også 
omtaler slaglodning af andre metaller, og den er 
værd at stifte bekendtskab med og afrunder denne 
artikels indhold. For den, der ønsker at skaffe sig 
større viden om aluminium og aluminiumstforbindel- 
ser i almindelighed, samt om alle dermed forekom
mende overfladebehandlinger og lodningsmetoder, 
kan jeg anbefale en bog, der hedder Aluminium 
Taschenbuch. Den bog, jeg har, har jeg anskaffet 
mig gennem Gjellerup, det var den 11. udgave, men 
der er nok kommet en ny udgave siden da (1958), 
og man skal selvfølgelig have den sidste udgave, 
der sker jo noget hver dag på så godt som alle 
tekniske områder.

Fig. 2.
Her ses eksempler på slaglodning. Man lægger 
mærke til, at loddestangen er anbragt på lodde
stedet (som lige stykker eller bukket i ring). Man 
ser også, hvordan loddestangen flyder efter smelt

ningen.

Fig. 3.
Dette er 2 stk. 10 mm tykke aluminiumsskinner, 
der først er loddet sammen og derefter bukket i 

hesteskofacon, uden at selve lodningen har taget 
skade.

Inden lodningen tilfører man på loddestederne en 
dejg af flusmiddel og opheder langsomt. Den til
strækkelige ophedning erkender man ved den plud
selige smeltning og udflydning af flusmidlet. Her
efter fortsætter man opvarmningen, men mere for-

Fig. 4.
Her er en vinkelsvejsning, der har fået samme 

ublide medfart. Også her var der ingen ridser eller 
sprækker at iagttage på selve loddestedet.

Pas på smergelstenen.
Der er mange af os, der har en lille slibemotor 

stående. På dens akse, eller 1 reglen på begge akser, 
sidder en amergelsten. Er der to sten, er den ene 
mere finkornet end den anden. Sådan er reglen da, 
og den til højre gør det grove arbejde, medens den 
til venstre, den finkornede, afslutter slibningen til 
en finere og glattere overflade.

Det er en fornøjelse at arbejde med en sådan lille 
maskine. Man sætter jernet (værktøjet for eks.) 
mod stenen, og under en regn af stjerner bliver 
værktøjet skinnende på overfladen, og, hvis man 
ønsker det, skarpt.

Der er bare en ting ved denne lille proces, den 
skal man have oplevet et par gange, så skal man 
nok vogte sig fremover. Det er den kendsgerning, 
at man let, meget let, får smergel i øjnene, hvis 
man ikke har særlige briller på. Man skal ikke 
bruge sine almindelige briller, for så bliver de hur
tigt så matte, at man ikke kan se ud af dem mere. 
Derfor bruger man ikke briller, og tænker ikke 
mere over tingene.

Men så begynder det. Man er kommet hjem, ma
den er spist, og man skal til at hygge sig. Så mærker 
man en tørhed i øjnene, man føler trang til at gnide. 
Ud på natten er smerterne ulidelige, søvn kan der 
ikke blive tale om, og man er klar over, at man har
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fået smergel eller jernstøv i øjnene. Så går man den 
ubehagelige gang til skadestuen på hospitalet. Den 
er ikke ubehagelig, fordi man skal ulejlige hospi
talet, de er såmænd søde og rare, selv om. lægen 
kommer i filttøfler og slåbrok. Nej, man gruer for, 
man skal op af sine varme seng og så gennem ga
derne og banke på hospitalets port så sent. Nå, iså 
sidder man der, man beder undskylde, at man 
kommer så sent, men man kan simpelt hen ikke 
holde smerterne ud. Den rare lægemand og den 
søde sygeplejerske kan da godt forstå, at det gør 
ondt, men hvorfor sliber man uden briller? Det 
kan man da -med respekt for sine øjne ikke tillade 
sig. Nå, den store magnetkanon bliver trukket frem, 
man får Adrenalin i øjnene, og så skrabes der lidt, 
uden at man mærker det, og så er det hele over
stået. Det gør naturligvis lidt ondt nogle timer 
efter, men det er da kun, hvad man kan holde ud.

Man bukker et stykke fladjern som vist på tegnin
gen. Dette skrues på motorkappen. På fladjernets 
ender påskrues plexiglas. Nu kan man betragte 
slibningen gennem plexiglasset, uden at øjnene 

tager skade.

Summa summarum. Brug aldrig en smergelsten, 
uden at have noget for øjnene. Her er en metode, 
jeg bruger, og den er god. Men trods plexiglasskær
men tager jeg alligevel briller på som en ekstra 
forsigtighed. Jeg skal ikke op af sengen mere end 
de to gange, jeg har været på den. Ikke tale om.

6PA.

Smergel-lamelskiven.

Selv om smergel-lamelskiven i udlandet allerede 
er anerkendt som et fremragende „slibeværktøj" 
og derfor overordentlig meget anvendt i de store 
industrilande, er den herhjemme såpas ny, at det 
måske ban være på sin plads at fremføre nogle 
tekniske oplysninger, der kan muliggøre den mest 
rationelle anvendelse af dette værktøj.

Først må det siges, at smergel-lamelskiven er et 
udpræget finslibnings- og polereværktøj. Den vil 
-med andre ord ikke kunne erstatte slibeskiver eller 
smergelbånd i de grove kornstørrelser, ligesom spe
cielle opgaver som f. eks. afgratning ikke med for
del kan foretages med denne type værktøj.

Smergel-lamelskivens store fordel er, at den i 
kraft af sin specielle opbygning er i stand til at 
„føje sig“ efter arbejdsstykket — ligesom dens evne 
til at „fjedre af“ muliggør en uovertruffen ensartet 
og smuk slibeoverflade.

Disse egenskaber bevirker samtidig, at smergel- 
lamelskive-n ikke tager så hårdt. Dette betyder 
bl. a., at man i valget af kornstørrelsen skal vælge

2 a 3 numre grovere på korn-skalaen, ved en smer- 
gel-lamelskive, end -man f. eks. ville gøre- det for en 
slibeskive, der er hård.

Ønsker man således en smergel-lamelskive med 
en effekt svarende til f. eks. korn 80 i en slibeskive, 
bør man vælge korn ca. 30 til smergel-lamelskiven.

Omdrejningstal: Smergel-lamelskiven bør arbej
de med periferihastigheder fra 30 til 50 m/s. Ved 
polering anvendes- større hastighed end ved slib
ning.

OBS.: Bemærk, at ved slibning af plastic-mate
rialer skal man arbejde med mindre hastigheder 
end -det angivne minimum i tabellen (på grund af 
varmeudviklingen).

Nedenfor har jeg angivet nogle pris-er på fabri
kat Cia (føres af Finn Taller, Admiral-gade 25, K.).

Cia lamelskiver på 6 mm skaft.
50X20 mm ............................................................ kr. 9,40 *)
60X15 mm ............................................................ kr. 8,75 *)
60X30 mm ............................................................ kr. 11,00 *)
80X30 mm ............................................................ kr. 12,40 *)

Cia lamelskiver for løse flanger.
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165 25 23,50 25,50 31,00 1 *)30 30,00 30,50 33,00  kr. 9,50 *)40 34,00 3-6,50 46,00
50 40,50 44,00 56,00 I *)

220 25 39,50 50,50 60,50
30 48,50 53,00 67,00 kr. 16,50 *)40 57,50 69,00 81,25
50 69,00 83,25 98,50

De med * :) mærkede dimensioner føres s-o-m nor-
male lagervarer i korns-tørrelserne: 30, 50, 80, 100,
120-, 150, 180, 240 og 320.

6PA.

RETTELSE.

Desværre var der kommet en, helt forkert kliche 
ind i teksten vedrørende beregning af antennema- 
ster. Denne kliche har intet med teksten. at gøre. 
Klicheen, der mangler, minder -om masten, i fig. 5, 
og man må så tænke sig, at den har de mål, som er 

angivet side 437 helt forneden til venstre.
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EDR’s foredragsudvalg

Sam omtalt i sidste OZ har undertegnede over
taget hvervet som „foredragsudvalg“ efter OZ6EP, 
der trofast har bestridt hvervet i ca. 20 år.

•Foredragsudvalget har nu fået nye retningslinier 
for de diæter, der kan ydesi til en foredragsholder, 
når denne rejser for at holde foredrag i en afde
ling. Bestemmelserne kan ændres, hvis der bliver 
behov for det, men foreløbig er følgende fastlagt:

For rejser til foredrag, der afholdes i byer belig
gende mere end 50 km i luftlinie fra foredragshol
deren® hjemby, betaler EDR foredragsholderen for 
billigste rejse med DSB eller andet off. transport
middel samt yder kr. 100,00 til dækning af eventuelle 
overnatnings- og bespisningsomkostninger.

Indtil videre anses arrangementer, hvor parterne 
befinder sig inden for 50 km grænsen for et lokalt 
arrangement, hvor parterne selv må ordne sig med 
evt. benzintilskud, aftensmad, kaffe etc.

Arrangementer, hvortil der ønskes: tilskud, skal 
være anmeldt overfor og godkendt af foredragsud
valget senest 14 dage før dets afholdelse. I øvrigt 
vil den praktiske afvikling foregå ved, at afdelin
gen anmelder foredraget over for udvalget, der 
efter at have godkendt det orienterer foredragshol
deren og tilstiller denne en rekvisition, der efter 
foredragets afholdelse kan fremsendes til EDR’s 
kasserer eller forretningsfører for udbetaling. Af
delingen vil samtidig få genpart af rekvisitionen til
sendt til orientering og bekræftelse.

Der er herefter mulighed for, at også foredrags
holdere, der ikke officielt er tilknyttet foredrags- 
udvalget, kan få dækning for deres udgifter, når de 
hjælper en afdeling og dermed deres amatørkamme
rater med et arrangement.

Som det fremgår, kan arrangementerne alterna
tivt tilrettelægges direkte af afdelingerne eller gen
nem og ved udvalgets hjælp.

Hovedopgaven for foredragsudvalget vil stadig 
være at samle en fast stab af amatører, der er vil
lige til at påtage sig den opgave at udarbejde et 
foredrag og at holde foredraget i foreningens afde
linger, når der er behov for det. Jeg vil gerne 
pointere, at det også vil blive opfattet som udval
gets opgave at hjælpe en afdeling med at komme 
i gang efter en stille periode — eller for den sags 
skyld at hjælpe en, kreds af amatører med at starte 
en ny lokalafdeling.

Der søges: Foredragsholdere, emner og opgaver. 
Der tilbydes: Se ovenfor.
Lad mig høre fra afdelingerne — helst pr. brev — 

og lad os i fællesskab forsøge at gøre afdelingernes 
arrangementer endnu bedre og derved gøre EDR 
stærkere til medlemmernes gavn.

EDR’s foredragsudvalg er herefter:
OZ3RC, H. Bro Nielsen,
Paludan Mullersvej 117,
8210 Århus V.

Vy 73 de 3RC/Bro.

Spørgsmål til Post- & Telegrafvæsenet.
OX3PL Peter Larsen, Frederiksdal pr. Nanorta

lik, søgte i sin tid om at få tilladelse til at køre 
„phone patch“, blandt andet fordi der ikke var mu
lighed for at komme i telefonisk forbindelse med 
Danmark via P & T.

Ved selvsyn har jeg set, at ansøgningen blev af
slået. Derfor undrer det mig lidt, at man i novem
ber-nummeret af den amerikanske forening 
A.R.R.L.S tidsskrift „QST“ side 88 kan læse føl
gende:

Third-Party Restriction.
Messages and other Communications — and then 

only if not important enough to justify use of the 
regular international communicatiosis faeilities — 
my be håndled by U. S. radioamateurs in the fol- 
lowing countries:

Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colom
bia, Costa Rica, Cuba, Domonican Rep., Ecuador,

Generaldirektoratet for Februar måned 1968
post- og telegrafvæsenet Solplettal 104

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 —
New Zealand — — — 21 21 14 ; 14 7 — — —
Melbourne — — — 21 21 14 14 14 7 7 — —
Singapore — — — 28 28 28 21 21 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 7 14 21 21 21 21 21 14 7
Peru 7 7 7 7 — 14 28 28 21 — — 7
Vest Grønland 7 7 3,5 7 7 14 21 21 14 14 7 7
New York 7 7 3,5 7 — — 21 21 21 14 7 7
Vestindien 7 7 3,5 7 — — 21 21 21 — — 7
San Francisco 7 7 7 — — — — 7 14 — — —
Polynesien — — 7 7 7 14 14 14 14 — — —
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El Salvador, Greenland (XP calls only), samt end
nu flere lande.

Grønland har en officiel tilladelse til at benytte
Det fremgår heraf klart, at U. S. amatørerne på 

XP-kaldesignalerne, selv om der ikke i listen over 
kaldesignaler i Grønland, fra P & T, står opført 
stationer med XP kaldesignaler.

Endvidere fremgår det, at XP-stationerne har 
en officiel tilladelse til at køre med „phone patch“ 
fra Grønland.

Spørgsmålet er så: Hvem har udstedt denne til
ladelse til U.S.-amatørerne? Det kan ikke være 
Post- & Telegrafvæsenets Generaldirektorat, så 
ville man vel næppe nægte OX3PL en. tilsvarende 
tilladelse, i betragtning af, at hans. telefoniske mu
lighed ad officiel vej var nul.

I den for nylig udsendte ministerielle bekendt
gørelse nr. 396 af 10. okt. 67 læser man i § 2, stk. 5: 
Benyttelse af amatørstationer til befordring af med
delelser fra eller til trediemand må ikke finde 
sted. (Citat slut).

Denne bestemmelse er formodentlig årsagen til, 
at OX3LP fik afslag på sin ansøgning. Loven næv
ner intet om, at den ikke glælder for Grønland, 
eller at der kan dispenseres fra den, altså er XP- 
stationernes „phone patch“ tilladelse i strid med 
gældende lov!

Mit indlæg må ikke misforstås; det er på ingen 
måde ønske om at få indført restriktioner for 
XP-stationeme på Grønland. Men ville det være 
helt urimeligt, hvis man havde et ønske om, at en 
dansk statsborger i Grønland havde mulighed for 
at få samme tilladelse (phone patch), som officielt 
er givet til U.S.-statsborgere?

Vy 73 de OZ3Y.

*

Amatør-TV.
Onsdag den 15. november stod Åbenrå afd. som 

vært for en fælles mødeaften for interesserede i 
amatør-TV inden for Åbenrå og Haderslev afd.

Baggrunden herfor var, at en del rygter lod for
tælle, at der kunne spores en stigende interesse for 
amatør-TV arbejdet. Ideen med mødet var så at 
forsøge at få belyst de muligheder, der forelå for 
udsendelse af TV og om muligt at få fastlagt et 
system med hensyn til lyd- og billedplacering.

Dette lykkedes, og resultatet vil vi gerne herigen
nem fremlægge til debat, som gerne skulle resultere 
i en bred tilslutning fra de amatører, der kunne 
tænke sig at blive TV-QRV.

Signalerne tænkes anbragt således:

Som det kan ses, får man billed-lyd afstand til 
5,5 MHz, d. v. s. et almindeligt TV-apparat kan an
vendes som modtager.

Ved, som det også kan ses, at vende lyd-billed 
placeringen opnås, at uvedkommende „seere" ikke 
kikker med, idet MF-signalet vil blive spejlvendt 
ved brug af en normal „skæv" UHF-tuner i en 
TV-modtager.

D. v. s. at araatør-UHF-tuneren i modsætning til 
de kommercielle tunere skal køre med en ose.-fre
kvens lavere end indgangssignalet. I tilfælde af 
konvertering opnås det samme blot med „omvendt 
fortegn".

Når man enedes om den viste lydplacering - til 
ugunst for en lyd på 2 m, er årsagen, at man derved 
udelukker, at amatør-TV modtagning ikke kun er 
forbeholdt VHF-amatøren.

OZ2TV.

da OZ blev væk ...

Ofte når jeg bar afsluttet redaktionen af OZ og 
været inde på banegården, med dem samlede op
klæbning og diverse korrekturer, for at disse kunne 
komme af sted med nattoget, ja, så har jeg spurgt 
mig selv, hvad der nu ville ske, hvis brevet gik 
forkert, så trykkeriets folk og maskiner ikke kunne 
komme i gang med det afsluttende arbejde og bla
dets trykning.

Nå, tanken skyder man fra sig under kuldegys
ninger, og med tryghed hører man brevets dump 
mod postkassens bund og ved, at det nok skal 
komme frem til tiden.

Og så sker det uforudsete, det utænkelige.

Det er fredag den 8. dec. kl. 16. Denne gang er 
OZ færdig adskillige timer før normalt, derfor 
bringes brevet ikke til hovedbanegården, men læg
ges i postkassen på Købmagergade. Det vejer 600 
gram med alle papirer, det vil sige opklæbninger, 
korrekturer, annoncer, manuskripter, hele herlig
heden. Konvolutten, stor, stærk og hvid, er for
synet med tape en gang på hver led, portoen er 
2 kr., for dette beløb må brevet veje indtil 1 kilo, 
men vægten konstateret inden afsende! sen er 600 
gram. Modtagerens adresse er trykt særskilt på 
konvolutten, der står med store sorte bogstaver 
Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense, afsenderadres
se er også trykt på konvolutten.

Brevet skal først være fremme om lørdagen, thi 
først mandag morgen begynder slutrunden, om
brydningen og trykningen. Der er altså god tid 
denne gang, og på postkassen står: Tømmes kl. 16,30. 
Man noterer sig dette og hører det sædvanlige 
bump.

Bump sagde det, og det var den, sidste lyd fra 
dette stykke OZ-arbejde. Man ringer fra trykkeriet 
mandag morgen. Man venter. Man fortæller, at 
brevet forlængst er sendt sted. Nå, så ved man 
da, det kommer. Men tirsdag morgen er bladet der 
heller ikke. Nervøsiteten breder sig, man går næ
sten fra koncepterne. Man bestormer postvæsenet. 
De tager det meget roligt. „De skal bare udfylde 
en blanket, så efterlyser vi brevet". — Udfylde en 
blanket, når bladet skal udkomme om, et par dage. 
Vi søger at komme i forbindelse med høje instan
ser, det lykkes, men man skal stadig kun. udfylde 
en blanket. Den bliver naturligvis udfyldt, men 
andet sker der ikke, bladet er totalt forsvundet, og 
ingen har set det siden.

Så må man begynde forfra efter a,t have ventet 
i flere dage. Det bliver et mangelfuldt OZ, der 
stables op på resterne af det tidligere. Der mang
ler læserbreve, forudsigelser, tegninger o. s. v. 
Men bladet kommer da ud med få dages forsin
kelse. Æren er reddet ikke mindst på grund af en 
energisk hjælp fra folkene på trykkeriet.

6PA.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Godt nytår!
Traffic Department ønsker sine læsere samt sine 

medarbejdere et godt nytår.

OCZ-CCA 1967.
Traffic Department har færdigbehandlet resulta

terne fra OZ-CCA-testen 1967, og redaktionen af 
OZ har fået dem, til offentliggørelse samt til frem
stilling af de resultatlister, der skal udsendes til de 
deltagende landes amatørforeninger.

Her skal vi kun som en mundsmag, der i øvrigt 
giver udtryk for den store deltagelse, der var i te
sten, bringe opstillingen for

TOP TEN Scandinavien:

1. OH8RC
2. OZ4CF
3. OZ1LO
4. OH3YI
5. OH3MF
6. OZ1QW
7. LA2Q
8. SM5DSF
9. LA9OI 

10. SM5CIL

156.360 points 
122.220 points 
113.472 points 
69.918 points 
37.989 points 
37.944 points 
17.526 points 
16.764 points 
15.582 points 
11.841 points

SAC 1967.
På ledermødet i december i Gøteborg blev de 

skandinaviske resultater -af SAC-testen 1967 udle
veret til deltagerne. Samtidig kunne der berettes 
fra SRAL’s, side — SRAL var arrangør i 1967 — at 
der havde været rekorddeltagelse i testen, og at 
logantallet var nået op på ca. 1000 stk. — næsten

dobbelt så mange som, den hidtidige rekord. Om
stående fotografi fra SRAL’s hovedkvarter viser 
SRAL Contest Committees sekretær YL Aila, 
OH2BIN, med lagmaterialet i 12 ringbind og med 
en samlet vægt på 30 kg.

I baggrunden af billedet ses SRAL HQ station 
OH2A.

Også fra denne test skal vi bringe de bedste skan
dinaviske resultater:

TOP TWELVE Scandinavien:

Fone CW:
Points Points

1. SM7TE 222,686 1. OH5SE 307.840
2. OH2TH 199.056 2. SM7BKZ 247.380
3. OH7PI 173.970 3. SM5CEU 246.000
4. SM7CRW 124.124 4. OH2KK 236.334
5. OH1VR 122.087 5. OZ1LO 225.624
6. SM2CZT 120.124 6. SM4CMG 216.594
7. OH0NI 113.022 7. OH6VP 198.061
8. LA7VE 106.379 3. OH2XK 189.616
9. SM5API 92.016 9. OZ4CF 183.286

10. OH4OO 82.388 10. OH1TN 176.336
11. SM5CEU 72.708 11. SM2CXU 174.405
12. SM7CBZ 70.146 12. OH8QD 171.490

For en fuldstændigheds skyld bringes endvidere
nedenstående de danske resultater:

Fone CW:
Points Points

1. OY9IM 43.516 1. OZ1LO 225.624
2. OZ8BZ 33.600 2. OZ4CF 183.286
3. OZ4FA 16,798 3. OZ5DX 161.816
4. OZ4PY 14.940 4. OY2J 111.627
5. OZlRH/p 13.468 5. OZ9N 107.185
6. 0Y40V 8.725 6. OZ1QW 41.741
7. OX3DM 7.434 7. OZ5WQ 41.358
8. OZ4LX 6.176 8. OZ3PO 32.438
9. OY2J 4.485 9. OZ20D 30.528

10. OZ3KE 4.094 10. OZ7PG/p 30.016
11. OZ3PG 3.976 11. OZ2UA/p 23.471
12. OZ4FF 3.976 12. OZ5DP 14.872
13. OZ7SS 1.420 13. OZ4MD 12.375
14. OZ2OL 1.218 14. OZ8SW 10.920
15. OZ6MI 1.185 15. OZ4H 9.672
16. OZ7DX 663 16. OZ7BQ 9.020
17. OZ3GW 468 17. OZ6AQ 5.800
18. OZ4DL 18 18. OZ7XM 4.480
19. OZ9HO 2 19. OZ8E 1.290

20. OZ2LW 1.030
21. OZ9HO 2

ARRL’s DXCC status:
Fra OZ3SK har vi med tak modtaget den sidste

opstilling over OZ-stationers placeringer på DXCC-
listen:

CW/Fo-ne: Fone
OZ7GC 279 lande OZ7FG 306 lande
OZ3Y 271 lande OZ3Y 254 lande
OZ7BG 264 lande OZ3SK 227 lande
OZ7KV 229 lande OZ7BG 180 lande
OZ5DX 201 lande OZ3KE 141 lande
OZ9N 198 lande OZ2KT 123 lande
OZ4H 182 lande OZ5OF 120 lande
OZ7X 180 lande OZ5GT 108 lande
OZ6RL 160 lande OX3JV 215 lande
OZ2NU 159 lande OY7ML 245 lande
OZ4FF 158 lande
OZ5KU 151 lande
OZ3KE 142 lande
OZ5MJ 132 lande
OZ3PO 121 lande
OZ8JD 105 lande
OZ2CE 104 lande
OZ5CV 103 lande
OZ1IF 101 lande
OZ4CF 100 lande
OY7ML 283 lande
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Ortsverband KEMPEN
har tilsendt os sit diplom-program, hvoraf vi tid
ligere har offentliggjort betingelserne for henholds
vis River Rhi-ne Award og Nothem Søa Award. 
Derudover findes der

25X4 Award,
der udstedes til alle lioenserede amatører eller 
SWL’s, som har kontaktet (hørt) 25 lande efter 
ARRL’s DXCC liste på fire bånd (100 forbindelser). 
Der er ingen krav om skæringsdato eller sende
type. Afgift 10 IRC’s.

Baltic Sea Award,
der gives for bekræftet forbindelse med landene 
rundt om Østersøen og den baltiske bugt efter føl
gende klassificering:

Klasse 1: Alle lande på 2 bånd. — i alt 14 forbin
delser.

Klasse 2: Alle lande på 1 bånd — i alt 7 forbin
delser.

Lande, der tæller til dette diplom: DL — OZ — 
SM — OH — U — SP — DM.
Atlantic Ocean Award,
der udstedes for bekræftet forbindelse med landene 
rundt om Atlanterhavet.

Det er opdelt i følgende klasser:
Klasse 1: 30 lande på 2 bånd — i alt 60 forbin

delser.
Klasse 2: 30 lande på 1 bånd — 1 alt 30 forbin

delser.
Klasse 3: 20 lande på 2 bånd — i alt 40 forbin

delser.
Klasse 4: 20 lande på 1 bånd — i alt 20 forbin

delser.

langs med 51°N og 6°0 efter følgende 

10 og 8 lande på 2 bånd — i alt 36 for-

8 og 6 lande- på 2 bånd — i alt 28 for- 

8 og 6 l-ande på 1 bånd — i alt 14 for-

The Cross Award,
der -gives for bekræftede forbindelser med lande 
der ligger 
opdeling:

Klasse 1 
bindeiser.

Klasse 2: 10 og 8 lande på 1 bånd — i alt 18 for 
bindeiser.

Klasse 3: 
bindeiser.

Klasse 4: 
bindeiser.

Lande, der tæller til dette diplom, er:
51°N: DL — OK — SP — U — JT — C — W — 

VE — G — F — ON — PA.
6°0: E — LA — PA — ON — LX — F — HB — 

7X — 5N — 5U.
Hvor intet andet er anført, må forbindelserne 

være gennemført efter 1. jan. 1960. Afgift for diplo
merne er 4 DM eller 10 IRC’s.

Udsteder: DARC Ortsverband Kampen — 4152 
Kampen (Ndrrh) — P-arkstrasse 24, Germany.
PACC Contesten 1967
havde deltagelse af bl. a. OZ1QW og OZ2UA, der 
opnåede henholdsvis 1.008 og 528 points.

PACC-testen afholdes i år d. 27. -og 28. april 1968. 
Nærmere regler senere.
December måneds aktivitetstest.
CW: 1. OZ4CF 9X46 = 414 P

2. OZ2UA 9X46 = 414 P
3. OZ4FF 9X44 = 396 P
4. OZ4H 9X42 = 378 P
5. OZ5DP 8X46 = .368 P
6. OZ2LW 8X43 = 344 P
7. OZ4MQ 9X36 = 324 P
8. OZ1QW 8X37 = 296 P

9. OZ3PO 8X31 = 248 p.
10. OZ2NQ 8X30 = 240 p.
11. OZ4QX 8X29 = 232 p.
12. OZ4SJ 6X25 = 150- p.
13. OZ7BG 7X19 = 133 p.
14. OZ3LW 8X16 = 128 p.
15. OZ7XG 4X 6 = 24 p.

Fone: 1. OZ6BF 13X68 = 884 p.
2. OZlRH/p 14X60 = 840- p.
3. OZ8BG 13X62 = 806 p.
4. OZ4FD 13X58 = 754 p.
5. OZ4PY 12X64 = 744 p.
6. OZ4FF 13X57 = 741 p.
7. OZ2FF 14X50 = 700 p.
8. OZ2NK 12X49 = 588 p.
9. OZ8CP 12X46 = 552 p.

10. OZ4LX 12X46 = 552 p.
11. OZ7DX 9X30 = 270 p.
12. OZ7AI 9X20 = 180 p.
13. OZ7BG 8X19 = 152 p.
14. OZ9NP 6X23 = 138 p.

Samlet stilling:
CW:
1. OZ1QW 1645 p. 12. OZ4H 802 P-
2. OZ4MQ 1620 p. 13. OZ3LW 590- P-
3. OZ4CF 1582 p. 14. OZ8CP 378 P-
4. OZ2UA 1502 p. 15. OZ7BG 298 P-
5. OZ2NQ 1310 p. 16. OZ4HF 272 P-
6. OZ3PO 1225 p. 17. OZ4SJ 150 P-
7. OZ4FF 1169 p. 18. OZ7XG 128 P-
8. OZ2LW 1092 p. 19. OZ4FA 108 P-
9. OZ70F 960 p. 20. OZ4UN 90 P-

10. OZ4QX 917 p. 21. OZ9N 45 P-
11. OZ5DP 864 p. 22. OZ4OV 1 P-
Fone:

1. OZ4PY 5014 p. 18. OZ1LD 1174 P-
2. OZ4FF 4377 p. 19. OZ8BZ 936 P-
3. OZ1RH/p 3819 p. 20. OZ9DC 863 P-
4. OZ8BG 3748 p. 21. OZ9NP 782 P-
5. OZ4FD 3016 p. 22. OZ4OL 720 P-
6. OZ7ZD 2748 p. 23. OZ4CF 717 P-
7. OZ2FF 2601 p. 24. OZ7BG 622 P-
8. OZ7OF 2514 p. 25. OZ6OX 594 P-
9. OZ6BF 2476 p. 26. OZ3PZ 540 P-

10. OZ7AI 2247 p. 27. OZ1QM 476 P-
11. OZ4LX 2234 p. 28. OZ4LK 154 P-
12. OZ1QM 2212 p. 29. OZ6CT 136 P-
13. OZ8CP 2142 p. 30. OZ5PY 103 P-
14. OZ2NK 1837 p. 31. OZ5PG 85 P-
15. OZ7DX 1708 p. 32. OZ9OL 50 P-
16. OZ4FA 1647 p. 33. OZ4QV 1 P-
17. OZ3PG 1546 p.

Hermed sluttede således den. første 80 m-aktivi
tetstest, og skønt der til at begynde med var visse 
vanskeligheder med at finde den helt rigtige form 
for testen, må det endelige resultat, herunder også 
tilslutningen, betegnes som tilfredsstillende.

Traffic Department lykønsker de forskellige med 
resultaterne, og der vil herfra blive tilsendt de 
bedst placerede en bekræftelse herpå.

Et ønske i forbindelse med nytåret må blive, at 
alle tager fat med godt humør og med stor energi 
i dette års test, hvis regler stod omtalt i OZ for 
nov. Held og lykke med det — og god test.

OZ2NU.
CHC Chapter nr. 32.

Følgende fem diplomer udsendes af New Eng
land CHC Chapter 32.

Diplom-manager er W1ZLX — Carl Potter — 
19 Penniman Terrace — Braintree — Mass. USA.
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New England Granite State Award (NEGSA).
Kontakt grevskaber i New Haonpshire. Der fin

des i alt 10. DX-klasser: AA-10. A-8. B-6. C-4. 
New England Green Mountain Award (NEGMA).

Kontakt Vermont grevskaber. Der findes i alt
14. DX-klasser: AA-14. A-ll. B-9. C-6.
New England Bay State Award (NRBSA).

Kontakt Massachusetts grevskaber. Der findes 
i alt 14. DX-klasser: AA-14. A-ll. B-9. C-6.
Worked all ZIP Centers — WAZC.

Der er over 900 ZIP Centers i USA. (ZIP Code 
svarer til vore postnumre for de forskellige byer 
herhjemme). Hver stat er delt i sektionale centre, 
der indikeres ved de tre første cifre i ZIP coden.

Diste over de opnåelige byer fås hos diplom-ma
nager W1ZLX. QTH ovenfor. Send en selvadresse
ret konvolut plus 1 IRC til W1ZDX og bed om 
listen. DX-klasser: AA-900. A-750. B-550. C-350. 
D-150. E-50.
Territorial Waters Country Award — TWCA.

Kontakt grevskaber i det kontinentale USA, der 
grænser til enten Atlanterhavet, Den mexikanske 
Golf eller Pacific. Et total af 178 grevskaber i 22 
stater. Alle tre stater skal være repræsenteret i an
søgningen. Første tal er grevskaber og andet tal 
minimum af krævede stater.

DX-klasser: AA-178/22. A-150/20. B-100/16. C-75/ 
12. D-50/10. E-30/8.
New Wisconsin CHC Chapter nr. 51
udsender bl. a. Hiawatha Pioneer Trails Award,
hvor man skal kontakte stationer 1 87 grevskaber
i de fire stater, igennem hvilke dette historiske tog
passerede. De, der opnår klasse AA eller A, får
foruden diplomet en æske med forskellige Wiscon-
sin-oste.

ntal af forbindelser pr. stat og klasse er:
Klasse Iowa Minn. Wisc. 111.
C 5/4 4/4 5/4 5/4
B 10/8 9/7 10/8 8/6
A 20/16 18/14 15/12 11/8
AA 29/29 24/24 21/21 13/13

Anvendelige grevskaber pr. stat er:
Iowa (26): Allamakee — Benton — Calhoun — 

Cedar — Cerro Cordo — Chickasaw — Clay — 
Clayton — Dickinson — Dubuque — Floyd — Ha- 
milton — Hancoock — Humholdt — Iiwa — Jack- 
son — Jones — Kossuth — Dinn — Muscatine — 
Palo Alto — Pocahontas — Poweshiek •— Scott — 
Tama — Webster — Winneshiiek — Wright.

Minnesota (24): Blue Earth — Brown — Chip- 
pewa — Dakoto — Goodhue: — Hennepin — Hou- 
ston •— Jackson — Dac Qui Parle — De Suer — 
Dincoln — Dy on — Murray — Nicollet — Nobles — 
Pipestone — Ramsey — Redwood — Renville — 
Rice — Wabash — Washington — Winona — Yellow 
Medioine.

Wisconsin (21): Brown — Calumet — Columbia — 
Crawford — Fon du Dac — Grant — Green Dake — 
Iiwa — Da Grosse — Dafayette — Mamitowoc — 
Marquetti — Outgamie — Sheboygan. — Vemon — 
Walworth — Washington — Waukesha — Sauk — 
Millwaukee.

Illinois (13): Bureau — Cook — Du Page — Henry 
— Grundy — Dake — Da Salle — Marshall — 
MsHenry — Putmam — Rock Island — Stark — 
Will.
The Robin Hood Award.

Newark Short Wave Club, Newark, Nottingham, 
England, har udsedt et smukt diplom til minde om 
Robin Hood og hans muntre svende, som holdt til 
i Sherwood skovene. Diplomet kan opnås ved kon

takt efter 1. jan. 1966 med én af de tre Robin Hoods 
og i det mindste fem af hans muntre svende.

Robin Hood stationerne er: G3TWV — MP4TBO — 
ZD3QH.

De muntre svende er: G3TWX — EDJ — KVP — 
UXF — EVG — OWR — DJD — JYG — UVT — 
UYU — SDZ — OEV — VJE — VSX — PJR — 
VNX — VZT — TFU — DCV — WFQ — Klub
station G3UEB.

GI3TOH — 5N2AAF — 9H1AA — DJ2UU — 
DJ4AH — W1QCO — W3BVD.

Ansøgn. og 5 IRC’s til George Franklin, G3TWV. 
England CHC Chapter no. 8 Award.

For bekræftet QSO’s siden jan. 1961 med 8 for
skellige medlemmer. Disten skal indeholde mindst 
6 forskellige prefixer med mindst 2 ikke-engelske. 
Medlemmer omfatter: G2BUD — BVN — FFO — 
GM — MI — VF — G3FTQ — HB N HZB — IFB — 
JXE — DPS — MCA — MCN — MWP — NFV — 
NOZ — NUG — NUY — OCA — ODN — OXC — 
PEU — PJW — PUW — SWV — WP — G5GH — 
G6DX — VQ — G8KS — PD — GD3AIM — GD3ENK 
— GW3MTD — ST2AR — ZB2AM — 5N2AFF — 
9H1R.

Ansøgning og 10 IRC’s til award-manager G5GH, 
Mr. C. Emery, 133 Fairlands Avenue, Thomton 
Heath, Surrey, England.
Atter en god juletest.

Efter det modtagne log-materiale at dømme kan 
juletesten atter i år betegnes som en succes. Specielt 
i foneklassen har der været spænding, som først 
udløses med nedenstående resultatliste. En gammel 
tradition, som bevarer sin tiltrækning år efter år. 
Bemærk, at OZ7BG også vandt juletestens cw- 
afdeling i 1952 — for 15 år siden. Til lykke med 
det, Erik. Hvilken gang var det, at du deltog 1W? 
Ja, du har vel været med lige så mange gange, 4H? 
I alle tilfælde har jeg siddet her med papirbunken 
hvert år siden 2. juledag 1950 og har set disse gamle 
kendinge dukke op år efter år.

Nå, men her er så resultaterne, som i alle til
fælde viser, at der har været bestilt noget på 
båndet i den relativ korte tid, testen varer.
Foneafdeling.

1. OZ6EG 198 points 25. OZ2NK 128
2. OZ4FA 192 - 26. OZ8CP 127 _
3. OZ5KG 178 - OZ9OD 127 _
4. OZ8BZ 172 - 28. OZ4DT 126 -
5. OZ1DO 170 - 29. OZ8BG 125 -
6. OZ5EU 169 - 30. OZ6EI 124 _
7. OZ4GF 168 - 31. OZ4DK 119 (Z4DX)

OZ6OP 168 - 32. OZ9JN 116 -
OZ7YH 168 - 33. OZ8CV 99 -

10. OZ4PY 166 - OZ8JT 99 -
11. OZ4FF 163 - 35. OZ5EV 93 -
12. OZ3PZ 163 - 36. OZ4DK 84 -
13. OZ1IF 162 - 37. OZ5NO 79 -
14. OZ7BG 161 - 38. OZ6CS 74 -
15. OZ3KE 160 - 39. OZ3JK 71 -
16. OZ9MD 154 - 40. OZ9NP 54 -
17. OZ7DK 151 - 41. OZ7DX 47 -
18. OZ6MI 150 - 42. OZ5JR 38 -
19. OZ9FH 148 - 43. OZ3PG 36 -
20. OZ1NT 147 - 44. OZ9GF 30 -
21. OZ7NU 143 - 45. OZ7FG 22 -
22. OZ7BB 142 - 46. OZ3GK 18 -
23. OZ1RH 141 - 47. OZ4CF 16 -
24. OZ1DD 132 - 48. OZ4DX 9 -

Checklogs: OZ1CN — 1DH — 3Y — 5BF — 5BW 
— 5GT — 5VH — 7BQ — 7OF — 7OG — 8US/P — 
9JK.
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CW-afdeling.

1. OZ7BG 118 points 17. OZ4SJ 65 -
2. OZ1LO 111 - OZ6WW 65 -
3. OZ4FF 109 - 19. OZ3LW 64 -
4. OZ7YH 108 - 20. OZ4QX 49 -
5. OZ5RM 102 - 21. OZ3NI 44 -
6. OZ1W 99 - 22. OZ3PO 39 -
7. OZ1IF 97 - OZ7NB 39 -
8. OZ4CF 87 - 24. OZ4FA 37 -

OZ7T 87 - OZ7AQ 37 -
10. OZ4H 86 - 26. OZ4MQ 36 -

OZ5DP 86 - 27. OZ2HW 35 -
12. OZ5MJ 85 - 28. OZ7HU 33 -
13. OZ8BN 76 - 29. OZ5WQ 29 -
14. OZ8JT 73 - 30. OZ5EU 28 -
15. OZ2LW 70 - 31. OZ2NQ 27 -
16. OZ3QW 67 -

Checklogs: OZ1QW — 7BQ — 70F — 70G — 
7QN — 9FH.

Hvad deltagerne sagde:

OZ7T: Tak for testen — det er rart at se, at der 
stadig er mange old-timers med —• og fint så mange 
gode op’s, vi har blandt OZ’erne. Det er svært at 
hævde sig med så mange fine cw-folk.

OZ3PO: Her er det svært at gøre sig gældende 
med en „stavantenne“ på kun 6 mtr., men jeg mod
tager godt på den. Kunne man ikke sætte lidt 
kolorit på juletesten med amtspoints eller amts- 
multilplier?

OZ4QX: Da jeg lyttede båndet over efter afslut
ningen af 1. periode, hørte jeg et par stationer, 
der fortsat udvekslede testkoder. Det er lidt ærger
ligt at opdage dette snyderi; urene kan da ikke 
gå så meget galt på begge stationer.

OZ5WQ: En kold omgang i et gammelt hønsehus, 
ellers havde 2. periode også været der. Hi.

OZ7NU: Selv om jeg denne gang har en station, 
der virker perfekt, relativ stor effekt og en god 
antenne, som normalt giver mig ret store styrke
rapporter, er resultatet ikke blandt de bedste. Jeg 
mener selv, at det skyldes manglende rutine i at 
køre test. Der er næppe tvivl om, at man skal 
deltage i mange tester (og det gør jeg ikke), hvis 
man vil placeres i toppen.

OZ1RH: Mon der kunne blive tid til at trykke 
en stationsbeskriveilse ved hver station i resultat
listen? Det var der for et par år siden, og det er 
gange interessant at sammenligne grejet og resul
tatet.

OZ5KG: Det gik langt over forventning denne 
gang, jeg ved ikke, om det skyldes alt det nye 
commercielle grej, der er kommet til landet, men 
der var ikke den splatter og larm, der plejer at 
være, for det er vel utænkeligt, at det skulle være 
folk selv, der er blevet bedre? Dog ville jeg ønske, 
at testen kunne lægges på et tidspunkt, hvor den 
ikke falder sammen med germanernes ditto.

OZ7BB: Det var sjovt at være med igen.
OZ3GK: Det blev ikke til mange for en stakkels 

„AM“, vi må i gang med SSB.

OZ3KE: Til sidst vil jeg ønske, at du må få et 
godt nytår 1968, og at du stadig vil være at finde 
med mange sider i OZ om vor fælles interesse.

ARRANGEMENTS-KALENDER JAN. 1968 — Nr. 8

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

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

1. søndag i hver måned:
Aktivitetstest på 80 m.

CW Kl. 0900 — 1030 i 3 perioder 
Fone Kl. 1030 — 1200 i 3 perioder 
Regler: Se „OZ“ dec. 1967.

27.—28. januar 1968:
REF French contest CW.
27. jan. kl. 1400 GMT til 28. jan. kl. 2100 GMT.

3.-4. februar 1968:
ARRL International DX-Competition. Fone.
3. februar kl. 0001 til 4. februar kl. 2400 GMT.

17.—18. februar 1968:
ARRL International DX-Competition. CW.
17. febr. kl. 0001 til 18. febr. kl. 2400 GMT. 

24.-25. februar 1968:
REF French contest. Fone.
24. febr. kl. 1400 til 25. febr. kl. 2100 GMT.

2.—3. marts 1968:
EDR VHF-test.

2.—3. marts 1968:
ARRL International DX-Competition. Fone.
2. marts kl. 0001 til 3. marts kl. 2400 GMT.

16.—17. marts 1968:
ARRL International DX-Competition. CW.
16. marts kl. 0001 til 17. marts kl. 2400 GMT.

30.—31. marts 1968:
SP DX Contest. (Endnu ikke officielt).

6.—7. april 1968:
CQ World Wide WPX Phone Contest.

20.—21. april 1968:
Helvetia 22-Contest.

27.-28. april 1968:
PACC-Contest.
27. april kl. 1200 til 28. april kl. 1800 GMT.
Logs inden 15. juni 1968 til:
VERON Contestmanager 
P. v. d. Berg. PAØVB,
Keizerstråt 54, Gouda, The Netherlands.

4.-5. maj 1968:
UA-Contest.

4.—5. maj 1968:
VHF-Contest. (SSA).

4.-5. maj 1968:
REF French Contest VHF.
4. maj kl. 1800 til 5. maj kl. 1800 GMT.

11.—12. maj 1968:
OZ—CCA Contest. Kun CW.

15.—16. juni 1968:
OZ—CCA Contest. Kun VHF og UHF.

6. juli—7. juli 1968:
EDR VHF-test.

7.—8. september 1968:
EDR VHF-test. (Reg. I contest).

Oplysninger til arrangementskalenderen vedrø
rende større afdelingsarrangementer, tester o. lign. 
indsendes til box 355, Ålborg, inden d. 20. i hver 
måned. OZ2NU.
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Resultatet af OZ-CCA testen 1967
(number groups after call: QSO’s — QSO points — Multipliers and final score).

TOP TEN 
SCANDINAVIANS

Points
1. OH8RC 156.360
2. OZ4CF 122.220
3. OZ1LO 113.472
4. OH3YI 69.918
5. OH3MF 37.989
6. OZ1QW 37.944
7. LA2Q 17.526
8. SM5DSF 16.764
9. LA9OI 15.582

10. SM5CIL 11.841

TOP TEN NON- 
SCANDINAVIANS

Points
1. HI8XAL 153.216
2. TJF6LA 118.776
3. YU1NOH 110.592
4. OK3CCC 103.305
5. UA1CE 68.252
6. DM3YPA 67.470
7. UA9WS 63.888
8. G2DC 61.644
9. UB5TR 60.828

10. UA3GM 58.548

TOP TEN 
CLUBSTATIONS

Points
1. UA9KAB 326.326
2. UP2KNB 279.153
3. UA4KKC 224.960
4. UY1EXY 180.075
5. UA3KZO 140.712
6. UC2KBC 134.358
7. UQ2KCT 128.408
8. UB5KED 118.545
9. UB5KHQ 114.480

10. UB5KFF 100.620

Portugal. Points
1. CT1OI 100 309 X 38 = 11.742

Mozambique. Points
1. CR7IZ 1 3X 1 = 3

W. Germany Points
1.
2.
3.

DL1GN
DL1JC
DL1JT

143
103
133

407 X 
312X 
380 X

41
45
24

= 16.687 
= 14.040 
= 9.120

E. Germany. Points
1. DM3YPA 292 865 X 78 = 67.470
2. DM4YEL 58 177 X 29 = 4.133
3. DM2DEO 30 100X 11 = 1.188

Checklogs: DM3UE — DM4LA — 
DM4YLA — DM4ZEL.

England. Points
1. G2DC 180 546X114 = 61.644
2. G3XOI 207 611X 68 = 41.548
3. G3JFY 154 461X 65 = 29.965
4. G3RJB 49 159 X 22 = 3.498

Isle of Man. Points
1. GD3AIM 102 321X 45 = 15.408

Wales. Points
1. GW3MTL 386 1109 X 50 = 55.450

Hungaria. Points
1. HA1VE 323 993 X 56 r= 55.608
2. HA1SB 223 669 X 46 = 30.774
3. HA8UF 119 363 X 23 = 8.349
4. HA1ZH 101 312X 26 = 8.112
5. HA6NI 27 81X 19 — 1.539
6. HA7PM 40 126 X 10 = 1.260
7. HA5NC 21 63 X 14 882
8. HA3GH 19 57 X 7 = 399

Checklog: HA3GA.

Multioperators.
1. HA8KUC 323 984 X 73 = 71.832
2. HA4KYB 294 906 X 72 = 65,232
3. HA8KCC 168 519 X 38 = 19.722
4. HA5KDQ 181 543 X 33 = 16.819
5. HA3KNA 164 510X 29 = 14.790

Dom. Republic. Points
1. HI8XAL 448 1368X112 = 153.216

Japan. Points
1. JA2ITH 1 3X 1 = 3
2. JA8BYP 1 3X 1 = 3

Norway. Points
1. LA2Q 127 381X 46 = 17.526
2. LA9QI 103 318 X 49 = 15.582

Austria.
1. OE3AX 52 162 X 30 =

Points
4.860

Finland.
1. OH8RC 430 1303X120

Points
156.360

2. OH3YI 262 813X 86 69.918
3. OH3MF 201 603 X 63 37.989
4. OH5PB 91 273 X 37 r± 10.101
5. OH7RR 103 315 X 25 = 7.875
6. OH3XZ 82 252 X 29 7.308
7. OH5RZ 60 186 X 25 i= 4.650
8. OH5WH 17 51X 9 = 459

Czechoslovakia. 
1. OK3CCC 375 1065 X 97 =

Points
103.305

2. OK2BHV 138 432 X 34 14.688
3. OK3UN 151 459 X 26 — 11.934
4. OK3CGI 61 183X 43 rr 7.869
5. OK3CFL 110 330X 20 = 6.600
6. OK1OH 60 189 X 22 =: 4.158
7. OK3CFF 48 144 X 23 = 3.312
8. OK2HI 46 141X 22 z= 3.102
9. OK1NK 64 192 X 15 = 2.880

10. OK1AFN 48 144 X 14 = 2.016

11. OK2QX 27 81X 15 = 1.215
12. OK1AEH 20 63 X 11 = 693

Multioperators.
1. OK1KOK 37 111X 17 1.887

Denmark. Points
1. OZ4CF 426 1260X 97 — 122.220
2. OZ1LO 391 1182X 96 - 113.472
3. OZ1QW 204 612X 62 = 37.944
4. OZ5KU 138 414 X 23 9.522
5. OZ5DP 106 318X 19 =: 6.042
6. OZ8SW 79 237 X 24 — 5.688
7. OZ4H 57 171X 28 rr 4.788
8. OZ4OV 56 168 X 24 — 4.032
9. OZ2UA/P 64 192X 13 = 2.496

10. OZ2DP 33 99 X 10 — 990
11. OZ7XG 3 15X 2 = 30
Checklog: OZ4FF.

Netherlands. Points
1. PA0VB 120 366 X 57 = 20.862
2. PA0SOL 128 384 X 23 = 8.832
3. PA0VDR 26 78 X 8 = 624
4. PA0MIB 2 6X 2 = 12

Sweden. Points
1. SM5DSF 120 381X 44 = 16.764
2. SM5CIL 109 357 X 33 = 11.841
3. SM0BDS 52 158X 26 = 4.180
4. SM3WB 50 150X 17 = 2.550
5. SM2DQS 24 72 X 10 = 720
6. SM3CER 4 13X 3 = 36

Poland.
1. SP9AAB 145 433 X 49 _ Points

21.217
2. SP9AJT 83 252 X 32 8.064
3. SP3BQD 65 210 X 33 = 6.930
4. SP9AQY 46 141X 16 = 2.256
5. SP9BPF 29 87 X 23 = 2.001
6. SP6AZY 16 48 X 9 == 432
7. SP9DH 13 39 X 9 = 351
8. SP6AYD 15 45 X 7 zzr 315
9. SP9CDA 10 30 X 8 = 240

10. SP6AEG 3 9X 3 = 27
Checklog: SP1KBK.
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European Russia. Points Ukraine. Points
1. UA1CE 355 1068X 64 = 68.252 1. UB5TR 269822X 74 60.828
2. UA3GM 235 714X 82 = 58.548 2. UT5EH 287 855 X 58 — 58.410
3. UA3LI 299 845 X 35 = 32.110 3. UT5YC 382 1185X 30 = 55.695
4. UA1NR 190 579 X 51 = 29.529 4. UT5HZ 194 591X 30 z= 17.730
5. UA3RO 136 408 X 70 28.560 5. UY5II 66 207 X 33 — 6.831
6. UW3RY 146 447 X 62 = 27.714 6. UB5VK 107 330 X 20 6.600
7. UA6YD 203 617X 38 = 23.166 7. UT5FI 79 240X 25 — 6.000
8. UA3RH 180 549 X 37 = 20.313 8. UB5AE 57 165X 27 4.455
9. UA1UC 145 450 X 43 = 19.350 9. UT50A 90 246 X 18 = 4.428

10. UA1TL 169 519 X 35 = 18.165 10. UB5IU 47 144 X 21 3.024
11. UA1UD 121 375 X 48 18.000 11. UT5SH 51 153 X 19 2.907
12. UA3QV 169 525 X 30 = 15.750 12. UT5OZ 62 189 X 15 — 2.835
13. UW6MA 170 504 X 30 = 15.120 13. UT5NN 62 183X 13 = 2.379
14. UA1AJ 139 426 X 35 = 14.910 14. UT5LF 33 99 X 11 zzz 1.089
15. UA4ZA 118 366 X 35 — 12.810 15. UT5EW 20 66 X 16 — 1.056
16. UA3GO 113 345 X 37 = 12.765 16. UT5NW 15 47 X 7 — 315
17.
18.

UA1ZX
TJV3AB

126
197

381X 
327 X

32
32

12.192
10.464 Checklog: UB5ES.

19. UW3HD 110 327 X 31 10.137
20. UA3ID 100 313X 29 9.077 Multioperators.
21. UA3RQ 87 273 X 30 = 8.190 1. UB5KED 367 1129X105 — 118.545
22. UW3HV 69 213 X 27 = 5.751 2. UB5KHQ 413 1272X 90 — 114.480
23. UA4ND 79 243 X 23 = 5.351 3. UB5KFF 425 1170X 86 •— 100.620
24. UW3BY 56 180X 25 = 4.500 4. UB5KBV 319 1008X 61 — 61.488
25. UA3TA 58 183 X 24 = 4.392 5. U5ARTEK 343 1059X 48 = 50.832
26. UA3WA 57 176 X 23 = 4.028 6. UB5KLD 217 672 X 7 50.400
27. UV3TQ 55 165 X 20 = 3.300 7. UB5KAD 321 964 X 42 — 40.488
28. UA1DX 53 168 X 19 = 3.192 8. UT5KDP 201 621X 60 — 37.260
29. UW3IE 50 150 X 19 = 2.850 9. UB5KAW 284 841X 38 — 31.938
30. UW3JD 40 135 X 18 = 2.440 10. UB5KNF 215 648 X 37 — 23.976
31. UA1FI 43 132 X 16 = 2.112 11. UB5KUJ 100 303 X 33 9.999
32. UA4HA 39 117X 18 = 2.106 12. UB5KNH 82 249 X 25 — 6.225
33. UA3FL 43 126 X 13 z= 1.628 13. UT5KCF 48 156 X 29 =: 4.524
34. UA3ND 26 90 X 16 = 1.440 14. UB5KCU 47 141X 26 = 3.666
35. UW3AU 29 93 X 14 1.302 15. UB5KBR 47 1 6X 22 3.432
36. UV3AP 38 114X 7 = 798
37. UA1BP 20 60X 10 — 600
38.
39.

UW3BX
UA6FC

13
15

42X 
45 X

10
8

420
280 White Russia. Points

40. UA3DD 1 3X 1 — 3 1. UC2AD 294 906 X 40 36.240
Checklog: UA3IW. 2.

3.
UC2DN
UC2CC

89
92

321X 
294 X

30
17

9.630
2.998

4. UC2IU 36 108 X 15 — 1.620
Multioperators. 5. UC2CR 12 39 X 6 = 334

1. UA4KKC 497 1480X152 rz 224.960
2. UA3KZO 454 1353X104 — 140.712
3. UA3KQH 346 1059 X 84 = 88.956
4. UA1KAC 488 1446X 49 — 70.854
5. UA3KWA 235 720 X 69 — 49.680
6. UA1KBC 223 684 X 64 = 43.776
7. UA1KCU 274 756 X 45 = 34.020
8. UA4KSA 212 570 X 48 27.360
9. UA3KHA 183 534 X 45 — 24.030

10. UA1KMC 168 495 X 45 22.275
11. UA3KYA 177 534 X 39 = 20.826
12. UA1KUA 178 567 X 27 — 15.309
13. UA3KBA 121 363 X 33 11.979
14. UW3KAR 120 372 X 28 = 10.416
15. UA4KHW 141 426 X 21 — 8.946
16. UA3KOB 70 210X 19 — 3.390

Kaliningrad. Points
1. UA2DM 185 543 X 40 — 21.720
2. UA2CD 113 348 X 27 — 9.396
3. UA2WO 18 54 X 12 ~ 648

Asiatic Russia (UA9) Points
1. UA9WS 234 726 X 88 — 63.888
2. UW9OA 168 507 X 36 = 18.252
3: UW9WB 154 478X 35 17.208
4. UA9JO 143 438 X 31 = 13.578
5. UA9FN 132 404 X 30 = 12.120
6. UA9OO 86 264 X 21 = 5.544
7. UA9AB 33 105 X 21 = 2.205
8. UW9WI 11 33X 9 297
9. UZ9UA 8 24 X 7 = 168

Multioperators.
1. UC2KBC 446 1371X 98 = 134.358
2. UC2KAB 311 945 X 47 = 44.415
3. UC2KGF 75 237X 20 = 4.740

Azerbaijan. Points
1. UD6BW 206 622X 74 = 46.028

Multioperators.
1. UD6KAB 12 36 X 7 = 252

Georgia. Points
1. UF6LA 397 1212X 98 = 118.776
2. UF6AM 147 438X 26 = 15.768

Multioperators.
1. UF6KAF 109 315 X 22 = 6.930

Checklog: UA9WL.

Multioperators. 
1. UA9KAB 703 2119X154

Asiatic Russia (UAØ).
1. UA0IL 65 195 X 17
2. UW0SX 39 117X 18

Multioperators. 
1. UA0KSB 126 381X 30

2. UA0KKT 64 192X 20
3. UA0KCA 33 99X 14

3.315
2.106

11.430
3.840
1.386

Armenia.
1. UG6JJ

Turkoman.
1. UH8BO
2. UH8DH

U’bek.
1. UUI8CD
2. UI8CV

Tadzhik.
1. UJ8AC
2. UJ8AB

Kazakh.
1. UL7GW
2. UL7IQ
3. UL7RL.

56 171X 18

270 799 X 44 
147 438 X 35

142 423 X 31 
4 162X 17

240 720 X 35 
98 292 X 24

181 555 X 39 
164 495 X 34 

56 168 X 16

Points 
: 3.078

Points 
: 35.156

Points 
: 13.113

Points 
: 25.200 
: 7.008

Points 
= 21.645 
= 16.830 
= 2.688

Multioperators.
1. UL7RR 177 501X 39 = 19.599

Kirgkisistan. Points
1. UM8AX 162 495 X 37 = 18.315

Moldavia. Points
1. UO5AA 160 480X 59 = 28.320
2. UO5WU 89 273X 28 = 7.644

Lithuania. Points
1. UP2AN 27 834X 54 = 45.036
2. UP2DX 238 741X 58 = 42.978
3. UP2NW 72 234X 15 = 3.510
4. UP2OJ 10 30X 9 = 270

Multioperators.
1. UP2KNP 624 1899X147 = 279.153
2. UP2KBA 326 972 X 69 = 67.068
3. UP2KMU 170 519 X 28 = 14.532

Latvia.
1. UQ2MU 39 123 X 11 =
2. UQ2HO 31 93 X 11 —

Multioperators.
1. UQKCT 352 1042X124
2. UQ2KCR 43 120X 18

Points
1.353
1.023

128.408
2.160

Estonia.
Multioperators.

Points

1. UR2KAN 235 1011X 40 = 40.440

United States. Points
1. K5VTA 54 171X 28 4.688
2. W6TMP 23 69 X 9 = 621

Roumania. Points
1. YO8DD 286 859 X 67 — 57.553
2. YO7VJ 152 459 X 31 — 14.229
3. YO6AFP 40 123 X 14 — 1.722
4. YO6MJ 3 105X 12 — 1.260
5. YO8FR 20 60 X 9 = 540

Yoguslavia 
1. YU1NOH 505 1536 X 72 _ Points

110.592
2. YU1SJ 240 744 X 65 z=: 48.360
3. YU2OB 256 786 X 51 = 40.086
4. YU3TGR 169 507 X 59 = 29.913
5. YU1SF 190 565 X 48 — 27.120
6. YU1NHW 150 450 X 40 = 18.360
7. YU1UM 130 40 X 37 14.985
8. YU4OB 124 367 X 34 — 12.478
9. YU3TFA 63 189X 12 = 2.268

Multioperators.
1. YU1EXY 574 1715X105
2. YU1IDE 199 612 X 48

180.075 
29.376

3. YU3EYZ 141 444 X 28 = 12.432

Canada. 
1. 3C2IL 11 36 X 10 =

Points
360

EDR Board of the Directors 
thanks the participants for their 
keen interest in the OZ-CCA-Con- 
test 1967 and sincerly hope to meet 
everyone of you again in the OZ- 
CCA-Contest 1968 which will be 
arranged in the week-end

llth and 12th of may 1968.

Experimenterende Danske 
Radioamatører 

(E.D.R.)

Poul Andersen, OZ6PA
President

Børge Petersen, OZ2NU
Contest Manager
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Det nye år er begyndt, og nytårsforsætterne sæt
ter for en. tid deres præg på tilværelsen.

I snart mange år har DX-jægeren bevaret den 
samme lidt stivnede form, og et af mine nytårsfor- 
sættetr har derfor være at finde en mere tidssva
rende form for en DX-spalte.

I de efterhånden fem-seks år, jeg har lavet DX- 
jægerem, bar jeg af og til stillet mig selv spørgs
målet, hvilket formål spalten egentlig har, og hvil
ket den kunne ønskes at have.

Stoffet er jo en sær blanding af fortid — i form 
af båndrapporter — og fremtid — i form af nogle 
højst tilfældige og upålidelige forudsigelser og 
varsler.

På grundlag af disse bestanddele skal jægerne så 
danne sig et billede af, hvad der er lavet hvornår.

I hvor høj grad DX-jægeren er i stand til at til
fredsstille jægernes behov, er jeg egentlig temmelig 
uvidende om.

For DXpeditioneme, der anvender faste frekven
ser og aktivitetstider, er det normalt nødvendigt 
med et vist forhåndskendskab for at kunne finde 
frem til stationerne.

Men for de øvrige stationer — de der ikke farter 
rundt — er spaltens oplysninger mere tvivlsomme. 
De færreste af disse har amatørradio som erhverv 
og finder derfor ingen forpligtelse til at anvende 
specielle frekvenser eller tider, ja, de kan endog 
selv bestemme, om de overhovedet vil være aktive. 
De sender for fornøjelsens skyld, ligesom de fleste 
danske amatører.

At de en dag har sendt på en frekvens, giver 
næppe nogen garanti for, at de igen kommer på 
samme frekvens dagen efter.

Båndrapporterne giver for mange et udmærket 
grundlag for at se, hvad andre har kunnet opnå og 
hvornår, og dermed et grundlag for at bestemme 
stationens effektivitet.

Effektivitetsmålet er naturligvis noget tvivlsomt, 
da der indgår så mange ukendte variable, men man 
kan da altid glæde sig over at have fået fat i noget 
mere spændende eller ærgre sig over andres held. 
Båndrapporterne må således også i fremtiden være 
en nødvendig del af DX-jægeren med den naturlige 
forpligtelse, at der bidrages til spalten,. DX-nyhe- 
derne vil i fremtiden komme til i højere grad kun 
at beskæftige sig med de planlagte specielle aktivi
teter, hvis tilstedeværelse er relativt fastlagt.

Derudover vil jeg prøve i så vid udstrækning som 
muligt at kommentere den almindelige aktivitet og 
den nødvendige stationsbetjening.

Til alle områder vil læsernes deltagelse være af 
interesse, specielt når DX-redaktøren af og til 
kommer lidt på afveje.

Frekvensforudsigelserne for januar udviser de 
sædvanlige beskedne chancer for åbninger på 28 
MHz, i begyndelsen af februar skulle 10 meter dog 
langsomt blive mere anvendelig til forbindelser mod 
Asien og, Afrika. Altså bort fra nordlyszonen.

I morgentimerne er der mange chancer for fine 
DX-åbninger på 80 meter. Disse skulle være bedst 
i januar og aftager gradvis i løbet af foråret. Be

mærk i den forbindelse, at forudsigelserne kun er 
baseret på den korteste transmissionsvej, hvorfor 
de traditionelle long-path åbninger om morgenen 
på 80 meter til f. eks. Australien mangler.

De japanske amatører kan kun køre 80 meter 
mellem 3500 og 3575 kHz. De, der er interesserede i 
80 meter DX, vil bl. a. kunne finde JA6YB i dette 
område på jagt efter europæiske stationer.

Der er i den sidste tid rapporteret en del PK8Y 
stationer på båndene. Alle stationer hævder at være 
fra Bandung, men det er ikke klart, hvorfor de 
anvender prefixer fra den hollandske kolonitid i 
stedet for de nye 8F prefixer. Det er i øvrigt næsten 
tyve år siden, at amatørradio blev forbudt i Indo
nesien, men der synes alligevel at være mange, der 
har benyttet ventetiden til at lave nyt grej i.

Nauru, VK9, bliver selvstændigt i begyndelsen af 
jianuar, og hermed skulle der så blive mulighed for 
et nyt prefix og måske også et nyt land til DXCC.

Don Millers nylige aktivitet fra Nelson Isl., 
VQ8CBN, synes at være foranlediget af, at denne ø 
af en eller anden grund ikke er medtaget i British 
Indiian Ocean Territory, og at der derfor skulle 
være mulighed for særlig DXCC status. Med de nye 
DXCC regler kan der dog komme vanskeligheder, 
hvis øen er så lille, at dens position ikke kan be
stemmes fra officielle kort.

Det oplyses fra Norge, at Don har søgt om for
længelse af sendetilladelsen for Bouvet-øen. Der 
foreligger dog ingen oplysninger hverken om hans 
eller de sydafrikanske planer om en ekspedition til 
øen.

Båndrapporter:
OZ3SK:

3,8 Mc SSB: EP2GI 21 - OD5EJ 21 - TA2BK 21 - 
UT5OZ 19 - UY5XS 21 - 4X4WN 21 - 9H1R 21.

14 Mc SSB: VQ8CBN 17 - ZD7KH 17.
21 Mc SSB: OY4OV 11 - UL7NW 10 - VP6FD 10.
28 Mc SSB: SV0WL 13.

DR 1442 har hørt
3,8 Mc SSB: K1YIW 07 - WA2WHT 07.
14 Mc SSB: 3V8BZ 17 - 9G1GA 17 - UW6AU 16 - 

VK4SD 11 - YA4AR 16.
21 Mc SSB: TY2KG 11 - KXFJ 11 - 4X4JU 11 - 

ZS2QJ 18 - 9H1OY 16 - VP2SAM/MM - EL2AW 16 - 
OD5BZ 12 - PX1PA 14 - VE3EOG 14 - KP4CRD 18. 
28 Mc SSB: SVØP 14 - XJB5AJN 13 - UA3ASV 11.

Fra DR 1449’s rapport har vi plukket
14 Mc SSB: TA1SK (AM) 17 - JA3KVD 12 -

VK3MO 07 - HV3SJ 12 - LX2MB 13 - FR7ZL 17 -
CR6GW 18.

21 Mc SSB: KV4EY 11 - OY4OV 11 - EA6BC 14.
28 Mc SSB: ZE1AS—1BR (AM) 13 - SV0WS 13 -

5N2AAF 10 - ZC4RB 11 - KV4AD 11 - EA7GF 11.

Tiderne er som altid nærmeste hele klokkeslet 
i GMT.

Tak for rapporterne og på genhør.
73 es best DX de OZ7BQ.

Bemærk ny adresse:
Hans Jørgen Rasmusen, Langebjerg 32, 3.,

2850 Nærum.
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Tester:
I sidste nummer af OZ lovede jeg en oversigt 

over VHF- og UHF-testerne for 1968. Af nedenstå
ende liste ses det, at EDR i år arrangerer testerne, 
samt at de er placeret på de af IARU Region I 
foreslåede datoer for europæiske tester. Som ny 
test er der OZ-CCA-testen midt i juni. Her følger så 
oversigten:
Tidspunkt:

2. og 3. marts.
4. og 5. maj.
25. og 26. maj.
15. og 16. juni.
6. og 7. juli.
7. og 8. september.
26. december.

Frekvenser:
144 og 432 MHz.
432 MHz og op.
144 og 432 MHz.
144 og 432 MHz.
144 og 432 MHz.
Arrangør:
EDR.
Sandsynligvis SSA.
EDR.
EDR’s OZ-CCA VHF test.
EDR.
EDR’s skandinaviske VHF-test.
EDR’s jule-aktivitetstest.

Testreglerne for marts-testen kommer i næste 
nummer af OZ — de vil i fremtiden, komme til at 
følge de regler, der gælder inden for IARU Re
gion I landene.
Testresultat:

Endelig er det muligt at bringe resultatet af 
„UK7“ og „2 meter klubben"s 1967 juli-test:

Points Points
1. SM7BCX 44369 18. SM5BSZ 3853
2. OZ2ME/p 31060 19. OZ6WJ 3645
3. SM7AED 26045 20. OZ4BK 3376
4. OZ9SW/p 23010 21. SM6BCD 3287
5. OZlPQ/p 15727 22. OZ9NS 3083
6. OZ9PZ/p 13840 23. OZ8UX 2330
7. OZ9HV 11785 24. SM2DXH 2173
8. OZ4EM 11090 25. OZ4CT 2152
9. OZ6HQ 10906 26. OZ9FR/p 1976

10. OZ9ND 10184 27. OZ1GO 1946
11. OZ1FF 9810 28. SM6EOC 1926
12. OZ9EVA/p 9321 29. SM6CWZ 1524
13. OZ9AC 8145 30. SM5BEI 1059
14. OZ1OF 7548 31. OZ2DV 701
15. OZ9TJ 5194 32. OH2BEW 663
16. OZ2KI 4638 33. OZ5WK 476
17. OZ9HU 4380 34. OZ5JR 153

Overlågsen segrare SM7BCX med over 13000 
points mer ån nr. 2, OZ2ME. Bra gjort! Vi bugar 
oss.

Loggarna var mycket vålskrivna, men tyvårr år 
antalet SM-deltagare som vanligt ringa.

Jag har fått ett stort antal påminnelser om att 
2 m-bandet år dmdelat i en CW- och en fonidel. Så 
pise kor aldrig foni i området 144.000—144.150.

Denna bandindelning galler alltid och inte bara 
under tester.

SM7DTE/Bjorn.
(Ovenstående er fra det svenske blad „QTC“.

Aktivitetstesten:
144 MHz:

OZ8SL — 689 points OZ6VG — 270 points
9TJ — 682 points 4BK/p - 253 points
9PZ — 657 points 4FD — 241 points
8UX — 565 points 5JR — 133 points
2OE — 526 points 4TA — 37 points
2KI — 455 points

Checklog: OZ9CR.

432 MHz:
OZ9PZ — 74 points OZ7LX — 18 points

4HX — 34 points 9AC — 18 points

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 1900—2358 DNT.

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

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

HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 1100 Og 1200 DNT.

Beacons:
Som første OZ station har OZIOF hørt OY7VHF, 

den er også hørt af en lytteramatør i nærheden af 
lOF.

I slutningen af december 1967 har udsendelserne 
fra OZ7IGY været uregelmæssige. I begge sendere 
er der nu udskiftet defekte rør, og når dette læses, 
skulle alt være i orden igen.

Litteraturnyt:
I „Das DL-QTC“ nr. 10 og 11 1967 har DJ2LRX, 

Ulrich Rohde, beskrevet forskellige 144 MHz con
vertere med FET. I nr. 12 1967 har han beskrevet 
en 28—30 MHz „bagsats" til omtalte convertere — 
den er bestykket med FET og almindelige transi
storer — se nedenstående diagram.

Det sidste nummer af „UKW-Berichte“ hefte 3/67 
er som sædvanlig fyldt med interessante VHF- 
artikler, bl. a. om ESB VHF sendere med transi
storer, PA-trin med 4X150 o. s. v.

I ,,QST“ fra november 1967 er der beskrevet 1296 
MHz forforstærkere med transistorer — der opgives 
en NF på 3 dB og et gain på fra 9 dB til 15—20 dB 
på konstruktionerne!

G3HBW beskriver i „RSGB Bulletin11 for decem
ber 1967 en interessant transistoriseret „bagsats11 
for de FET VHF/UHF convertere, som han tidli
gere har beskrevet i „RSGB Bulletin,11, og som jeg 
har vist diagrammer af her i „VHF-amatøren11.

LA3MB har i det norske „Amatørradio11 fra de
cember 1967 skrevet en artikel om „støj fra mod
tagerens første trin" — omhandlende specielt for
holdene på VHF.

BLIV MEDLEM AF E.D.R.
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Diagram af 28—30 MHz „bagsats“ type EN 10.

Aktivitet og VHF-nyt:
OZ6OL har haft meteorscatterforsøg med 

OE5XXL i dagene 3., 4., 5. og: 6. januar i tidsrum
met kl. 0400—0600 DNT. Forsøgene blev udført i 
forbindelse med. meteorsværmen, QUADRANTIDS. 
Resultatet kender jeg ikke.

Under åbningen i november wrk OZ9PZ følgende 
på 144 MHz:

19. nav.: DC6IV, PA0IKM, PA0KVA.
20. nov.: 17 stk. PA0 STN, DJ9UX/p, G2AXI, 

G6OX og G3FAN.
21. nov.: PA0MJK, PA0ADS, PA0HBM, PA0 

DOR, ON4RY, ON4MV og DJ1WN.
22. nav.: DJ8EP/p, der sendte med 300 mW!
23. nov.: OK1WHF/p.
24. nov.: LA1YL.
P 432 MHz wrk 9PZ d. 20. nov.: PA0PCR, PA0 

PJV, PA0RAD, PA0ANA, G8ACI, G8ACN, G8BBB.
Det forlyder, at OY2BS er i gang med bygningen 

af et PA-trin med 4X250B med henblik på bl. a. 
aurora-forbindelser.

Under den kraftige storm i oktober måned blæste 
SM7BAE og 7BCX’s store 144 MHz moonbounce
antenme ned. Hermed var en stor indsats, både øko
nomisk og arbejdsmæssigt tilintetgjort. Forinden 
var der opnået lovende resultater — F8DO hørte 
SM7BAE/BCX ved hver test, og ved et par af for
søgene var signalerne meget gode. Der blev ikke 
hos SM7BAE/BCX hørt signaler fra F8DO — årsa
gen til dette var lokalt vejr, mener SM7BAE, bl. a. 
var deres, egne ekkoer meget svagere end normalt.

SM3AKW er på 144 MHz moonboun.ee hørt af 
W6DNG med god signalstyrke efter moonbounce
stamdard.

Vy 73 de OZ9AC.

CQ Sønderjydsk 2 m-mobiltest 1968. CQ

EDR’s Haderslev afdeling OZ7HDR kalder tradi
tionen tro til 2 m-mobiltest Kr. Himmelfartsdag den

23. maj 1968. Reglerne for testen bliver følgende: 
Tidspunkt.

Testen begynder kl. 1000 og slutter kl. 1140, hvor
efter der er radiotavshed til kl. 1215. Startkort ud
leveres fra kl. 0930.
Bånd: 144—146 MHz.
Modulation: Alle tilladte modulationsarter.
Antenne: Mobilantenne på vogn. Vandret polarise
ret. (Basisstationen er vandret polariseret). 
Lederstation: OZ7HDR. 100 W input, AM, 144,75 MHz. 
Kort: Deles i 6 lige store felter med 1 linie øst-vest 
og to linier nord-syd.
Pointst: 10 points pr. QSO med mobilstationer,

5 points pr. QSO med faste stationer,
25 points pr., standplads, hvorfra der er ført 

QSO,
50 points pr. kodeord.

Standplads: Ved testens: start vælges, den første 
standplads iniden for det tildelte kortfelt. Herefter 
må der frit skiftes standplads inden for kortet, dog 
skal den nye standplads: være beliggende mindst 
5 km 1 luftlinie fra enhver tidligere standplads. 
Standpladserne betegnes med fortløbende bogstaver 
(A-B-C- o. s. v.).
Der må ikke sendes under kørsel.
Perioder: Testen er inddelt i perioder. Der skiftes 
periode, hver gang der skiftes standplads. QSO mel
lem 2 stationer må føres på ny, blot en af stationer
ne har skiftet standplads og dermed bogstav i rap
port.
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Opkald: Der kaldes CQ mobiltest de OZ7NN/mobil/ 
A, hvor A er standpladsbetegnelsen.
Rapporter: Der udveksles rapporter af typen C 
162375, hvor bogstavet er standpladsbetegnelsen. 1. 
og 2. ciffer er afstand i cm fra vestlige kortkant til 
standplads. 3. og 4. ciffer er 'afstand i cm fra syd
lige kortkant til standplads. 5. og 6. ciffer er de 
to sidste tal på bilens kilometertæller.
Kodeord: Fra basisstationen udsendes kodeord, før
ste gang kl. 1020, dernæst kl. 1040, kl. 1120 og 
sidste gang kl. 1140.
Log: Der føres log på de udleverede logblade. Kode
ordene indføres li loggen på de pågældende tids
punkter. Deltagerne regner selv deres points ud. 
Loggen afleveres senest kl. 1215 ved Thomashus. 
Bemærkninger: OZ7HDR, OZ8BX/m og OZlIS/m 
er kontrolstationer og deltager ikke i testen. Test- 
ledelsens afgørelser af alle spørgsmål er imappelable.

For at gøre testen mere spændende og for at sige 
tak for sidst har afdelingen indbudt de tyske radio
amatører til at deltage i testen. Der vil i den ende
lige resultatliste ikke blive skelnet mellem tyske 
og danske amatører. Placeringen vil ske individuelt 
efter de opnåede points.

Første-, anden- og trediepladsen vil blive præ
mieret.

Kort kan bestilles fra afdelingen ved at indbetale 
kr. 8,00 på afdelingens girokonto 34014. Tilmeldings
frist senest den 19. maj 1968.

Kort kan ikke forventes at kunne købes på start
stedet.

Deltagergebyr kr. 10,00.
Diplomer udstedes til alle deltagende stationer.
God test og vy 73.

P. b. v. Valdemar.

2 meter klubben
afholder møde hos OZ5AB onsdag den 24. januar 
kl. 2000, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 min. 
gang fra stationen).

2 meter klubbens julefest
den 13. dec. havde stor tilslutning og fik et festligt 
forløb. Arrangementet indbefattede den traditionelle 
auktion over medbragte pakker, og traktementet var 
righoldigt udover det sædvanlige.

OZ5MK.

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 21 16 
(Eksperimenterende Danske Radioamatører, 
postboks 79, København K). Husk på indbe
talingskortet at anføre: »QSO-instruktions- 
hæfte«. 73 Hovedbestyrelsen.

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. Lokalerne er desuden åbne lørdag fra 
kl. 1400—1700.

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

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, København T. Telefon GOdthåb 1902v. 
Postgiro nr. 59755.

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

QSL-kort til ikke-medlemmer.
EDR og Københavnsafdelingen vil indtil videre 

yde storkøbenhavnske amatører, der ikke er med
lemmer af EDR eller af Københavnsafdelingen, den 
service, at QSL-kort til dem via Ingstrup vil blive 
sendt til København, hvor de kan hentes i afde
lingen. (Dette berører naturligvis ikke de medlem
mer, der har særlig aftale med Ingstrup).

I den forløbne sæson siden sommerferien havde 
vi den 28. august den aften, hvor 3WP, Walter, 
forelagde sine planer om et Copenhagen Award. 
Succes’en er allerede omtalt. Vi er ved juletid 
oppe på 71 udstedte diplomer. I september holdt 
Bent Larsen, ex OX3BL, et eminent foredrag om 
oscillatorer til VFO, CW og FSK. En lang række 
store diagrammer blev ophængt og sagkyndigt 
gennemgået, og desuden fik hver deltager udleve
ret foredragsholderens 16 sider store duplikerede 
manuskript med alle diagrammer. En fin idé. Ikke 
mindre vellykkede aftener havde vi i oktober. 
Først 9MO, Jarl Risum, der til sit VHF-foredrag 
havde 83 interesserede tilhørere. Sidst på måneden 
hr. Robert Sørensen fra Kinovox, Charlottenlund 
(blev i sidste øjeblik forhindret, men kom senere 
på aftenen). Hans førstemand, Arne Jensen, som 
viste sig at være en storartet taler, holdt et sær
deles instruktivt foredrag med fine demonstra
tioner af forskellige mikrofontyper og af et 1. klas
ses stereoanlæg. I december havde vi igen en kapa
citet som foredragsholder, nemlig 7CF, Poul Stan- 
gerup, med foredrag og demonstration af antenne
forsøg. Blandt meget andet fik vi fastslået, at 
dårligt stanbølgeforhold ikke kan være årsag til 
TVI. Ind imellem har vi så haft „mere hjemlige" 
kræfter som 6OH, 7DX og 9TM som foredrags
holdere. Deltagerne på teknik- og morseholdene 
fejrede kort før jul den forløbne arbejdssæson ved 
en munter fest. Som rosinen i pølseenden kan vi 
røbe, at en fin (længe savnet) klubstation skulle 
være en realitet, når dette „OZ“ er udkommet.

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt nytår!

PROGRAMMET
22. januar:

Klubaften.

29. januar:
I aften kommer OZ1BP, Bernhard Pedersen, til
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København for at fortælle os om bygning af ama
tørmodtager. Vi venter os en virkelig interessant 
aften.

5. februar:
Auktion. Sælgere er afdelingen og de sælgere, 

som ikke kom med sidste gang. Der kan ikke tages 
flere sælgere.

12. februar:
VHF-aften. Det har været umuligt at træffe folk 

i julen, men vi arbejder på at få en foredragshol
der. Programmet vil blive bekendtgjort ved auk
tionen.

19. februar:
Klubaften.

P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

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

sensgade 6, 1., S., tlf. Am 3812v.
Møde hver torsdag kl. 1930 Strandlodsvej 17, bus

linie 37 til Lergravsvej.

18. januar:
2 m aften.

25. januar:
Orientering om teknisk kursus.

1. februar:
Amatørantenner.

8. februar:
Møde.

15. februar:
2 m converter.

På Amager findes en klub, der dyrker Walkie- 
Talkie på 28,7 MHz. Amagerafdelingen havde invi
teret medlemmer af denne klub til en snak om 
amatørradio. OZ6PA var mødt op for at fortælle 
om EDR. Det blev til et foredrag på en time, et 
muntert og spændende foredrag om fordele ved at 
være radioamatør kontra et medborgerbånd. De 29 
fremmødte borgerbåndsdyrkere anede de store 
perspektiver og fik helt lyst til at være med. Man 
blev enige om at undersøge, hvorvidt der kunne 
skaffes lærerkræfter og tilslutning på dette sene 
tidspunkt af kursusåret til et amatørkursus i Ama
gerafdelingen.

Teknisk kursus vil, hvis der er den fornødne til
slutning, blive påbegyndt 25. februar og fremdeles 
hver torsdag kl. 1900—2000. VTS vil blive brugt som 
grundbog.

Glædeligt nytår.
OZ2XU.

ÅRHUS
C all: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, 8100 Århus C.
Giro: 919 29.
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul

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

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

8000 Århus C., tlf. (06) 18 21 11 — 478.

Program:
Torsdag den 18. januar
kl. 2000 på Ny Mølle. Begynderaften. En idéaften 
for foreningens begyndere, ikke-medlemmer og an
dre, der har lyst til at være med. Diskussion om 
foreningens begynderarbejde i den kommende sæ
son.

Tirsdag den 23. januar
kl. 2000 — rævejagt. Som sidste år lægger vi ud 
med nogle gå jagter, og de er i dette forår henlagt 
til Risskov. Der er gode busforbindelser eller spor
vogn til Skovfaldet, og derfra er der to minutters 
gang til vandrerhjemmet, hvor vi mødes. Even
tuelle interesserede, der ikke har været med før, 
kan stille her og komme med et af holdene ud. Vi 
beder derfor om, at de hold, der deltager i ræve
jagterne, også stiller her hver gang.

1. udsendelse er kl. 2000. Derefter 2015, 2030, 2040, 
og så følger en udsendelse hvert 10. minut til sid
ste udsendelse kl. 2130, Der er én ræv.

Torsdag den 25. januar
kl. 2000 på Ny Mølle. Rævejagt som hobby. Film 
fra Århus^amatørernes jagter samt orientering om 
rævejagt — gamle rotter lærer fra sig om pejling, 
kort og kompas. Også ikke-bilister er velkomne. 
Halvdelen af et hold har alligevel ikke brug for en 
bil!

Torsdag den 1. februar
kl. 2000 på Ny Mølle. Et forstærkervoltmeter. — 
Artiklerne i OZ 67, juli og august måneder, er ud
gangspunktet for OZ2NG’s foredrag om det kvali
tetsinstrument, 2NG og 8EG har konstrueret og 
bygget. Udvidelser og forbedringer af meteret vil 
blive gennemgået sammen med den grundlæggende 
teori for instrumentet. Tips om opbygningen. Tag 
OZ med, så får du samtidig rettet korrekturfejlene.

Tirsdag den 6. februar
kl. 2000. Gåjagt i Risskov. Vi mødes ved vandrer- 
hjemmet.

Torsdag den 8. februar
kl. 2000, Vinkelvej 3, Åbyhøj. „Værkstedsteknik" 
eller „Chassiser på køkkenbordet". 2VN gennem
går med praktisk demonstration hvordan og med 
hvad, en amatør kan klare sine problemer med 
arbejde i metal. Mødested: V. Nielsens Værktøjs- 
fabrik", Vinkelvej 3, Åbyhøj (v. Åby gi. kirke).

Torsdag den 15. februar
kl. 2000 på Ny Mølle. Ohms lov i praksis. Funda
mentet for al radioarbejde belyst — også ved typi
ske eksempler. Topsøe gennemgår på utraditionel 
måde en mængde af de problemer, du møder i det 
daglige arbejde med din hobby.

Tirsdag den 20. februar
kl. 2000. Gå-jagt i Risskov. Vi mødes ved vandrer
hjemmet.

Og så foreligger resultaterne af rævejagterne i 
1967:

Odder jagten 1967:
1. 1RT/Erik 389 points
2. 9WP/4RT 375 points
3. 3RC/9DA 342 points

Derudover har 3 hold deltaget uden at opnå pla
cering.
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Århusjagten 1967:
1. 3RC/9DA 599' points
2. 9WP/4RT 565 points
3. Jeppe/Grethe , 523 points
4. 6RK/3KF 344 points

Vy 73 de Eigil, OZ6EI.

SØNDERJYLLAND
Efter ønske er de sønderjyske afdelinger samlet 

under Sønderjylland. Fællesarrangementer står un
der Åbenrå-afdelingen.

ÅBENRÅ
Efter at vi har fået vort årlige forfriskende bad, 

starter vi på en frisk med bygning af en 80 meter 
transistor grundmodtager under OZ9BZ’s kyndige

ledelse. Den teoretiske side slap vi igennem sidste 
år, så nu er det altså praktikken, det gælder.

Angående de fælles sønderjyske arrangementer 
henvises til denne rubrik andet steds i bladet.

At vi mødes i det nye år som sædvanlig hver 
onsdag aften kl. 1930 på Ungdomshjemmet til de 
forskellige løbende arrangementer bør vel sluttelig 
bemærkes.

Vy 73 5WK, Kalle.

SØNDERBORG
Mandag den 22. januar kl. 2000
vil OZ9SE, Sven-Erik, fortælle os noget om tran
sistorer. Foredraget holdes på Sønderborg Tekni
kum, hvor vi har fået stillet lokale til rådighed. 

Vel mødt.
Vy 73 OZ6AQ.

FOREDRAGSARRANGEMENT
SSB

Nutidens mest effektive modulationsform.
Dette er foredragsemnet på „Sønderjysk 

awten“ onsdag den 21. februar kl. 2000 på 
restaurant „Viking" (rutebilstationen) Åbenrå.

Foredragsholderen, én af Sønderjyllands 
skrappeste drenge på dette område 

OZ2JT.
Har du nogensinde hørt 2JT, Johannes, for

tælle? Har du ikke, så benyt lejligheden, 
Johannes ved, hvad han taler om!

Der vil blive lejlighed til at stille spørgs
mål.

Vi håber igen at kunne samle alle sønder
jyske amatører til en interessant aften i hyg
geligt amatøratmosfære.

FÆLLES SØNDERJYSKE 
ARRANGEMENTER

FESTARRANGEMENTER
Festkomiteen affyrer hermed sit andet for

slag til en „Sønderjysk awten", men først et 
par bemærkninger til det første forslag.

Selv om det udtrykkelig var pointeret i 
sidste OZ, at festkomiteens forslag til en 
fest på Mallorca ikke er nogen vits, så er 
der tilsyneladende mange, der alligevel tror, 
dette er tilfældet (måske på grund af skri
benten, hi, hi). Altså endnu engang, Mallorca- 
festem er ingen vits, men bliver en realitet, 
når den fornødne tilslutning er til stede. Der 
er siden sidst fremkommet yderligere infor
mationer fra festkomiteen ang. Mallorca- 
festen: A l l e  danske amatører kan deltage, 
altså ikke kun de sønderjyske. Festen af
holdes i sidste del af februar eller første del 
af marts måned.

Den antagelige pris bliver ca. 250 kr. pr. 
deltager. I denne pris er includeret: flyve
rejse med jetmaskine, afgang fredag aften, 
hjemkomst søndag aften, hotelophold, fuld 
forplejning i flyvemaskinen og på hotellet, 
undtaget er dog drikkevarer. Drikkevarerne 
er ikke includeret i prisen, fordi forbruget 
er så individuelt, hi, men når man hører, at 
1 liter vin koster 62 øre efter devalueringen,

så kan selv en ret kraftig tørst ikke ruinere 
nogen.

Sluttelig gøres opmærksom på, at b i n 
d e n d e  tilmelding skal foretages snarest 
muligt og senest den 25. j a n u a r  til fest
komiteen.

Tilbage til festkomiteens andet forslag. 
Festen afholdes; på den gamle hyggelige 

Rudbøl Grænsekro. Tidspunktet er fastlagt 
til den 2. marts 1968 kl. 1900. Der bliver ser
veret det store kolde bord „a la kræs", et 
rent overflødighedshorn for den kræsne gane. 
Prisen for alt dette beløber sig til 18 kr. pr. 
kuvert.

For at skabe den rigtige stemning fra be
gyndelsen vil orkestret levere „taffelmusik", 
og når spisningen er afsluttet, slår orkestret 
over i danserytmerne indtil kl. ??.

Da der på grund af de alkoholiske drikke, 
der indtages i aftenens løb, må anbefales at 
lade motorkøretøjerne blive i garagerne, har 
arrangørerne påtænkt at arrangere bus- 
tansport til og fra festligheden. Festkomiteen 
vil kontakte de forskellige sønderjyske afd.- 
formænd, således at der kan, opnås en til
fredsstillende løsning på alle problemer, der 
måtte opstå i forbindelse med festen, såsom 
transport, tilmelding, indbetaling m. m.

Hvis nogen vil foretrække at overnatte på 
kroen for f. eks. at lave et lille Tysklands
trip om søndagen, så er dette også muligt 
for et beløb af 27 kr. for et dobbeltværelse.

Da arrangementet er ret omfattende', må 
vi bede alle interesserede foretage en fore
løbig tilmelding, der ikke er endelig bin
dende, snarest og senest den 2 3. j a n u a r  
til festkomiteen eller en af afdelingsformæn- 
dene i en af de sønderjyske byer.

BEMÆRK! Begge festarrangementer vil 
blive afholdt ved fornøden tilslutning.

Er der nogle spørgsmål angående festerne, 
eller gælder det tilmelding, så henvend dig 
trygt til 

OZ8AJ, A. Johansen,
Lavgade, Rødekro, 
tlf. (046) 6 2121.
„ALT I FESTLIGHEDER".

Vy 73 5WK, Kalle.
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NORDALS
Formand: OZ1AR.
Kasserer: OZ6AK.
Sekretær: Martin.

Klubstation: OZ1ALS.

Sidste medlemsmøde den 20. dec. 1967 foregik på 
Radioskolen i Sønderborg, hvor OZ2GJ og én af 
hans kolleger viste os, hvordan første klasse begyn
der med at bruge en fil og fremstiller chassiser og 
kabinetter i acryl. Derefter gik vi fra klasse til 
klasse og fik de forskellige undervisningsmetoder 
forklaret og endte med at se farvefjernsyn, men 
desværre uden farve. Desuden så vi skolens interne 
fjernsynsanlæg og en Collins amatørmodtager. Det 
var en interessant og lærerig aften. Tak til 2GJ 
og hans kolleger. Aftenen sluttede med kaffe på 
Strandp-avill onen.

Næste møde bliver onsdag den 20. januar kl. 1930 
i Østerlund. Aftenens program er ikke endelig, men 
der er tale om at få en til at fremvise og forklare 
om amerikansk kortbølgegrej.

Godt nytår. — Vel mødt.
Bestyrelsen.

Esbjerg-afdelingens stand på julemessen.

ESBJERG
Onsdag den 24 .januar:

Gennemgang af alm. antenner for HF-båndene 
ved OZ3EB.

Onsdag den 31. januar:
Byggøaften.

Onsdag den 7. februar:
Stor auktion.

Onsdag den 14. februar:
Byggøaften.

Siden sidst har afdelingen haft en stand på jule
messen, hvor der var arbejdende stationer på 
80 og 20 m SSB og 2 m PM. Der blev lavet forbin
delser med det meste af Europa. Der blev vist stor 
interesse for standen, og afdelingen håber, at vi får 
nogle nye medlemmer i afdelingen.

Juleafslutningen på „Bon“ forløb fint, der var 
22 deltagere.

Vy 73 3EB.

GRENA
Formand: OZ2LR, Leif Ryttertoft, Thorsvej 21, 

8500 Grenå, tlf. (06) 32 01 30.

Kasserer: OZ9HN, Hellmuth Nielsen, Glentevej 10, 
8500 Grenå, tlf. (06) 32 09 96.

Torsdag den 18. januar kl. 2000:
Klubaften, Glentevej 10.

Torsdag den 25. januar kl. 1930:
På Kolind Centralskole- vil OZ6AZ fra Hornslet 

fortælle os om ESB-teknik. Desuden har OZ2LM, 
L. Melchior, lovet samtidig at lave en lille udstil
ling fra Aarhus Radio- Lager. Da skolen skal være 
forladt senest kl. 2200, er det meningen at afslutte 
med kaffe a kr. 3,60 plus betjening på det nærlig
gende cafeteria.

Torsdag den 1. februar kl. 2000:
Klubaften, Glentevej 10.

Torsdag den 15. februar kl. 2000:
Klubaften, Glentevej 10.

Vi har erfaret, at der i Kolind og omegn efter
hånden bor en halv snes EDR-medlemmer, som vi 
gerne vil have- med i vor afdeling, derfor har vi 
talt om muligvis at holde mød-aftenerne skiftevis 
i Ko-lind og Grenå. Måske bor der flere rundt om 
på Djursland, som kunne tænke sig at hjælpe os 
med at skabe en god, aktiv og levedygtig afdeling.

Vi har i øvrigt planer om at -arrangere -et kursus 
i transistorteknik lige efter nytår, måske i forbin
delse med FOF, men. da vi endnu ikke er færdige, 
bedes interesserede henvende sig til formanden 
eller kassereren.

Vy 73 OZ2LR.

KORSØR
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: 7UD, Knud.
Næstformand: 1EU, Eva.
Kasserer: John,

Husk, at det er den 18. januar, der er demonstra
tion af Heathkit ved OZ7JX, Jørgen Giehm.

Vy 73 de 1EU.

HADSUND
Når dette kommer i OZ, har vi allerede haft det 

første møde i det nye år. Der har været forslag 
fremme om, at der eventuelt skulle- afholdes nogle 
byggeaftener. Forslag til nogle mulige byggeemner 
modtages meget gerne af bestyrelsen.

Der søges endvidere efter et klublokale et eller 
andet sted i byen, Skulle der være- nogle medlem
mer, der ved, hvor der findes et sådant, er besty
relsen meget interesseret.

Mere nyt i næste OZ.
Vy 73 de OZ6DN.

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, Bor-gme-stervej 

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

den 46, Horsens, tlf. 62 47 01.
1GO, Klint Jørgensen, Havne-allé 10, Horsens.
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Det faste ugeprogram: 
Søndag kl. 0830:

Rævejagt.

Onsdag kl. 1930:
Teknisk kursus.

Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

Torsdag den 25 .januar:
Månedens foredrag. 2KT fortæller om stations- 

betjening, DX-arbejdet, diplomjagt og betingel
serne for at opnå diplomer.

Vy 73 9NK.

HURUP
Lokale: Skytternes Hus.
Formand: OZ6PP, Per K. Pedersen, „Skovhuset", 

Hurup, tlf. 318.
Næstformand: Peer Hove, Toftegade 15, Hurup.
Kasserer: Ove A. Frederiksen, Vestergade 7, 

Hurup, tlf. 121.
Sekretær: OZ5MR, Svend O. Madsen, Oksenbøl, 

Vestervig, tlf. Krik 85.
Bestyrelsesmedlem: OZ4XL, Svend Lauritzen, 

Hassing Central, Hassing.

Den 30. nov. havde vi det første klubmøde, og her 
fik de nye medlemmer en kort orientering om det 
arbejde, afdelingen vil beskæftige sig med på mø
derne. Vi fik en forsmag på det, da OZ4XL gik til 
tavlen og gennemgik Ohms lov.

På klubmødet den 14. dec. stod der fremstilling 
af print på programmet, og derefter gennemgik 
OZ6PP sin 2 meter sender.

Efter nytår vil vi holde møde hver torsdag kl. 
2000, og første mødeaften bliver torsdag den 4. jan.

Til slut en forsinket jule- og nytårshilsen til alle 
EDR’s medlemmer.

Vy 73 de OZ6PP.

KOLDING
På den ordinære generalforsamling, der iflg. 

lovene blev afholdt i oktober, genvalgtes bestyrel
sen trods ihærdige protester (fra bestyrelsen) og 
kom således atter til at bestå af:

Formand: OZ9JX.
Sekretær:}
Kasserer: } OZ6PS + OZ7IC-

Til revisor genvalgtes OZ8EV, og undervisnin
gen varetages også i år på bedste måde af OZ5VY.

De sidste møder, generalforsamlingen samt un
dervisningen har fundet sted i Vetaphone Elektro
niks hyggelige kantine, stillet til rådighed af ing. 
A. V. Eisby, der selv er gammel amatør (radio-), 
og på generalforsamlingen blev udnævnt til æres
medlem for at have løst vort lokaleproblem. Det 
giver bl. a. ret til vederlagsfri kaffedrikning ved 
vore møder. En tvivlsom fornøjelse, hvis man, har 
overværet den lokale kaffebrygningsmetode!

Undervisningen er i fuld gang — der morses først 
og fremmest, da det har vist sig at være den tunge 
ende af undervisningen. Sidste år bestod 4 mand 
teknisk prøve, og i år skulle alle gerne bestå begge 
dele.

Der synes at være mulighed for et par foredrag 
om antenner og antennetilpasning samt en film
aften i løbet af vinteren.

2 meter aktiviteten er steget voldsomt de sidste 
par måneder i Kolding. Det bliver en stor dag, når 
vi alle ligger på samme frekvens!

I øvrigt har vore møder været præget af en me
get alsidig diskussion, der har omfattet så vidt for
skellige emner som baglæns løbende støvsugermoto- 
rer, resonansbrum i 5VY’s oliekamin samt natur
ligvis alt om radio. Så mød kun talrigt op, venner, 
I skal nok få noget med hjem — om ikke andet så 
kan I altid få en kvittering for lokalkontingentet 
med hjem!

Vy 73 OZ9JX.

NYBORG
Formand: OZ1LD, Leon Johannesen, Pilevej 2, 

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

Møde hver torsdag. Kl 1915—2000 morsetræning 
og høring. Kl. 20001 alm. mødeaften. Angående 
arrangementer i den nærmeste fremtid, se venligst 
programmet på opslagstavlen.

Vy 73 de OZ4WR, John.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Den 4. dec. havde vi igen fornøjelsen at have 2PO 
i afdelingen, og som sidste gang var det oscillosko
pet, det gjaldt. Palle gennemgik den praktiske an
vendelse af skopet med alle dets mange muligheder 
for måling i forskellige kredsløb. Det er ikke så 
lidt, der kan lokkes frem på et skope, og man er 
godt hjulpet, hvis man er den lykkelige ejer af et 
sådant. Det må være konklusionen af 2PO’s to 
foredrag.

18. dec. blev en vellykket juleafslutning med fuldt 
hus. OZ var forsinket og dermed vort program for 
aftenen, men vi må have undervurderet medlem
mernes hukommelse. Godt bænket ved langbordet 
gik snakken livligt over kaffe og brød. Amerikansk 
lotteri, tallotteri, filmgags, øl og pølser m. m. satte 
kolorit på aftenens arrangement og en god afslut
ning på årets arbejde.

Programmet for jan./feb.:
15. januar:

OZ9MO, Jarl Risum, fortæller om fremtidens 
VHF-modtager med FET’er, integrerede kredsløb, 
krystalfilter m. v.

22. januar:
Klubaften.

29. januar:
OZ3Y fortæller om tester, stationsbetjening m. m.

5. februar:
Klubaften.

12. februar:
Byggeaftener! OZ9OT vil denne aften lodde stem

ningen for evt. byggeaftener og høre lidt om, hvilke 
emner der er interesse for.
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19. februar:
Klubaften.

26. februar:
Foredrag. Emnet bekendtgøres ved opslag i afd.

Vy 73 de 2RH, Rune.

RANDERS
Tirsdag den 23. januar kl. 1930—2200:

Morsekursus påbegyndes under ledelse af kas
sereren under forudsætning af mindst 5 deltagere. 
Kursusafgift 10 kr. pr. deltager erlægges ved til
meldingen.

OBS.: Beløbet går ikke i klubkassen men til en 
fond til anskaffelse af hovedtelefoner, morsenøg- 
ler m. m.

Onsdag den 24. januar kl. 2000:
Støj! Vi mødes i klublokalet og diskuterer LF- 

filtre til at sætte efter din modtager, hvorefter fil
trene vil indgå i vinterens byggeaftenprogram.

Vy 73 bestyrelsen.

ROSKILDE
Afdelingen afholder møde hver torsdag kl. 1930 i 

mødelokalet på Lejre Maskinfabrik.

Programmet
for den kommende måned ser således ud:

Den 18. januar:
Undervisning i CW og teori.

Den 25. januar:
Afdelingen afholder auktion over amatørgrej. Vi 

håber, at mange af medlemmerne møder op med 
grej, løsdele m. m., som de ikke selv har brug for, 
men som måske kan være til stor hjælp for købe
lystne medlemmer. Auktionen begynder præcis kl. 
2000. Anmeldelse af grejet må forinden, auktionens 
begyndelse ske til bestyrelsen.

Den 1. februar:
Der er plade- og mekanisk arbejde fra kl. 1830— 

1930 for de medlemmer, der ønsker det. I øvrigt 
undervisning i CW oig teori.

Den 8. februar:
Undervisning i CW og teori.

Den 15. februar:
Undervisning i CW og teori.

Vy 73 OZ2BO.

SORØ
Formand: OZ3VO.
Kasserer: OZ8EU.

På grund af manglende tilslutning er vore faste 
møder indtil videre fastsat til den anden, tirsdag 
i hver måned, hvor vi har almindelig klubaften.

Lørdag den 2. februar kl. 1800
afholder vi indvielsesfest med medbragt mad og en 
pakke til en værdi af mindst 3 kr. Alle bedes møde 
op, således at vi kan indvi lokalerne med en rigtig 
festlig aften.

Vy 73 OZ8FR.

VEJLE
Formand: OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle. 
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19, Vejle. 
Kasserer: OZ1SX, Spinderigade 7, Vejle. 
Sekretær: OZ9GS, Rørsangervej 9, Knabberup, 

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

Vi ønsker medlemmerne et godt nytår og siger 
tak for det gamle, som svandt.

Den 4. dec. viste 4IP os nogle film om transisto
rer og deres anvendelsesmuligheder. Vi så bl. a. 
også en del om opbygning af satellitter og om rum
forsøg. Tak til 4IP for en god- aften.

Teknisk kursus fortsætter hos 1CW i Vork skole.
Af nyt kan fortælles, at afdelingen har købt 

nogle håndbøger, som medlemmerne kan låne. Fo
reløbig bliver „biblioteket" placeret hos 2EN i 
Gormsgade 23. Det er ikke meget, der er købt 
endnu, men det er en begyndelse, o-g vi håber så, 
at biblioteket udvider sig efter medlemmernes be
hov. Af købte bøger kan nævnes: EDR’s kortbølge- 
håndbog, en antennehåndbog, VHF håndbog, plus 
abonnement på det amerikanske tidskrift „73“.

Mødeaftenerne er også i 1968 den første mandag 
i måneden.

Vy 73 OZ9GS.

VIBORG
Efter samrådet den 19. dec. 1967 enedes man om 

at opstarte kursus for begyndere og andre inter
esserede, begyndende tirsdag den 23. januar kl. 
1930 og herefter hver tirsdag samme tid og sted 
(Reberbanen 12).

Kurset vil blive kørt på grundlag af „Vejen til 
Sendetilladelsen".

I øvrigt gøres opmærksom på udsendelserne „På 
bølgelængde med elektronikken" i TV hver mandag 
aften kl. 1900, begyndende den 8. januar.

Disse udsendelser vil jeg gøre mit bedste for at 
kommentere og uddybe, hvis der er behov for det 
— pse følg med i TV, jeg er overbevist om, at der 
er guldkorn at hente.

Bogen, der skal anvendes i forbindelse med disse 
udsendelser, kan bestilles: på giro 2822, Danmarks 
Radio, 1970 KøbenhavnV., prisen er 27,50 kr.

Vy 73 de OZ6AI, Asbjørn.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
B 5526, OZ3FI, Finn Knud Brandi Ellermann, 

Ibsensvej 117, Tåstrup.
(Genudstedelse. Tidligere OX3FI).

C 10720, OZ3TD, Poul Erik Dan-Weibel, Gammel 
Hobrovej 50, Randers.

C 10021, OZ5TJ, Arne Jørgensen, Bøgevej 2, Hobro. 
C 10597, OZ6QL, Jens Lyng, Søvangsvej 7, Sæby. 
B 6068, OZ7AY, Erik Astrup Jensen, Svinsbjerg, 

Horslunde.
(Genudstedelse. Tidligere OX3AY).

C OY7Z, Oddmar Joensen, c/o E. Mortensen, Vågs- 
heygg, Klaksvik.
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Inddragelse:
OZ1KG, Knud Magnus Gustafsen, Ærøvej 49, 

Frederikshavn.
OZ3BR, Emil Valdemar Bruun, Hobrovej 18,

4. th., Randers.
OZ3PE, Arne Albert Pedersen, Sdr. Parkvej 111, 

Ringsted.
B OZ4LG, Lennart Herborg Greig, Risingsvej 30, 

Odense.
B OZ4AG, Georg Christensen, Kildevej 5, Sorø.

B OZ5HI, Otto Hjalmar Viggo Rasmussen, Spej- 
derhuset, Gråsten.

OZ7AV, Anker Verne Schou Hansen, Allégade 30, 
Haslev.

OZ7KP, Jens Johannes Kjærgård Pedersen, 
Grøndalsvej 1 A, Silkeborg.

OZ9KP, Karl Preben Warchot, Snogebæk, 
Neksø.

OX3AY, Erik Astrup Jensen, Upemavik.
(Nu OZ7AY).

OX3FI, Finn Knud Brandi EHermann, Julianehåb. 
(Nu OZ3FI).

B

B

B

B

10781

10782

10783
10784

10785
10786
10787

10788 
19789
10790
10791

10792
10793

10794
10795
10796
10797
10798
10799

10800 

10801 

10802

10803
10804

7902 Uffe Jøker, Oplev, Skørping.
8231 OZ9GH, Jan Holtz, Pælestykkerne 35, 2. th., 

Tåstrup. (A)
8720 OZ7DQ, Jens Nielsen, Adelgade 18, Skander

borg.
9188 Knud W. Jensen, c/o G. Grostøl, Køgevej 40, 

6., Tåstrup.

OZ

Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

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

*

nye medlemmer

OZ2GT, Svend Fagerstrøm, Ravnsborggade 
21 B, 3., København N.
Jørgen Meyer, c/o Lidi Budtz, Boyesgade 1, 
København V. (A)
Preben Knudsen, Limgården 8, Kbh. S. (A) 
Finn Trolle Larsen, Langdraget 3, 2. tv., 
Vanløse. (A)
John Larsen, Solsbækvej 34, Sæby.
Søren Selknæs, Parkallé 316, Glostrup. 
Flemming Bent Sivertsen, Forhåbningsholms
allé 43, 5., København V. (A)
Steen R. Petersen, Hersegade 6, Roskilde. 
Ejnar Jakobsen, Nørregade 36, Flauenskjold. 
Bjarne Nielsen, Fortvej 23, 1., Rødovre. (A) 
Ib Frederiksen, Studsgårdsgade 17, 6. th., 
København 0. (A)
Finn Arne Nielsen, Vindingevej 11, Nyborg. 
Bent Højlund Kristensen, Fjordglimt 12, 
Vejle.
Hams-Henrik Kjoller, Strandvejen 33, Allinge. 
Jørn Højfeldt, 0. Stationsvej 21, Odense. 
OY2R, Richard i Dali, Thorshavn, Færøerne. 
Eskild Markussen, Rorup, Lejre.
Tage Nørskov, Sundvej 36, Hvalpsund. 
Flemming Sørensen, Lyngbakken 12, 
Holstebro.
Bent Jarlkov, Jul. Lassensvej 4, 2. th., 
København, Valby.
Hugo Johansen, Ballerup Boulevard 2, 
Ballerup.
Hilbert Christensen, Gærumgård, Gærum, 
Frederikshavn.
John B. Bang, Tystrup, Store-Fuglede.
Benny Petersen, Leifsgade 17, 5., Kbh. S.

Atter medlem.
9039 OZ6DE, P. E. Nielsen, Hvedemarken 30, 2., 

Sønderborg.
10069 G. Kruger, Trehuse, Lind, Herning.
7844 OZ8RL, Piet Regeur, Faistersgade 39, st., 

Århus C.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
3520 Farum, tlf. (01) 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk 
stof).

Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, 2300 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,
2920 Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.

Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 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, Sophus Bauditz Vej 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, 9000 Ålborg, tlf. 
(08) 13 53 50.

OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 
Ålborg, tlf. (08) 13 41 19.

OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

☆

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 15. januar 1968.
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