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EDR’s konkurrence

Begynderens modtager

For en måned siden var jeg ret pessimistisk 
med hensyn til udfaldet af denne konkur
rence. Der var da kun indgået et par anmel
delser, men se, om ikke der pludselig skete 
en hel masse. Og nu står vi så lige før målet: 
at kunne præsentere læserne for en serie 
modtagerkonstruktioner, der alle er, hvad vi 
har gået og ventet på i lange tider. Der var 
altså alligevel liv i de danske kortbølgeama
tører!

I slutningen af denne måned samles EDR’s 
hovedbestyrelse til møde, og et af de vigtig
ste punkter på dagsordenen vil være at fun
gere som bedømmelseskomite i konkurrencen. 
Det bliver spændende at se, hvem der får 
præmierne på kr. 1500, kr. 1000 og kr. 500. 
Selv tror jeg, at det bliver et særdeles van
skeligt stykke arbejde at dømme. Den eneste 
sikre vinder, der kan udpeges, er læseren (og 
så redaktøren, der får godt stof til OZ).

Allerede i juni-nummeret begynder vi of
fentliggørelsen af den første konstruktion. 
Det er ikke givet, at 1. præmievinderen bliver 
præsenteret først!

Da bedømmelsen først skal finde sted i slut
ningen af maj, er der stadig enkelte ledige 
pladser for deltagere, der først er ved at våg
ne op nu. Kan du omgående fremsende dia
gram og kort beskrivelse og senest 21. maj 
selve RX’en til TR, kan du nå at være med, 
men så er det også uigenkaldeligt sidste frist!

Konkurrencen blev udskrevet i OZ okto
ber 1967, hvor alle væsentlige oplysninger 
kan findes.

Og så på genhør i næste nummer med resul
tatet.

På bølgelængde med elektronikken

Der sker noget væsentligt i disse år — her 
tænkes ikke på alle de nye opfindelser, ud
forskningen af rummet o. s. v., men såmænd 
bare på, at elektronik som »fag« er på vej ud 
til et væsentlig bredere udsnit af befolknin
gen, end man ville have drømt om tidligere. 
Dette er selvfølgelig den logiske konsekvens 
af, at elektronikken i den grad dominerer vor 
hverdag, at man dårligt bemærker dens eksi
stens, men blot tager den for givet.

Det er vel først og fremmest i skolerne, at 
elektronikken trænger sig frem i fysikunder
visningen, men nu har også Danmarks Radio 
— TV (som de fleste vel har bemærket) gen
nemført et 16 halvtimers kursus — det før
ste, kan man måske sige?

Det er logisk, at undervisningen i elektro
nik gennem de nævnte medier må blive meget 
lidt dybtgående og vel nærmest må regnes 
for en appetitvækker. Det er jo da også en 
simpel nødvendighed at lokke flere unge 
mennesker til at uddanne sig indenfor dette 
mere og mere vigtige felt.

På denne baggrund må det nylig afsluttede 
TV-kursus bedømmes. Nu skal der dog ikke 
her forsøges en egentlig bedømmelse, thi for 
en fagmand er det næsten håbløst at vurdere 
virkningen af stoffet på det publikum, kurset 
gik ud til. Blot en enkelt kommentar: netop 
dette medium, TV (og film) er helt fantastisk 
velegnet til at anskueliggøre nogle af de ellers 
vanskeligst tilgængelige fænomener. Ameri
kanerne kender kunsten, vore hjemlige TV- 
folk får den nok også lært. Man bør hurtigst 
muligt forsøge at frigøre sig fra tavle- og 
pegepinds-metoden til fordel for trickfilm 
etc., selv om metoden er dyrere og kræver 
langt dybere bearbejdning af stoffet. Men 
hvilke fantastiske muligheder ligger der ikke 
her! Og hvilken VTS kunne ikke laves på den 
måde! TR.
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Davco DR 30

En moderne amatørmodtager
Af DR 1410, Niels A. Bangsbo Andersen 

Postbox 117, 3700 Rønne

Foto herover til venstre: Modtageren set nedefra. 
Til højre: Modtageren set fra oven.

Til venstre: Det extruderede aluminiumchassis, der 
er kernen i den mekaniske opbygning.
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Blokskema for DR-30. 
Funktionerne er 
forklaret i teksten.

OZ6NF nævner lige Davcos DR 30 som én 
af de fuldtransistoriserede amatørmodtagere 
i et svar på et spørgsmål om, hvad der findes 
af denne slags modtagere (OZ 5 67). Denne 
lille modtager er der god grund til at beskæf
tige sig lidt mere med — lille skal tages rent 
bogstaveligt, den måler nemlig ikke mere 
end h. 10,5 cm, b. 18,5 cm og d. 15,5 cm og 
vejer ca. 3 kg. Den er sikkert begyndelsen 
til en ny epoke for amatørstationerne, Davco 
har nemlig også lavet en fuldtransistoriseret 
sender med de samme mål (DT — 20).

Hvis vi begynder med antennekredsene, er 
der to af dem, DR—30 dækker nemlig for
uden alle HF-båndene og WWV også den før
ste halve MHz af 6-meter båndet, og det er til 
det sidste, den anden kreds er beregnet (der 
er endog to tomme krystalholdere, som man 
kan fylde ud efter eget forgodtbefindende).

Signalet ledes fra antennekredsen til et 
potmeter (HF-gain). Dette potmeter er en 
form for kontinuerligt variabel attenuator.

I den anden ende af potmeteret er krystal- 
kalibratoren tilsluttet, det bevirker, at man

ikke bliver forstyrret af HF-signaler, når man 
kalibrerer, og ligeledes at man ikke kommer 
til at forstyrre HF-signalet, hvis man glem
mer at slukke kalibratoren. Signalet ledes 
fra attenuatoren hen over to siliciumdioder, 
der vil kortslutte signaler på over 0,6 V og 
dermed forhindre overstyring af modtageren; 
videre til første transistor, der ligesom første 
blander er en FET (hvilke fordele, dette inde
bærer, kan man læse om i tidligere numre 
af OZ). Fra HF til første blander, der også 
modtager et signal fra en krystaloscillator 
og leverer et signal, der varierer mellem 
2,405 og 2,955 MHz.

Dette signal bliver forstærket i den vari
able mellemfrekvens og givet videre til en 
normal transistorblander, der modtager et 
signal på 1,950 til 2,500 MHz fra VFO’en. Da 
VFO’en kører på en forholdsvis lav frekvens 
på zenerreguleret spænding og har kredse 
med højt Q, skulle stabiliteten være sikret.

Signalet bliver sendt gennem en fast af
stemt kreds til Noise Blankeren, hvis virke
måde man bedst forstår ved at se på blok

HF-delen. 
Felteffekttransisto- 
rerne er P- og N- 
kanal. At de har 
samme typebetegnelse 
må være en trykfejl.
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diagrammet. En del af signalet bliver for
stærket og omdannet til en impuls, der styrer 
en diode-switch. Når signalet er af normal 
styrke, vil switchen tillade det at passere, 
men kommer der en forstyrrende stor impuls,

der er stærkere end det normale signal, vil 
støjimpulsforstærkeren få diodeswitchen til 
at lukke — simpelt, men effektivt. Hvornår 
NB skal træde i funktion reguleres med et 
potmeter, der er anbragt på forpladen. Der 
er tre selektiviteter at vælge imellem, 0,5, 
2,1 og 5,0 kHz. Ved den bredeste selektivitet 
ledes signalet direkte til sidste MF-forstær
ker, ved 2,1 kHz ledes signalet gennem et 
mekanisk filter af typen F 455 FA 21 (Col
lins) og derefter til en filterforstærker og 
endelig til sidste MF. Ved 0,5 kHz-båndbred- 
den ledes signalet gennem det mekaniske fil
ter, gennem filterforstærkeren og til sidst 
gennem et krystalfilter, der kun består af ét 
enkelt krystal — man bruger den ene flanke 
fra det mekaniske filter og en flanke af kry
stalfilteret. Idet man samtidig med at skifte 
til skarpeste båndbredde forandrer VFO-fre- 
kvensen lidt, høres det ikke, at man går lidt 
ned i mellemfrekvens. Al skiften mellem se
lektiviteter foretages ved hjælp af diode- 
switch, så man sikrer »korte ledninger«. Val
get mellem AM-detektor og produktdetektor, 
der får et signal fra en krystalstyret BFO 
(med to krystaller, så man kan vælge mellem 
LSB og USB), foretages også med diode- 
switch. Notch-filteret er anbragt lige foran 
detektorerne og afbrydes ved, at man drejer 
det uden for båndet.

AGC-forstærkeren snupper også lige en del 
af signalet før detektorerne. AGC’en har en 
hurtig attack-tid og en valgbar release-tid på 
0,015, 0,2 og 0,8 s. LF-signalet varierer max. 
8 dB for en variation af HF-signalet på 80 
dB. Der er naturligvis også et S-meter, det 
er lavet som et voltmeter, der måler spæn
dingen på AGC-linien.

Når man har anskaffet DR—30, har man 
faktisk ikke brug for at købe en sender, idet

modtageren har filter in- og output monte
ret bag på sammen med BFO, VFO og X-tal
osc. outputbøsninger, og det manglende skulle 
enhver amatør da nok kunne bygge. Der sid
der også en omskifter, så man kan vælge mel
lem + og - til stel. Strømforsyning er ikke 
indbygget, men DR—30 skal bruge en stabi
liseret spænding på mellem 11,5 og 16 V, og 
strømforbruget er med skalabelysning 300 
mA og uden 150 mA (skalabelysningen kan 
afbrydes med den samme knap, som slukker 
og tænder kalibratoren, og denne knap er 
monteret på fronten).

AM- og produktdetektorer.

Rent mekanisk er DR—30 uhyre solidt op
bygget, der er benyttet et skelet af 3/16” tykt 
aluminium, hvorpå der er monteret printfat
ninger. De enkelte sektioner er opbygget på 
printplader, der er stukket ind i fatningerne 
og skruet fast, dette er også med til at gøre 
DR—30 nem at reparere, man skruer simpelt
hen pladen løs og piller den ud.

Og hvad kan dåsen så? Følsomheden opgi
ves fra fabrikkens side til at være 1 μV for 
10 dB S/N-forhold, men på grund af det fine 
støjtal vil alle signaler over 0,5 μV lyde som 
stærke signaler. Lidt knas er der dog mellem 
0,21 og 0,23 på skalaen, da uønskede harmo
niske fra BFO’en nedsætter følsomheden til 
2 μV mellem disse punkter.

Prisen for DR—30 er direkte fra fabrikken 
til amatøren $ 389,50, og adressen er 

DAVCO,
P. O. Box 2677, 2024 S. Monroe Street. 
Tallahassee,
Florida 32304.

Den kan også købes i Sverige for sv. kr. 
2700, og forhandleren er

Elfado (SMØKG eller SMØDAL), 
Kvarnhagsgatan 126,
Vållingby. *
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For begyndere

Forbedringer til begyndermodtageren 

i OZ for marts 1968

Af OZ7EM, Ejvind Madsen, 
Sebber skole, Sebbersund.

Fig. 1.

Den vigtigste egenskab ved en amatørmod
tager i dag — og det, der giver den den stør
ste praktiske værdi — er dens evne til at 
skille stationerne ad. Med den trængsel, der 
i dag er på amatørbåndene, kan det være 
meget vanskeligt med en modtager, bygget 
efter det gængse og simple superprincip, at 
aflytte de forskellige signaler med nogen
lunde udbytte. Der må tages særlige for
holdsregler.

Problemet meldte sig for mig, da jeg 
havde kørt med ovennævnte begyndermodta
ger som ekstramodtager et stykke tid: Hvor
dan forbedrer du modtagerens selektivitet, 
d. v. s. dens evne til at adskille stationerne, så 
den kun lader et ganske smalt frekvensbånd 
slippe igennem til højttaleren?

Som jeg nævnte det i den tidligere artikel, 
havde jeg allerede ved første planlægning en 
udvidelse m. h. t. selektivitetsforøgelse i sigte. 
Derfor brugte jeg de gamle modeller af MF- 
transformere, der er betydelig lettere at æn
dre indmad på end de nyere mini-modeller. 
Og da der netop ved siden af første MF-dåse 
var et hul i chassiset fra en tidligere oktal
fatning, var det nærliggende at sætte en så
dan i igen og så forsyne modtageren med et 
krystalfilter.

Diagrammet ses i fig. 1, hvor jeg kun har 
tegnet den del, der bliver genstand for æn
dringer.

Efter blanderrørets EK 90 har vi første MF, 
og umiddelbart efter denne skal krystalfilte
ret nu indsættes. Men dertil kræves, at MF- 
transformeren har et midtpunktsudtag på se
kundærspolen. Og da et sådant ikke findes på 
almindelige MF-transformere, må vi lave et 
elektrisk midtpunkt, idet vi erstatter den 
blokkondensator, der sidder over sekundær
spolen, med to nye blokke, der hver for sig 
er dobbelt så store som den blok, vi fjerner. 
Har sekundærspolen f. eks. siddende en blok 
på 200 pF (som flere MF-transformere har 
det), lodder vi den forsigtigt fra og anbrin
ger i stedet to blokke på 400 pF hver, i serie

med hinanden. Derved opnår vi for det første, 
at kredsen stadig er afstemt til samme fre
kvens, og for det andet, at vi får et midtpunkt, 
nemlig forbindelsen mellem de to blokke. Og 
dette midtpunkt kan vi så forbinde til stel, 
som diagrammet viser.

De to yderste ender af blokkene, der jo er 
forbundet med spoleenderne, skal nu forbin
des med hvert sit krystal efter diagrammet. 
Og dermed er vi nået til det kildne punkt: 
krystallerne.

Mellemfrekvensen er 455 kHz. Vi skal der
for bruge to krystaller, der ligger på begge 
sider af denne frekvens — og ikke alt for 
langt fra den. Jeg vælger derfor to krystaller 
af type FT 241, det ene er mærket kanal 45, 
det andet kanal 46. Imellem disse to krystal
ler, der ligger på hver sin side af 455 kHz, er 
der en difference i frekvens på ca. 1,8 kHz, 
netop passende til formålet. Disse krystaller 
har den egenskab, at de svinger med grund
frekvensen netop i nærheden af mellemfre
kvensområdet. Og som bekendt slipper et 
krystal blot sin egen frekvens igennem. Disse 
to slipper altså to frekvenser igennem med en 
afstand på ca. 1,8 kHz, og man får en nogen
lunde tilforladelig MF-kurve, væsentlig mere 
stejl i siderne end tidligere uden krystaller. 
Og det er netop denne MF-kurves stejlhed, 
der betinger en større selektivitet og gør 
modtageren bedre til at skille stationerne ad. 
Ville man yderligere forbedre kurven, kunne 
man anbringe en meget lille trimmekonden
sator, egentlig blot et par stykker monte
ringstråd snoet sammen tværs over det kry
stal med den højeste kanalbetegnelse og så 
trimme kurven fint op. Men det kræver et så 
fint og dyrt instrument som et oscilloskop. 
Og det er i hvert fald et sjældent instrument 
at finde hos begyndere. Men resultatet bliver 
såmænd også fint uden denne efterjustering.

Men samtidig med at mellemfrekvensen 
forsynes med krystaller, må vi give det efter
følgende rør EF 94/2 en gittermodstand fra 
gitter 1 til stel. Og denne modstands størrelse
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indvirker også på filterets båndbredde og 
derved på selektiviteten. Omkring 50 k vil 
være udmærket her.

Det var krystalfilteret — og det så jo me
get simpelt ud, jfr. Madam Mangors kogebog: 
Man tager et sølvfad . . . !

Men hvor får jeg i disse devalueringstider 
sådanne to krystaller fra? Jeg ved ikke, om de 
stadig kan købes herhjemme. Der var en 
overgang en mængde af dem udbudt til salg 
her i landet fra de amerikanske overskuds
lagre. Men måske er kassen ved at være tom.

Og hos mig skete der da det, at jeg en dag 
havde brug for det ene krystal til en helt an
den opbygning (til en krystalstyret beat
oscillator). Og så blev det brutalt pillet ud af 
modtageren her og ofret til andet formål. Men 
så skulle der jo noget andet i stedet for kry
stalfilteret. Og nu blev springet taget til fig. 2: 
det mekaniske filter.

Det var en lidt kostbarere løsning. Krystal
lerne havde kostet mig ca. 1 dollar stykket, 
filteret kostede 19 dollars (det kan købes her
hjemme, se annoncer i ældre OZ-numre). Nå, 
men investeringen var pengene værd.

Hvor MF 1-transformeren havde siddet, 
blev det mekaniske filter nu anbragt i stedet. 
Det erstatter altså den første MF-transfor- 
mer. Filteret var af typen »Kokusai 455-10 k« 
og har form og størrelse som en gammeldags 
elektrolytkondensator. Det passede fint i hul
let, hvor MF-trafoen havde siddet, og den 
medfølgende lille skærm, der skal sidde mel
lem filterets loddeansatser, blev anbragt midt
i. Og selvfølgelig blev filteret vendt rigtigt 
efter afmærkningen på loddestederne: bog
staverne B og P mod EK 90. Derefter blev 
ledningerne til de to rør trukket. Og her gæl
der det: så korte ledninger fra filteret som 
muligt, helst ikke længere end 2—3 cm hver. 
For at opnå dette måtte jeg rykke EF 94/2 
hen ved siden af filteret.

Samtidig med monteringen af filteret an
bragte jeg en lille drejeomskifter, f. eks. type 
MEC BK-6 lige over filterets loddesteder, så 
jeg fik superkorte tilledninger fra omskifte
ren til filteret. Et mini-relæ ville også kunne 
gøre god fyldest i stedet. Omskifteren blev 
ved hjælp af en bøsning forsynet med en 
forlængeraksel ud til forpladen. Selve om
skifteren var anbragt på en lille aluminiums
vinkel tættest muligt ved filteret.

Jeg opnår ved denne montering at få mu
lighed for to båndbredder, idet omskifteren 
ved at shunte filteret med en lille blok på 
5 pF øger filterets båndbredde til 3 kHz, uden 
den lille blokshunt er båndbredden 2 kHz. 
Dette arrangement viste sig at være behage

ligt ved brugen af modtageren, idet jeg så 
kunne bruge den smalle båndbredde, når 
trængslen på båndet var stor — og den brede, 
når der var lidt mere albuerum. Den brede 
lyder en kende bedre end den smalle. De 
øvrige dele ved filterets montering skulle 
klart fremgå af diagrammet. Og da filteret 
jo er fast afstemt til mellemfrekvensen på 
455 kHz, bliver trimmevanskelighederne 
mindsket betydeligt.

Se, det var jo en økonomisk investering af 
betydning. Men nu rykkede modtageren også 
pludselig op i rangklasse med de mere adelige 
modeller. Men den fik mere blåt blod endnu. 
I de tekniske beskrivelser af dyre modtagere 
havde jeg set, at de næsten alle var forsynet 
med en særlig form for detektor: en pro
duktdetektor. Og så skulle fyren her ikke stå 
tilbage.

Dioden OA 81 blev pillet ud (og senere 
brugt i et medhørsanlæg ved senderen) og 
blev erstattet med ovennævnte detektor. — 
Fig. 3 viser diagrammet: Umiddelbart efter 
sidste MF-transformer anbringer jeg et ECH 
81, der forbindes som vist. På mit chassis var 
der god plads til det bag ved MF-transfor
meren.

Men først en smule nødtørftig teori angå
ende denne form for detektor. Den består af 
et blandingsrør (EK 90 kunne også bruges), 
hvor mellemfrekvensen på 455 kHz bliver 
sendt ind på gitter 1, mens beatfrekvensen 
på ca. 454 kHz eller 456 kHz (alt efter beat
kondensatorens stilling) bliver dirigeret til 
gitter 3. Resultatet af denne blanding bliver 
en differensfrekvens på 455 kHz - 454 kHz 
(eller 456 kHz - 455 kHz) = 1 kHz eller 
1000 Hz for at tale i mere alm. sprog. Vi får 
altså en lavfrekvens svingning ud, og denne 
sender vi så gennem blokken på 10 nF videre 
til yderligere forstærkning i LF-delen.

Der er dog et par ting at tage i betragtning 
ved monteringen af en produktdetektor. Det 
indkomne mellemfrekvenssignal må dæmpes 
stærkt i forhold til den beatfrekvens, det skal 
blandes med. Derfor går mellemfrekvenssig
nalet via en spændingsdeler bestående af de
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ECH.81.

Fig. 3.

Tips---------------------------------

Før
modtageren

bygges
Af OZ5NU, Niels Mortensen, 
Hegnshusene 37, København, 2700 Brh.

to blokke på 5 pF og 100 pF til gitter 1. Og for 
at undgå at der trænger HF-spænding over i 
LF-delen er der i anoden på ECH 81 anbragt 
et filter bestående af en drossel på omkring 
2,5 mH og to blokke på hver 100 pF til stel. 
Desuden er anodespændingen til røret ekstra 
filtreret ved hjælp af 20 kohm og en elektro
lyt på 25 pF.

Men da den dæmpning, som de to blokke 
på 5 og 100 pF giver, ikke altid er tilstræk
kelig, hvor det drejer sig om kraftige ESB- 
signaler, kan det blive nødvendigt at dreje 
ekstra ned for HF-styrkekontrollen. Og så 
kan der blive behov for en LF-styrkekontrol. 
En sådan kan da indskydes mellem de to halv
dele af ECL 82. I stedet for gittermodstanden 
på 0,1 Mohm anbringes et potmeter på 0,5 
Mohm, hvor midterbenet (den bevægelige 
arm) forbindes til gitteret på sidste halvdel af 
røret i stedet for den forbindelse, der i øje
blikket kommer fra blokken på 10 nF og mod
standen på 0,1 Mohm. Ved modtagning af 
ESB-stationer drejer man så passende ned for 
HF-kontrollen og op for LF-kontrollen.

Husk også at ledningen fra MF-transfor- 
meren og over til røret skal føres i skærmet 
flex — og blokken på 100 pF lægges direkte 
på gitter 1 og derfra til stel. Ellers vil der 
blive risiko for brum.

Hvad opnåede jeg så ved denne form for 
detektor? At det blev lettere at afstemme 
modtageren til ESB-stationer — og at de lød 
bedre. Og det med vellyden gjaldt forresten 
også AM-stationerne.

Hele besværet har nu givet mig en 80 m 
grundmodtager med fin (variabel) båndbred
de og en speciel detektor for ESB-modtag- 
ning — en grundmodtager, som kan danne 
basis for tilslutning af convertere til de øvrige 
bånd. Men dette er en anden historie, som 
Kipling siger. Det vender vi tilbage til en 
anden gang.

Og så, kære begynder i vor dejlige hobby, 
held og lykke til!

Jeg mindes radioamatøren, der havde lavet 
sin modtager færdig og kun lige skulle bore 
bare et enkelt hul til slut — hvorunder han 
borede op i en nettransformer og ødelagde 
denne!

Det er jo klart, at selv om man har lavet 
en konstruktion færdig, så kan der godt være 
enkelte ting, der skal rettes, uden at man dog 
af den grund behøver at pille alt det af, man 
har monteret, hvis man da ellers går fornuf
tigt frem. I ovenstående tilfælde havde der 
været to mulige løsninger, nemlig en stump 
brædt under det emne, der skulle bores, såle
des at når man havde boret igennem alumi
niumet, og man fik træspåner op gennem 
borehullet, så var boringen tilendebragt. Den 
anden løsning havde været at trække et 
stykke rør, f. eks. afstandsrør, på boret, såle
des at boret kun kunne nå et bestemt udmålt 
stykke igennem emnet, når man borede.

Noget lignende gælder i øvrigt for snit
tappe. På mine snittappe har jeg altid en 
møtrik, og grundene dertil er flere. Dels kan 
jeg prøve møtrikken på en given skrue og 
således konstatere, at det er den rigtige tap, 
jeg har fat i, dels kan jeg prøve møtrikken 
ned over et givet bor og se, om det er det bor, 
der egner sig bedst til forboring ved den givne 
skæring. Endelig kan jeg indstille møtrikken 
på snittappen således, at jeg skærer med tap
pen i f. eks. chassiset, men kun ned til mø
trikken (hvis der er begrænset plads på den 
anden side). På denne måde undgår jeg at 
skære op i ting, der sidder på konstruktionen.

Det er en god men ikke helt kendt regel, at 
når man laver en konstruktion, så lakker 
man skruer og møtrikker til, eftersom man 
monterer. Grunden er, at de så ikke går løse, 
og man sikrer sig dermed en god stelforbin
delse — arbejder man på grejet efter at have 
skruet skruer i, f. eks. med slibning, vil man 
hurtigt opdage, at skruer og møtrikker arbej
der sig løse, hvis de ikke er lakkede, ja, fak
tisk skiller det hele ad efterhånden.
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For DR-amatører 

- og evt. andre
220 V

Jeg giver sidste ærede klagere ret. Der 
gøres for lidt for DR i OZ-land. Derfor denne 
lette og billige konstruktion. Den er ikke eg
net til DX, har i det hele taget intet med RX 
at gøre — men til sagen!

Materiale som følger:
1 stk. teaktræsplade ca. 200X300X10 mm.
10 stk. »bådklinker« ca. 50 mm lange (de er 

af kobber og bruges til klinkbyggede både).
10 stk. ganske alm. 2” søm kan bruges, men 

— kobber er bedst.
Dernæst ca. 2 m alm. lysnetledning m. han

stik i den ene ende. 1 stk. dobb. afbryder og 
ca. 1 m 1 mm blank tråd, ca. 1,15 m teakliste, 
ca. 15X25 mm, 1 stk. 4 mm krydsfinér 200 X 
300 mm, en fatning plus pære 220 V 10 W, 
»mignon« plus sikring plus sikringsholder. 
Når dette er fremskaffet, køber man hos hø
keren en gang røde pølser af de lange tynde. 
Men køb rigeligt, der skal nok blive brug for 
dem. — Endelig ikke dåsepølser.

Så kan vi begynde at montere.
I »chassiset« = teaktræspladen bores to 

rækker huller med ca. 40 mm afstand — se

skitsen — på den lange led af pladen. På 
tværs bores der således, at man, målt i pølsens 
længde, rammer ca. 10 mm fra hver ende af 
denne. Sømmene slås i. Ligeledes bores der 
for montering af afbryder, sikringsholder og 
lampefatning.

Når det er sket, skal listen anbringes (skit
sen), og vi trækker »snorene«. Til sidst — ef
ter afprøvning — skrues 4 mm krydsfineren 
under for at dække for spændingsførende 
dele. Pølser er som en »urdox«, stor modstand 
kold — og den falder gradvis, når temp. sti
ger og dermed strømmen, der kan blive op 
til ½—3/4 amp. pr. pølse. Disse stikkes på 
sømmene, man tænder, og på 1—½ min. er 
de varme og lækre. Sennep, brød o. s. v.

Alle pølser er ikke ens (det er vi andre jo 
heller ikke), men med lidt øvelse fås et me
get fint resultat (R5 og 60 dB over 9 i smag). 
Men pas på, pølserne kan blive så varme, at 
skindet springer. Og da opstår DX på de om
kringsiddende hams. Husk at afbryde når pøl
serne sættes på eller er stegt.

73 og velbekomme. 3305 Leo, Lynæs.

Ved tilpasning af huller til forplade/chas
sis vil man opdage, at når man tager forpla
den af, befinder der sig en masse slibestøv og 
grater imellem chassis og forplade. Dette skal 
fjernes, da det ellers kan afstedkomme senere 
uheld eller måske ulykker! Derfor, når man 
bygger på en konstruktion, og man har tilpas
set alle enkeltdele, er den rensede forplade 
og det ligeledes rensede chassis noget af det 
sidste, der skal føjes sammen, hvorefter alle 
skruer og møtrikker efterspændes og lakkes, 
gerne med farvet lak, så man kan se, man 
har været der.

Angående rensning af chassis m. v. for file
spåner, så tro ikke en støvsuger er det eneste 
rigtige. Der er mange fine filespåner, som 
støvsugeren ikke tager, hvilket man let kan 
konstatere ved at lade støvsugeren puste 
efter at have støvsuget chassiset (pas så på 
øjnene), for nu kommer der nogle meget fine 
spåner flyvende.

Det rigtige er brug af en fugtig nylonsvamp

i første omgang, derefter anvendelse af en 
pensel og et så billigt middel som sprit.

mA-metre er ting, der bør monteres til 
allersidst, for det er jo noget af det kedeligste 
at få spåner eller slibestøv i disse. Skulle 
der komme spåner eller slibestøv i en dreje- 
kondensator, fjernes dette med en fuglefjer 
(fugleart ligegyldig), man kan her under 
rensningen have sit ohmmeter på over kon
densatoren, således at man ved eventuelle 
kortslutninger grundet spåner hele tiden kan 
konstatere dette ved gennemdrejning af kon
densatoren, hvorunder omhmeteret vil slå ud, 
hvis der befinder sig kortsluttende spåner 
imellem pladerne.

Men hvis ellers drejekondensatoren befin
der sig på chassiset under arbejde på dette, 
så træk en plastikpose ned over den, så spå
ner i denne undgås — plastikposer kan selv
følgelig anvendes over eventuelle andre gen
stande til beskyttelse ved arbejde på chas
siset. *
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Begyndersiden

En begyndersender

Af OZ7HU, Henry Petersen,
Mørkhøjvej 127, Herlev.

Vi har jo alle været begyndere, mere eller 
mindre. Man kan vist dele begynderne op i 
flere kategorier, nemlig dem, der i deres ar
bejde beskæftiger sig med radio eller elektro
nik, og om dem kan man vel sige, at de ikke 
kender egentlige begyndervanskeligheder. Så 
er der de heldige, der har familie eller gode 
venner til at klare vanskelighederne, og ende
lig er der dem, der har lyst og energi, men 
mangler den fornødne sagkundskab og har 
svært ved at få hjælp. Selv her i København, 
hvor man lige kan stikke ned i klubben, lø
ser det ikke altid problemerne, for på det høje 
plan, de fleste samtaler dernede føres, gene
rer man sig ofte for at komme med simple 
spørgsmål, og hvis man endelig vover sig 
frem med dem, bliver de tit affejet med en så 
teknisk forklaring, at man er lige klog. De 
fleste oldtimere har glemt, hvordan de selv 
så på sagerne i begyndelsen.

Der er sikkert mange rundt i landet, der 
har givet op, fordi de ikke har kunnet skaffe 
den hjælpende hånd, der skulle til for at få 
dem på rette spor. Jeg har i al fald selv hjul

pet nogle i gang, der havde opgivet, selv om 
mine evner er begrænsede. Økonomien spil
ler også en rolle, det er jo betydeligt lettere, 
hvis man kan gå hen og købe de instrumen
ter, man så ofte læser er minimum på statio
nen. Nogle vil måske sige, at man selv kan 
bygge, ja, men er f. eks. et gitterdykmeter et 
begynderprojekt? Nå, i virkeligheden kan 
man jo klare sig langt med meget mindre, 
hvor mange nye kender f. eks. den lille sonde, 
der er vist på fig. 1, den ses også på fotoet af 
senderen. Den kan, i forbindelse med et uni
versalmeter, bruges til mange ting. Man kan 
konstatere, om sender- eller modtager-oscil
latoren svinger, man kan se, om der er selv
sving o. s. v. Til fremstillingen kan bruges 
næsten hvilken som helst diode. Et absorp
tionsfrekvensmeter er også rart at have, i al 
fald ved senderbygning, men ikke afgjort 
nødvendigt, hvis man har en god modtager, 
men det hører til de instrumenter, der er lette 
og billigt at fremstille selv. 7AQ havde et i 
OZ juni 1962, måske kunne han genindrykke 
det igen, når der mangies stof, til glæde for 
de senere ankomne.

Der er en anden ting, begynderne og andre 
tit har svært ved, nemlig spolerne. En eller 
anden, der har sagkundskab, burde skrive en 
artikel om, hvordan man omsætter et dia
gram til praksis, når det gælder spoler, det 
er jo let nok, når bare man ved det, men jeg 
har set folk, der har siddet og trillet to spo-

155



FIG. 2

ler og placeret dem hver for sig efter et dia
gram, der ved induktiv kobling har vist en 
spole oppe i anoden i et rør og gitterspolen 
nede ved gitteret i næste!

En anden ting, der åbenbart også volder 
kvaler, er rørbenene. Bare konstruktørerne 
af de lettere ting ville sætte nr. på benene, 
det ville lette mange. Ikke alle har rørhånd
bog, og ikke alle rør står i alle bøger.

Til sidst vil jeg beskrive en lille sender, der 
kan laves uden andre instrumenter end de 
beskrevne. Den er ydermere billig og let at 
få til at køre, og inputtet er lige, hvad C-li
censen tillader. Med en rimelig antenne kan 
man lave en masse med den selv her i esbal
deren; med en lignende sender lavede jeg 35 
lande for et par år siden, krystalstyret! Med 
modellen her kørte jeg en prøve-QSO, den 
gav 589 fra DM3UNA.

Lignende sendere har fra tid til anden væ
ret vist her i OZ, fig. 2 viser diagrammet. Det 
er en krystalstyret Pierce-oscillator, her med 
en EC 92, EC 90 er også prøvet uden at ændre 
noget i diagrammet, den kørte lige så godt, et 
halvt ECC 81 kan anvendes, hvis man ændrer 
gitter- og anodemodstanden til 100 kohm. PA- 
røret, der er et EL 84, har ikke givet noget 
besvær med ustabilitet trods manglende sta
bilisering; jeg har prøvet med tre forskellige 
rør i opstillingen. Pi-ledets spole er her vik
let på et ettomme plasticrør med ca. 40 vin
dinger laktråd, fordelt over 5 cm. Trådtyk
kelsen kan være et eller andet mellem 0,5 og

0,1 mm, det er sikkert nødvendigt at ekspe
rimentere lidt med den spole, da den jo er 
afhængig af de anvendte kondensatorer. I 
dette tilfælde har jeg brugt to fra slagtede 
BCL-spiller. På Cl er brugt den lille sektion, 
der er på ca. 180 pF, C2 er på ca. 2 gange 
500 pF, der er lagt sammen parallelt. Bedst 
er det at vikle spolen som vist på skitsen 
fig. 2 a. Man fæstner tråden i den ene ende af 
formen, vikler en halv snes omgange, laver en 
lille snoning, vikler et par omgange, snor 
igen, og så fremdeles for hver anden omgang. 
Det har også den fordel, at man senere kan 
sætte en omskifter på og køre på flere bånd 
ved bare at skifte krystallet.

Modulatoren har jo egentlig ikke inter
esse for en C-amatør, men er medtaget for 
helhedens skyld, det ville nok være mere 
fornuftigt at reservere pladsen til VFO, eller 
man kan bruge den til strømforsyningen, men 
det giver jo træning i at bygge at lave den. 
Den er lavet med et EF 89 som mikeforstær- 
ker og et EL 84 som udgangsrør, jeg har be
nyttet Heising modulation, da man så sparer 
den dyre modulationstransformator. Her er 
anvendt en udgangstransformator af ukendt 
oprindelse, men den skal have en impedans, 
der passer nogenlunde til røret. Man bruger 
den store vikling, og ved at koble en højtta
ler til den lille vikling kan man kontrollere, 
om opstillingen virker.

Når man samler sådan en sender, bør man 
først lave strømforsyningen og glødekreds-
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løbet, dernæst monterer man oscillatoren og 
afprøver den og går først i gang med næste 
trin, når den kører, som den skal. Det gør 
man ved at sætte HF-sonden til universalin
Til antenne

strumentet, sætte dette i et af de lave volt
områder og nærme sonden til rørsoklen eller 
krystallet, der skal nu vise sig et udslag, hvis 
den kører. Det gælder i øvrigt altid, når man 
bygger, lav ét trin færdig ad gangen, så slip
per man for at stå med en færdig konstruk
tion, der ikke virker. Det er lettere at finde 
en fejl i ét trin end i en hel konstruktion. Når 
man så har monteret resten, kan man koble 
en 10—15 watts pære til antenneudgangen, 
dreje C2 helt ind og så med Cl forsøge at få 
lampen til at lyse. Hvis dette ikke sker, flyt
ter man udtaget et hak og prøver igen og så 
fremdeles. Når man så har fået lampen til at 
gløde, drejer man på C2, til lyset bliver kraf
tigere. Så efterstiller man Cl igen og dernæst 
C2, til lyset bliver klarest mulig, hvis man så 
et kort øjeblik fjerner krystallet, skal lyset 
slukke, ellers er der selvsving. På fig. 3 er 
vist en opstilling, der er lettere at tune sen
deren op efter end det sædvanlige meter i 
anodestrømmen, hvor man skal udjævne dyk
ket. Her tuner man bare Cl og C2 til størst 
udslag på meteret.

Der er i diagrammet vist en pære i anode
ledningen til PA-røret, her kan man også 
sætte et meter på ca. 50 mA og dermed måle 
sit input. I stedet for 10 watt-lampen kan man 
koble en kunstantenne til udgangen eller bare 
antennen (man risikerer at få en del uven
ner), hænge HF-sonden hen i nærheden af 
spolen og så tune til max. udslag.

Når man så går i luften, skal man ikke tabe 
modet, fordi man ikke får kontakt første 
gang. Selv folk med store, dyre sendere kal
der forgæves! Fotoerne viser placeringen på 
chassiset, opbygningen er ikke kritisk. Dros
lerne skal helst monteres vinkelret på hinan
den og ikke side om side. Da senderen her 
kun er bygget som model, er der ikke ofret 
nogen form for indikatorer. Chassiset her

RETTELSER

En begyndermodtager til 80 m

Rettelser til diagrammet i OZ for marts 
1968:

Desværre har tegneren lavet et par fejl, 
som jeg beder rettet.

1. Modstanden på 1 kohm fra MF 1 skal gå 
til + 250 volt-ledningen (og ikke til stel som 
vist).

2. VFO-røret ECC 81, sidste halvdel: Blok
kondensatoren fra katoden og op til EK 90 
skal være 10 nF (ikke 10 pF). Afkoblingsblok
ken ved siden af skal være på 10 nF (ikke 
på 10 pF).

3. Modstanden mellem EC 92 og stabilise
ringsrøret OB 2 kan sættes til omkr. 2 kohm.

OZ7EM.

Dr. ob 7AQ.
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der i 

min artikel i OZ nr. 3 side 77 i tidsplanen for 
de maritime tjenesters overgang til SSB op
træder en helt »syg« trykfejl.

Ud for datoen d. 1.1.1973 skal teksten være: 
Nye skibsinstallationer må ikke mere etable
res med DSB-sendere.

Tilsyneladende jo en lille ting, idet »bare« 
et S er kommet ind i stedet for et D. Jeg 
synes, det ville være rarest med en rettelse.

Hvis vi går i petitesser: Ud for datoen 
1.1.1975 skal teksten være: Kyststationer sk al 
ophøre med at udsende DSB.

Her er der faldet et ord ud, skal; men fejlen 
er vel ikke meningsforstyrrende.

OZ7OX.

Sådanne fejl forekommer desværre, hvilket 
ingen beklager mere end redaktionen. De 
nævnte trykfejl var r e t t e t i k o r r e k t u -  
r en, men af en eller anden grund er de ikke 
rettet i satsen af trykkeriet.

Redaktionen har kun i sjældne tilfælde lej
lighed til at se ombrydningen før trykningen 
og dermed mulighed for at rette fejl, der er 
sluppet igennem i en 2. korrektur. Det hele 
skal gå altfor hurtigt, og hastværk er jo som 
bekendt lastværk.

Vy 73 de 7AQ.

måler 13X25 cm, og det fremgår jo, at der er 
masser af plads. Det vil jo nok være fornuf
tigt at montere krystalfatningen på forpla
den, hvis man ikke bruger omskifter, så man 
lettere kan skifte krystallet. *
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HF-forstærker Det.  LF 1 LF 2

En rævemodtager til 80 meter
Af Torbjørn Jansson, SM5BZR, 
Plåtslagervagen 6, Bromma, Sverige.

Oversat og bearbejdet af TR.

Selv om vi ikke her i OZ-land kører ræve
jagt på 3,5 MHz-båndet, vil denne konstruk
tion alligevel imødekomme et stort behov for 
en let og billig konstruktion, idet en modifi
kation til 1825 kHz skulle være let at foretage 
for enhver.

Denne modtager er mekanisk simpel at 
fremstille, den kører på 3 volt (to »penlight- 
celler«), forbruget er 10 mA. Den indeholder 
seks transistorer, alle BC108, der udfører 
funktionerne HF-trin, oscillator, emitterføl- 
ger, detektor samt to LF-trin. Oscillatoren 
ligger på signalfrekvensen, og signalet blan
des ned til LF (systemet benævnes »autodyn- 
super«).

Modtageren er bygget i en sprøjtestøbt me
talkasse med målene ca. 111X61X30 mm. 
(Eddystone cat. no. 896, en gros fra Rudolph 
Schmidt A/S).

Ferritantennen er indstøbt i plastic padding 
i en U-profil af aluminium, som fastskrues på 
kassen. Udover ferritantennen skal ikke vik
les spoler, idet der benyttes miniature dros
selspoler af fabrikat Painton (kan man få fat 
på nogle små toroider som f. eks. Philips type 
2P 653 46 (6X4X2 mm, 4C4, rød), kan man 
meget let vikle spolerne selv til såvel 80 som 
160 m. TR).

Som drejekondensator kan anvendes Prahn 
LTM 30, 4—33 pF, eller tilsvarende, idet pa
rallelkondensator (C0 på diagrammet) og

dækningsområde indrettes derefter. Følgen
de tabel giver nogle muligheder:
Cv pF C0 pF L3 μH Frekvensområde, MHz
4—33 220 + 33 10 3,5—3,6
3—25 120 15 3,5—3,7
3—18 68 + 68 15 3,5—3,6

Der benyttes en færdig batteriholder, som 
fastlimes på printet.

Ferritantennen.
Ferritstaven deles i to lige lange stykker 

ved at file et spor og brække. De to dele læg
ges parallelt og samles med tape som vist på 
tegningen, der også giver vikledata.

U-profilet skrues fast på siden af kassen, 
møtrikkerne skal vende ind i kassen (3 mm 
eller 1/8” skruer). De åbne ender afdækkes 
med tape, så der dannes en støbeform. Frem
gangsmåden er nu følgende: Bland Plastic 
Padding og læg et ca. 3 mm tykt lag i bun
den af profilet, idet skruehovederne dækkes 
godt, men gennemføringshullet holdes frit. 
Læg derefter staven i og før trådene gennem 
hullet. Trådene bør være isoleret med flex og 
aflastet for træk med tape omkring staven. 
Staven centreres bedst muligt, hvorefter den 
dækkes med plastic. Det hele hærder nu i et 
par timer, hvorefter tapen kan fjernes fra 
profilets ender, og støbningen glattes til med 
en fil. Profilet bør fjernes fra kassen under 
denne operation. >
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Fig. 1.
Monteringstegning. Sml. printtegning fig. 2.

Fig. 2.
Ætsetegning for print i størrelse 1 :1.

Fig. 4.
U-profil af aluminium (eller messing), tjener som 

skærm og holder for ferritantennen fig. 3.

Fig. 5.
Således holdes modtageren. Tegningen til højre 
viser også placeringen af omskiftere, antenne, 

oscillatorafstemning og telefonjack.

Samling og vikling af ferritantennen.

Fig. 6.
Overføring af pejleret- 

ningen til kompas. 
Bemærk de tre støtte

skruer. Modtageren holdes 
med staven nedad og 

vandret.
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Stabiliseret 

strømforsyning

Af OZ-DR 1469, Bjarne Johansen, 
Tårnborgvej 20, Korsør.

Når man leger med transistorer, har man 
brug for forskellige spændinger. Dem kan 
man jo få med batterier, men det er jo lidt 
besværligt at skulle til at bikse en spænding 
sammen hver gang. Løsningen må derfor 
blive en strømforsyning, som leverer de al
mindeligste spændinger. Strømforsyningen 
kan, ved at skifte zenerdioderne ud, ændres

til at levere andre spændinger. Komponenter
nes pris løber op til ca. 90—100 kr., hvis man 
intet har i rodekassen. *

Samling.
Komponenterne monteres stående på prin

tet som vist på montagetegningen fig. 1. Mon
ter også ledningerne til drejekondensator, 
omskiftere etc. C0 monteres på drejekonden- 
satoren, C16 = 47 nF over hovedtelefonen 
monteres på jacken, der er en miniaturetype. 
Komponenterne omkring 02 monteres på 
denne.

Senseantennen består af et stykke plastic
isoleret ledning, der trækaflastes med en knu
de. Ydre længde ca. 35 cm.

På kassens side anbringes støtteskruer for 
kompasset; disse samt de skruer, der holder 
printet, er 2,6 mm.

Trimning.
I første omgang stoppes oscillatoren, f. eks. 

ved at kortslutte drejekondensatoren. Heref
ter kan øvrige kredse trimmes til max. på 
3550 kHz (eller 1825 kHz). Herefter slippes 
oscillatoren løs, og den trimmes, så der opnås 
nulstød med målesenderen (eller VFO) på 
3500 og 3600 resp. 3700 kHz. Afstemningen 
ændres noget, når låget sættes på, hvorfor det 
er nødvendigt at sikre sig, at frekvensområ
det stadig passer.

Anvendelse.
Før jagten skal retningen til ræven bestem

mes. Rævemodtageren holdes med venstre 
hånd som vist i fig. 5, kassens overside med 
omskifterne er vandret. Modtageren drejes, 
til signalet er svagest, og antennestaven pe
ger nu mod senderen. For at afgøre hvilken 
af de to mulige retninger, der er den rigtige, 
drejes modtageren 90°, idet oversiden med 
omskifterne hele tiden holdes vandret, signa
let bliver nu kraftigere. Herefter skiftes til

»SENS«, og signalet bliver nu enten krafti
gere eller svagere. Senseantennen skal hænge 
lodret ned, modtageren holdes et stykke fra 
kroppen. Man afgør én gang for alle, til hvil
ken side ræven ligger, når signalstyrken sti
ger ved indkobling af »SENS«, og der sættes 
en pil eller andet mærke på modtageren.

Den nøjagtige retningsbestemmelse sker 
ved pejling på minimum, der er skarpt, me
dens maximum er alt for bredt hertil.

Retningen overføres til kompasset som føl
ger: Drej kassen, så den smalle side med 
støtteskruerne kommer opad, og sæt kom
passet imod som vist på fig. 6. Staven er sta
dig vandret, og der pejles til minimum. Kom
passet fastholdes med tommelfingeren, me
dens det indstilles. Der bør kompenseres for 
ferritstavens indvirkning på kompasset, den
ne kan andrage et par grader. Hold kompas
set i stilling og fjern modtageren. Hvis kom
pasnålen herved drejer sig, må der efterju
steres.

Når man kommer tæt på ræven, bliver sig
nalet så kraftigt, at det er svært at pejle. 
Man indkobler da dæmpningsledet.

I visse tilfælde fungerer sidebestemmelsen 
ikke tilfredsstillende, dette fænomen fore
kommer med alle modtagere. Man må da for
søge at pejle fra et andet sted. Resultatet 
bliver bedst, når man ikke står mellem sen
der og modtager.

Ombyttes ledningerne til ferritantennen, 
vendes senseretningen. Denne bør være ens 
på alle ens modtagere af standardiserings
grunde.

Pas på regn etc., modtageren er ikke vand
tæt. Efter brug i vådt vejr bør den tørres i 
åben tilstand, og den bør holdes bedst mulig 
tør under jagten. *
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Hovedrengøring 

af båndoptager

Af John Petersen, 
Tværgade, Felsted.

FIG i

GLASPLADE

Mon din båndoptager ikke trænger til et 
større eftersyn efter alle de timer, den har 
»kværnet« sød musik for hele familien?

Dette eftersyn kan man sagtens selv ud
føre, og samtidig med at man lærer sin bånd
optagers virkemåde, spares let en bunke pen
ge. Og selv om man ikke mener at kunne høre 
en ringere lydkvalitet, er eftersynet alligevel 
påkrævet. Optagerens lyd er ubetinget blevet 
ringere — dette høres blot ikke på grund af 
den gradvise forringelse.

I. Mekaniske del.
Først fjernes overdækslet ved at løsne et 

par skruer (pas på at bruge rigtige skrue
trækkere for at undgå ødelæggelse af skruer). 
Det må være nærliggende at begynde med 
løbeværkets »kraftcentral« — motoren. Led
ningerne loddes fra, og motoren pilles ud (pas 
på at fjedre til ophæng ikke flyver). Uanset 
motortype undersøges akslens slør. De fleste 
motorer må godt have op- og nedgående slør 
— dog ikke lodret stående maskiner. Derimod 
må sideslør ikke findes. Er dette slør for grelt, 
må nye lejer skaffes og isættes. Ofte kan man 
nøjes med at skille motoren ad, rense, smøre 
og samle den. Få endelig lejerne placeret lige 
over hinanden, så at rotoren ikke løber imod.

Herefter er det løbeværkets hurtigspole
system, som er på tur. Dette kan være opbyg
get på mange måder (remtræk, »direkte træk« 
eller ved hjælp af mellemhjul). Er det en 
maskine med remtræk, og denne er flosset, 
mør eller ikke lader sig stramme passende op, 
bør remmen udskiftes. Hvis båndoptageren 
arbejder med mellemhjul, tages disse ud ved 
at fjerne den U-formede fjeder over hjulet. 
Gummibelægningen kan være flosset, hård 
eller kantet — da skal hjulet udskiftes. Er 
det derimod kun snavset, renses det med en 
blød klud dyppet i tetraklorkulstof (CC14). 
Kanten kan friskes op med et hårdt viske
læder. Lejerne plejer at være udført af kob
ber. De forsynes med nyt smørelse (der bru
ges altid fin syrefri olie). Hos hurtigløbevær
kets mellemhjul gør det ikke så meget, om 
lejerne har en smule slør. Dette ytrer sig blot

ved støj under spoling. Den kræsne båndopta
gerejer vil dag sikkert ikke være tilfreds her
med — i så fald må hjulene udskiftes.

Spoletallerknerne skal også efterses. De pil
les ud ved at fjerne enten en fjeder eller en 
skrue. Behandlingen af disse afhænger stærkt 
af fabrikat og dermed type. Et er dog fælles 
— de er alle således ophængt, at de drejer sig 
i et leje. Her må sideslør helst ikke kunne 
mærkes, da det giver uregelmæssig opspo- 
ling. På undersiderne af »tallerknerne« er 
der fastlimet et filtstykke — dette er med 
tiden blevet hårdt og yder derfor ikke den 
rigtige modstand mod underlaget. Dette kla
res let med en kniv, som man ridser filten op 
med igen. Efter smøring genisættes spole
tallerknerne. Tælleværket får oftest sit træk 
fra venstre spoletallerken. Dette træk er etab
leret via et gummibånd, som, hvis det er nød
vendigt, udskiftes.

Løbeværkets anden funktion — båndtrans
port under ind- og afspilning — skal nu igen
nem samme omgang. Blot må man her være 
endnu mere omhyggelig. Alle mellemhjul pil
les ud, renses, smøres og sættes i. Her kan 
sideslør ikke tolereres, da det vil give wow. 
Findes der slør, må hjulene udskiftes (i så 
fald skift alle ud — det sparer mange ærgelser 
senere). Er dette træk lavet med gummibånd, 
vil jeg uanset tilstand af dette anbefale ud
skiftning. Gearsystemet renses og smøres. Af 
størst vigtighed er svinghjulets tilstand. Dette 
hjul pilles ud, pas endelig på at funktions
grebenes forbindelsesstænger ikke hopper ud 
af slidser og huller, når værket skilles). Når 
svinghjulet er taget ud, renses det for fast
groet båndstøv. Lejerne renses og smøres. 
Her må der praktisk talt ikke findes sideslør. 
Samtidig med at svinghjulet er ude, renses og 
smøres forbindelsesstænger, hvor de løber 
sammen med stel eller med andre greb. Har 
man mærket slappe funktionsgreb, bør fjedre 
strammes eller eventuelt udskiftes. Ved sam
lingen er det af stor betydning, at svinghjulets 
lejer står nøjagtig lodret over hinanden, da 
der ellers vil opstå unødig støj og slid. Nu 
undersøges trykrullen, om den er flosset eller
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i Tonehoved

hård. Er den det, vil det være klogt at ud
skifte den, da båndet ellers let glider.

På optageren findes der et par forskellige 
bremser, som også skal have en omgang. Ind 
mod spoletallerknerne slæber to arme med 
påmonterede korkstykker. Om nødvendigt ud
skiftes disse korkstykker. Bremserne til at 
holde båndet stramt med er ofte udført som 
filtstykker, som strammer mod tonehovedets 
spejl eller mod båndstyret. Det er en ubetin
get nødvendighed at udskifte disse filtstyk
ker.

Er tonehovedets spejl meget slidt, forringes 
diskantgengivelsen, og et nyt hoved må isæt
tes. Er spalteåbningen tilstrækkelig lille, kan 
det dog lønne sig at slibe hovedet op. Dette 
gøres med en Arkansassten (HB 24 — hård), 
som placeres som på fig. 1. Stenen bevæges 
med lange bløde træk langs spejlets runding. 
Under og efter slibning skal stenen være væ
det i olie. Når hovedet er rettet op, skal det 
poleres op, hvilket gøres med et specielt poler- 
bånd, som kan købes i forretningerne. Slette- 
hovedets tilstand er af mindre betydning — 
dette renses blot og genindsættes sammen 
med tonehovedet. Når alle disse formaliteter 
er ordnet, skal bremser og hoveder justeres. 
Bremserne justeres ved, at der på spoletal
lerknerne lægges et bånd (begge spoler lige 
store), hvorefter der prøves i begge ender af 
båndet, om der dannes sløjfer. Nu strammes 
eller løsnes fjedrene på bremserne, indtil der 
opnås blød bremsning uden sløjfer. Jeg kan 
oplyse, at denne justering er af stor betyd
ning for Deres bånds sundhed.

Den mekaniske grovindstilling af tonehove
det foretages skønsmæssigt. Slettehovedet 
indstilles ved forsøg, til de kan slette de rig
tige kanaler.

II. Den elektriske del.
Findes der ikke nogen hørbare fejl i elek

tronikken, vil en elektrisk efterjustering være 
nok. Først må tonehovedet dog afmagnetiseres 
med en demagnetisator (som man sikkert kan 
låne hos radioreparatøren). Den tilsluttes 220 
V veksel og føres i båndets gennemløbsret

ning (pas på ikke at skramme tonehovedets 
spejl) og slukkes først ca. 1 cm borte fra op
tageren. Dette gentages et par gange, hvor
efter alt skulle være umagnetisk. Først skal 
tonehovedet indstilles i azimutstilling (90°). 
Et rørvoltmeter tilsluttes radioindgangen, og 
et justerbånd lægges på til afspilning. Man 
vil nu ved justering af tonehovedets azimut
skrue finde 3 max. punkter. Det midterste, 
som er det kraftigste, vælges (husk at lukke 
azimutskruen efter justering).

Optagerens højfrekvensformagnetisering 
(bias) bør også justeres. For stor bias afskæ
rer diskanten og for lille det omvendte.

Biasstrømmen måles over en 10 ohm mod
stand i serie med tonehovedet, se fig. 2 (mod
standen er indsat i tonehovedets kolde ende). 
Ved hjælp af Ohm’s lov beregnes nu strøm
men. Den skal stemme overens med de af 
fabrikken opgivne data. For nogle optagere 
er strømmen opgivet som en spænding over 
tonehovedet. Denne måles som vist på fig. 3.

Strømmen kan ofte reguleres i oscillatoren 
eller oppe ved tonehovedet. Til måling af 
frekvensgang bør bruges oscilloskop.

Er der brum i optageren, kan det skyldes 
flere ting. Ofte sidder der i røroptagere en 
»brumfjerner« i glødekredsløbet. Denne ju
steres til min. brum. En anden grund kan 
være en defekt elektrolyt, et ombyttet led
ningspar til tonehoved, transformator eller 
motor eller en forkert indstilling af eventuel 
mumetalkappe foran tonehovedet. Lednings
forbytning er kun aktuel, hvis fabrikken øn
sker netledning placeret i stikdåse på bestemt 
måde.

Høres en vibrerende tone (wow) ved afspil
ning, er der noget i vejen med enten det me
kaniske eller det elektriske. Oftest er det i 
den mekaniske del, man skal søge årsagen. 
Den findes ved, at man mærker alle rote
rende dele. Ved afspilningen vil vibrationen 
følge, et af hjulene i takt (fig. 4), som så ud
skiftes. Er alt dette i orden, skulle Deres 
båndoptager igen kunne opfylde de krav, som 
kan stilles.

God fornøjelse. *
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Spørgsmål: Da jeg regner med at få B-licens til 
sommer, er jeg så småt begyndt at tænke på en 
sender. Jeg synes, at OZ6PN’s ESB-sender i sidste 
OZ så yderst tiltalende ud. Da jeg kun er interesse
ret i 80 m, kan jeg endda spare en oscillator og en 
dertil hørende blander. Jeg regner med at lave 
ESB-signalet på ca. 485 kHz og så blande med en 
VFO på 3115—3315 kHz. Nu vil jeg gerne spørge, om 
jeg bør lave blanderen som en balanceret blander, 
da VFO’en jo ligger ret tæt på signalfrekvensen? I 
bekræftende fald bedes du tegne et diagram. Kan 
du give mig sokkelforbindelserne og glødestrømmen 
for 6J6? — Skal katodemodstanden på 2 kohm i sid
ste halvdel af ECC83 ikke afkobles? — Du kunne 
vel ikke hjælpe mig med et diagram over radio
telefonen AP565?

Svar: Ja, det synes jeg. På figuren har jeg lavet 
en skitse, som jeg tror kan bruges. Du ser side
båndsfiltret forneden til venstre og 6AQ5 røret til 
højre. Jeg tror, at der er en tegnefejl i artiklens 
diagram, idet der normalt skal sidde en kondensa
tor over TR2, så den har jeg tegnet ind på min 
skitse. Modstanden R findes ved at starte med ca.

+ 250 V

5 kohm og trimme begge kredse til max. midt i 
båndet, altså 3700 kHz. Så mindskes R, indtil output 
ikke stiger mere, og så skulle båndbredden passe. 
En eftertrimning: kan så være nødvendig. Vindings
tallene passer til Neosid Kleinfilter med F2 eller 
F10 jern (rødt hhv. violet). — 6J6 bruger 0,45 A i 
glødestrøm, og sokkelforbindelserne er i retning 
med uret: a1; a2, f, f, g2, g1, k. — Om katodemod
standen skal afkobles afhænger nok noget af mikro
fontypen. Jeg er ikke sikker på, at det er nødven
digt med en krystalmikrofon, men forstærkningen 
ville blive større, hvis den katode blev afkoblet. 
Muligvis kan katodemodstanden blot kortsluttes lige 
som i første halvdel. — Jeg har desværre intet dia
gram over radiotelefonen AP565. Er der en flink 
amatør, der vil låne mig det? Vy 73 de OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg har kikket i blade og tidsskrifter, 
men endnu er det ikke lykkedes mig at finde det, 
som jeg mangler. Jeg mangler et diagram over en 
konstantspændingsholder til 220 V, så jeg ville blive 
glad, hvis du lå inde med et sådant diagram, som 
jeg kunne låne til aftegning.

164

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.

Svar: Sorry, Old Man. Det er udstyr i en pris
klasse, som afskrækker menigmand nok til, at han 
finder ud af at klare sig på anden måde! De laves 
hovedsagelig efter flg. tre principper: 1) En variabel 
autotransformer (også kaldet en „variac") indstilles 
af en motordrevet mekanisme, som styres af et elek
tronisk eller elektromekanisk følekredsløb. 2) en 
speciel transformertype med luftgab kørt med næ
sten maksimal induktion vil give en udgangsspæn
ding, der ikke varierer ret meget med netspændin
gen. 3) Regulering af udgangsspændingen ved hjælp 
af styrede ensrettere med følgende frafiltrering af 
netfrekvensens harmoniske. — Afhængig af kra
vene til stabilisering, forvrængning, reguleringsha
stighed m. m. vælger man mellem typerne. I alle 
tilfælde er der meget jern i. Jeg: vil tro, at en sta
bilisator, der kan klare 300 W, koster omkring 
1000 kr. og vejer mindst 25 kg. Jeg tror ikke, at 
emnet egner til til køkkenbordskonstruktion, men 
måske er der amatører, som har bedre erfaringer 
end jeg? Så skriv pse.

Spørgsmål: Kan du oplyse mig om nogle transi
stortyper, der kan afgive 0,5—1 W på 14—21—28 
MHz båndene? Som spændingskilde har jeg 9—12 V.

Svar: Jeg ved, at AFY19 kan kildes til det, men 
den er nem at brænde af. 2N2219 kan klare det og 
sikkert også 2N2217 og 2N2218. 2N2221 og 2N2222 
svarer i data til 2N2218 og 2N2219, men er i TO-18 
hus, så de skal under alle omstændigheder have en 
kølefinne til den anvendelse. Jeg ville endvidere 
tro, at 2N706 kan give mindst en halv watt fra sig. 
Disse typer koster max. 5 kr. pr. stk. en gros. Men 
2N3553 er jo nok en sikker vinder, omend til den 
5-dobbelte pris. RCA angiver, at man kan få op 
mod 10 W HF ud af den på 10 m! Mange andre 
typer kan vel bruges. Kendetegnene er, at fT helst 
skal op på 300 MHz, samt at de skal kunne klare 
25 V og være beregnet til strømme over 0,2 A.

Spørgsmål: Hvis man har en sender eller en mod
tager til 110 V, 60 Hz, kan man så købe en transfor
mer, som giver 110 V sek. og med den fornødne 
strøm, slutte den til og regne med, at der ikke sker 
noget? Hvis man kan, er det så det billigste at købe 
en transformer med 110 V sek. eller én, som afgiver 
alle de spændinger, man har brug for?

Svar: Der er lidt forskel. Som regel vil der ikke 
ske andet, end at 60 Hz transformeren bliver en 
anelse varmere på 50 Hz, men hvis det er en skra
bet konkurrencetype, kan den blive for varm. Men 
det kan du jo prøve: Afbryd alle sekundærforbin
delserne, sæt 110 V (fra en lånt 220/110 V autotrans
former) på, og lad den stå en times tid. Hvis du kan 
blive ved at holde på kernen bagefter, er den god 
nok til 50 Hz. — Hvis du skal købe en transformer, 
er det billigst med en autotransformer 220/110 V, 
idet en sådan kun behøver den halve jernkerne
størrelse i forhold til en alm transformer for en 
bestemt effekt. Desuden er det en standardtype, 
som lagerføres i mange størrelser, så den er nem
mere at fremskaffe.



Fra INDUSTRI OG

ved OZ6PA VIDENSKAB

Et lille tilbageblik.
Elektriciteten, den allesteds nærværende urkraft, 

er blevet mennesket en tro tjener. Den skaffer ham 
rigdom, mad, klæder og gør alt det grove arbejde, 
den sørger for hans velbefindende, hans sundhed, 
hans sikkerhed og hans fritidsfornøjelse. Denne 
urkraft, som, er betingelsen for vort moderne sam
fund, har mennesket ikke kendt ret længe. Det er 
mærkeligt at tænke sig, at i menneskeslægtens 
historie, som vel nok strækker sig over adskillige 
millioner år, er det kun de sidste par hundrede år, 
man har fattet elektricitetens natur, og kun det 
sidste par slægtled hvor man har taget den i fuld 
anvendelse. Nu præger den hele vor tilværelse, 
hvad skulle vi gøre uden den?

Hvor langt vi skal tilbage i historien, inden, men
neskene bliver klar over, at denne særlige urkraft 
eksisterer, fortaber sig i historiens, mørke. Det 
siges, at Thales fra Milet var den, der første gang 
observerede', at man ved at gnide på rav kunne få 
dette til at tiltrække små lette legemer som strå og 
støv. Thales var en af de såkaldte syv vismænd, en 
filosof og, en fortræffelig købmand, der gjorde 
mange rejser. Han levede 600 år før Kr. Senere 
kunne man gentage eksperimentet og det med 
udvidede forsøgsobjekter såsom papirstumper og 
hyldemarvskugler, og ud af mørket træder så for
nemmelsen af, at der er noget, som hedder gnid
ningselektricitet, gode ledere, isolatorer etc., men 
så er vi helt henne ved anno 1600, hvor dronning 
Elisabeths livlæge Gilbert giver urkraften sit navn 
elektricitet efter det græske ord elektron, som be
tyder rav. At lyn, St. elmsild og rokkens elektriske 
stød er samme sider af denne kraft, skulle der 
endnu gå en rum tid, inden, man forstod.

Lyn og torden er altid blevet betragtet som ud
tryk for noget guddommeligt. Vi kender dette fra 
vore hjemlige breddegrader, når Thor var ude med 
sine gedebukke, så slog vognhjulene gnister, og 
himmelrummet rystede under den vilde jagt. Og 
St. elmsild?, Ja, her så man da lidt af den, gud
dommelige glorie.

Fænomenet iagttog man ofte på de gamle træ
skibe, herom har vi en beretning fra Christoffer 
Co'lombus’ anden rejse 1493. Der hedder det: „Nat
ten til søndag (oktober) tordnede det o-g regnede 
meget kraftigt. St. elmsild viste sig på bramsejl- 
mastens øverste bom. Her stod ligesom syv bræn
dende lys. Matroserne antog lysene for et helligt 
budskab og begyndte straks at synge og fremsige 
taksigelser, thi søfolk tror, at stormvejrets farer er 
forbi, når St. elmsilden viser sig“.

Omkring 1700-tallet begynder elektricermaskiner- 
ne at se dagens lys. Abbed Noliet i Paris konstrue
rede Leidnerflasken. Han lod et stort antal menne
sker stille og i kæde og lod flasken udlade gennem 
dennie kæde. Det gjorde man også med 240 garder- 
soldater 1 Versailles, og det foran hele hoffet. „De 
reagerede meget hæftigt".

1753 sender de Romas en papirdrage i vejret. Den 
var befæstet med en 260 m lang kobbertråd. Tråden 
var fastgjort til et glashåndtag, som de Romas 
holdt i hånden. Pludselig blev han kastet til jorden 
ved en hæftig udladning, og halm og strå, som lå 
på jorden, blev tiltrukket af kobbertråden og steg 
indtil 100 meter til vejrs.

Men nu er de store tænkere tæt inde på proble
merne, der gøres forsøg og opstilles love. Faraday, 
Ohm og Volt, Ampére o. m. a. kaster' lys over elek
tricitetens natur. Nye sider af denne mærkelige 
naturkraft giver sig udtryk. 1820 udsender H. C. 
Ørsted det lille skrift på 4 sider, der hedder „Expe- 
rimenta circa effectum conflictus electrici i acum 
magneticum", og alle Europas fysikere lægger det 
arbejde til side, de var beskæftiget med, for at 
hellige sig den nye opdagelse, elektromagnetismen.

Poul Andersen.

NYT FRA 
FOREDRAGSUDVALG ET

Det står fast, at der indtil videre ikke vil blive 
bevilget midler fra EDR til Foredragsudvalgets 
arbejde.

Det står fast, at Foredragsudvalgets arbejde ikke 
må standse — af hensyn til EDR.

Det betyder, at afdelingerne må slå af på andre 
aktiviteter for at få penge til foredragsholdere.

Må jeg foreslå, at afdelingerne går sammen regi- 
onsvis for at fordele den økonomiske byrde, et godt 
foredrag kan, være.

Foredragsudvalget er stadig til tjeneste med råd 
og vejledning, og hvis der kan ordnes noget billigt, 
skal det blive gjort. Mangler du emner til næste 
måneds program, så lad mig høre fra dig. Har du 
forslag til et emne eller et arrangement, er jeg 
lydhør.

Genpart af det læserbrev, der ikke må bringes i 
OZ, og som jeg omtalte i sidste måneds spalte, vil 
kunne fås ved henvendelse til mig.

Vy 73 de 3RC, Bro.

Indlægget i „Læserne skriver“ i aprilnummeret fik 
den tilsigtede virkning: adskillige henvendelser fra 
medlemmer, der gerne vil bidrage til en månedlig 
DR-side. Disse henvendelser har godt nok endnu 
ikke manifesteret sig i håndgribelige artikler, men 
jeg lever stadig med håbet om at finde en mand, 
der vil køre en, DR-side på samme måde, som, 6NF 
kører brevkassen — selv om det jo er ret meget at 
leve op til. Foreløbig vil jeg være godt tilfreds, blot 
jeg får nogle løse artikler fra de forskellige, der har 
stillet mig noget i udsigt! Vy 73 7AQ.

Dr OM OZ7AQ!
Jeg synes lige, at jeg vil trække mine ord fra sid

ste OZ tilbage. Mine udtalelser skyldes, at jeg fra 
forskellige sider har hørt, at DR-manageren, stadig 
virkede, som han gjorde det førhen, nemlig ved at 
give sig til kende i OZ, hvor han svarede på pro
blemerne fra lytteramatørerne o. s, v. Men dette 
kan jeg jo forstå på dig, at dette åbenbart ikke er 
tilfældet, men hvorfor så ha’ en DR-manager?

Vy 73 es good luck. OZ-DR 1453, Torben Jensen.

Jeg er glad for denne personlige undskyldning til 
OZ8JM. Den kedelige artikel i sidste OZ burde jeg 
faktisk ikke have ladet passere, den var både simpel 
og uretfærdig.
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Det er jo ellers ikke noget nyt, at HB-medlemmer 
skal grises til, i den retning har jeg jo selv prøvet 
lidt af hvert. Der er bare det ved det, at den slags 
altid giver bagslag og virker stik mod sin hensigt.

Personlig vil jeg meget nødig undvære 8JM i 
hovedbestyrelsen. Det med DR-numrene, som han 
passer, er jo trods alt en temmelig ubetydelig sag. 
Hans væsentligste styrke ligger i hans indsigt i 
regnskabssager og økonomiske forhold. Han har et 
sikkert instinkt for, hvad der tjener EDR bedst i 
alle 'situationer, han er dejlig fri for smålighed og 
helt igennem en mand med store, linier. Derved har 
han haft stor indflydelse på EDRs trivsel og udvik
ling gennem de sidste fremgangsrige årp Han er 
den gode medarbejder, der giver én lyst til HB- 
arbejdet og letter os arbejdsbyrden. Vi skal ikke 
gøre gode medarbejdere kede af at yde en HB-ind- 
sats. Vi kan risikere at få „det stille vand“ afløst af 
„viel Geschrei und wenig Wolle“, og det er ikke til 
EDRs fordel. 6PA.

Emne: Foredragsudvalget ved OZ3RC.
Det kniber åbenbart med ytringer fra afdelinger 

og medlemmer vedrørende foredragsvirksomhedens 
delvise finansiering af EDR — samt nytten af denne.

Dette skal sikkert udlægges derhen, at alle impli
cerede er tilfredse med disse tingenes tilstand; i 
modsat fald ville man i denne protesttid reagere 
kraftigt.

Det er givet, at ingen med respekt for sig selv 
vil bruge tid og evner på at udarbejde et godt 
foredrag, hvis det ikke kommer et rimeligt stort 
antal tilhørere til gode. Altså kan HB hjælpe med 
til, at småafdelinger ved fælles aftener kan. få et 
godt foredrag, samt at medlemmer med evner for 
foredrag tager disse i brug. Alt forudsat at HB er 
indstillet på at understøtte dette arbejde.

Ældre medlemmer må til stadighed holde sig for 
øje, at man skal forny sig, ligesom unge skal lære, 
hvilket er meget svært. Hertil kan man med fordel 
hente hjælp gennem foredrag, idet man populært 
sagt får en, lille impuls (lys idé), dernæst bliver 
man ført ind i emnet og kan til sidst spørge om de 
ting, der forekommer én uforståelige; dette er fore
dragets væsentlige fordel fremfor artikler i OZ.

Som eks. herpå kan jeg blandt andet nævne 
OZ9MO’s gode og interessante foredrag om fremti
dens VHF-modtager udstyret med FET. Om føje år 
vil man måske i OZ’s spalter kunne læse om erfa
ringer høstet med dette foredrag som ophav.

Det er netop heri, det ømme punkt er. I det Her
rens år 1968 kører man stadig løs med brokkasse
modeller anno 1939 (se Træindustriens Håndbog, 
side 314), hvilket jo ikke kan være meningen. Den 
overvejende del af unge amatører ligger ikke inde 
med sådanne årg. i rodekasser, men har kun mulig, 
hed for at tilvejebringe forholdsvis nye komponen
ter. Derfor må de naturligvis lære om disse ved 
f. eks. foredrag for senere at kunne udgyde deres 
erfaringer i OZ’s spalter.

Man høster som sagt kun, som man sår, derfor 
anbefaler jeg kraftigt, at man tager foredragshol
dere fra alle dele af landet og understøtter disse 
økonomisk. Vy 73 de OZ9UL, Lene.

Det var med glæde, at jeg under sidste general
forsamling i Odense søndag d. 17. september 1967 og 
ved gennemlæsning af de efterfølgende møderefe
rater fra HB, at HB nu var ved at vågne af sin 
dvaletilstand, man så simpelthen frem til det kom
mende år med glæde og optimisme. Her tænker jeg 
især på foredragsudvalget, som OZ3RC overtog på 
HB-mødet 29. oktober 1967 efter OZ6EP, som ikke

så sig i stand til en udvidelse af foredragsudvalgcts 
arbejde. I følge OZ3RC’s indlæg i OZ 1 68, pag. 19, 
så alt lovende ud for såvel foredragsholdere som 
menige medlemmer. Der var lagt faste retnings
linier for diæter til foredragsholdere, for afregnings
systemet, for rekvisition, af foredragsholdere m. m. 
(atter glæde!).

I OZ 3 68, pag. 94 og 94, havde foredragsudvalget 
atter et indlæg, hvori man kunne læse, at der virke
lig var skred i dette udvalg, det var tilsyneladende 
ikke en „døgnflue". Der var nu sket forbedringer 
for foredragsholderne, idet tilskudsgrænsen var sat 
ned til 35 km, samtidig blev en liste over faste 
foredragsholdere og disses emner offentliggjort. 
EDR’s medlemmer kunne nu se frem til virkelig 
gode afdelingsarrangementer med aktuelle fore
dragsemner, og hvor dygtiggørelse samt bedre vi
den. ville komme i højsædet, dette til gavn for såvel 
det enkelte medlem som lokalafdelingerne og der
med også for EDR i sin helhed, (Fryd!).

Men pludselig bliver der stukket en kæp i hjulet. 
HB råber: STOP, budgetoverskridelse, det går for 
vidt! Hvorefter foredragsudvalget sender — MAY
DAY. (Foredragsudvalgets indlæg i OZ 4 68, pag. 129).

Skal vi nu se dette initiativ og arbejde slået ned 
for fode? Eller er EDR’s medlemmer så dygtige, at 
foredrag kan undværes eller eventuelt holdes: nede 
på et minimum? Med et budget på kr. 1.000 kommer 
man ikke langt i disse tider, det vil svare til, at 6 
foredragsholdere hver kan afholde ét foredrag pr. 
år. Ser man tilbage, har jeg fundet følgende til 
frem af EDR’s regnskaber:

63/64 64/65 65/66 66/67
Foredrag 575 911,50 873,45 899,05
Traffic-man. 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.550,00
Sekretæren 900,00 900,00 900,00 1.075,00
Kassereren 4.725,00 7.200,00 7.500,00 7.675,00
HB-møder 3.917,60 2.918,20 4.365,70 5.944,60
Overskud 37.721,25 22.183,28 47.072,74 57.044,76

Heraf ser man, at udgifterne er steget i takt med 
tiden, men udgifterne til foredrag i de sidste år har 
stået i stampe. Hvad er årsagen så hertil? Ja,, man 
har jo lov til at gisne. Det kunne jo tænkes, at akti
viteten i det tidligere foredragsudvalg lå på samme 
stade som for 20 år siden, da behovet ikke var så 
stort, dette har OZ6EP så set i øjnene og trukket sig 
tilbage for at lade nye og yngre kræfter komme til. 
Men hvorfor skal disse nye kræfter straks have 
arbejdsglæden spoleret ved, at flere OT’s; i HB 
straks stikker en kæp i hjulet på grund af en til
syneladende for konservativ indstilling?

Med et overskud på kr. 57.044,76 i sidste regn
skabsår skulle EDR vel nok have råd til at ofre 
mere end de budgeterede kr. 1.000 til foredragsud
valget. HB burde imødese foredragsudvalgets1 initi
ativ med glæde og give dette udvalg en prioritet, 
som ligger væsentlig højere, end den hidtil har 
gjort, idet dygtiggørelse af foreningens medlemmer 
vil være til gavn for EDR og dens lokalafdelinger, 
samtidig med at det vil styrke EDR i foreningens 
fremtidige virke.

Men har vi nu råd til dette? — Ja, vi har nemlig 
ikke råd til at lade være! Blot HB ville skele til 
foreningens vedtægter1 § 2, og OZ6PA ville kaste 
lidt af sin kærlighed på foredragsudvalget og dets 
funktion, som den for tiden kommer Sønderjylland 
til del. OZ9DA.

Svar fra 6PA.
Der er vist ingen grund til at antage, at hele 

EDRs hovedbestyrelse skulle være så reaktionære,
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at de ikke vil ofre. penge på foredragsvirksomhe
den. Mon ikke årsagen må søges i, at pengene ikke 
er bevilget, før de er brugt. Der er bevilget 1000 kr. 
til foredrag, det er samme beløb som i tidligere år, 
og beløbet har sjældent været brugt fuldt ud, så 
det er vel derfor, beløbsrammen ikke er blevet 
ændret.

Nu agiteres der meget kraftigt for, at afdelingerne 
skal skrive efter foredragsholdere, og der loves 
100 kr. til ophold og diæter, hvis man. bor mere end 
35 km væk fra foredragsstedet.

Nu bliver der behov for mange, mange tusinde 
kroner, og da der ikke i HB er stillet forslag om 
noget som helst beløb, er bestyrelsen altså så gam
meldags, at den vil bestemme, hvor meget der skal 
disponeres over og på hvilke betingelser. Dette 
sker på HB-mødet i denne måned. Jeg henviser 
i øvrigt til referatet fra sidste HB-møde (OZ marts 
side 94), hvor der står: Hovedbestyrelsen henstillede 
til 3RC at holde igen, til man på næste møde havde 
fået fastlagt et budget for udvalget, der var allerede 
brugt godt 1500! kr. Man, var heller ikke enige i HB 
om den videre, udvikling.

Den sidste passus tæller ikke mindst med, der vil 
netop fremkomme andre forslag til HB desangå
ende.

I henhold til 3RC’s artikel „Nyt fra foredragsud- 
valget“ side 19 OZ jan. 1968 ydes der rejsepenge 
plus 100 kr. til dækning af eventuelle overnatnings- 
og bespisningsomkostninger, hvis foredragsholderen 
bor mere end 50 km fra foredragsstedet. Denne be
stemmelse er nu ændret til 35 km, herefter kan en 
foredragsholder, der tager til København og holder 
foredrag, få 100 kr., hvis han bor i Køge, men han 
får intet, hvis han bor i Roskilde.

Arbejdet med at udarbejde foredraget er dog det 
samme. Den slags eksempler er jeg blevet præsen
teret for fra Sønderjylland og på Falster. Sådan 
noget sætter ondt blod, og det hjælper ikke, man 
siger, at de 100' kr er til hotelophold, for vi ved jo 
godt, at alle, der bor på Sjælland, skynder sig hjem 
efter foredraget. Jeg siger ikke hermed, at fore
dragsholderen ikke har fortjent de 100 kr., for det 
har han, hvis han har siddet og arbejdet med sit 
foredrag, men det skaber ulighed og kvæler den 
idealisme, som får så mange af vore dygtige tekni
kere til at ofre sig for kammeraterne.

Københavnske foredragsholdere, der holder fore
drag i København, spørger spydigt, hvorfor deres 
honorar kun beståer af en øl, når foredragsholdere 
fra Køge, Helsingør, Hillerød, Frederiksværk o.s.v.
o.s.v. skal have 100 kr.

Her er vi altså inde på det helt uretfærdige, og 
det kan kun ændres ved, at man siger: Enhver fore
dragsholder får 100 kr. for sit foredrag plus. rejse, 
fortæring og overnatning efter regning. Skal den 
linie følges, bliver det næste, at ethvert foredrag 
landet over skal betales med 100 kr., hvad enten det 
er arrangeret af EDR eller af lokalforeningerne, 
eller rettere sagt, foredragsholdere vil kun gå ud 
gennem EDR, for herigennem får de de bedste 
vilkår.

Herefter kan man vist nok sige, at det bliver dyrt, 
og at vi er Inde i noget, der er ved at tage magten 
fra os. Der er altså god grund til at tænke sig om, 
og der er slet ingen, grund til at tro, at HB er en 
samling reaktionære stivnakker, fordi de ikke blindt 
følger, hvad der bliver foreslået. HB har et ansvar, 
og den bør i det mindste se de fulde konsekvenser 
af, hvad den går ind for.

Med venlig hilsen
6PA, Poul Andersen.

Til foredragsudvalget.
Som bestyrelsesmedlem i Åbenrå afdeling delta

ger jeg 1 udvælgelsen af de foredrag, der holdes i 
afdelingen, og har som følge heraf med interesse 
igennem OZ fulgt arbejdet i det nye foredragsud- 
valg.

I det sidste nummer af OZ opfordrer 3RC til ind
læg, derfor dette brev. Hovedbestyrelsen har brem
set udvalgets afbejde af økonomiske grunde, var det 
virkelig nødvendigt at spænde „buen" så meget, 
3RC, at der måtte trækkes i håndbremsen? Kunne 
man Ikke have været lidt mindre luksuriøs med 
foredragsholdernes diætudgifter? Hvorfor bibeholdt 
man ikke den gamle ordning, hvorefter foredrags
holderen fik sine rejseudgifter og eventuelle over
natningsudgifter dækket af udvalgets kasse, medens 
lokalafdelingerne selv afholdt udgifterne til mad og 
drikke? Dette var da en glimrende ordning. En 
anden ting, hvorfor skal man nødvendigvis slæbe en 
foredragsholder hele landet rundt, når der findes 
én i landsdslen, der „kører" på samme emne og 
med samme „kvalitet".? Måske er vedkommende 
Ikke interesseret i at rejse alt for langt fra sin 
QTH af private grunde, men dette skulle vel ikke 
afholde fra at benytte ham, når det både gavner 
økonomien i såvel den lokale afdelings kasse som i 
foredragsudvalgets!

A propos „kvaliteten" af foredraget, hvem mener 
sig kompetent til at afgøre, om et foredrag skal dis
kvalificeres? Dette er da en meget vanskelig afgø
relse at træffe, eftersom EDR har medlemmer på 
alle stadier lige fra „new comers" til „old timers". 
Der må nødvendigvis være noget for alle grupper, 
vi skulle da nødig lande på samme niveau med 
foredragene som Danmarks Radio med TV-pro- 
grammet! Dette vil omgående resultere i en svig
tende interesse fra medlemmerne, og dette var vel 
ikke målet, selv om dette også er en måde til und
gåelse af budgetoverskridelse. Det er helt indly
sende, at enhver foredragsholder skal have a l l e  
sine udgifter i forbindelse med foredraget refunde
ret, uanset om han bor i nabobyen eller 1 den. anden 
ende af landet, og om det drejer sig om et beløb 
på 200 kr. eller måske kun famøse 35 kr., hvorimod 
selve foredraget og dets tilrettelægning må være 
idealisme, et arbejde der udføres for at fremme 
interessen og forståelsen for vores fælles hobby på 
lige fod med alt andet foreningsarbejde. Jeg vil 
gerne understrege, at jeg: ikke et øjeblik er i tvivl 
om, at de foredragsholdere, det er lykkedes udval
get at arrangere, arbejder ud fra et idealistisk 
synspunkt og derfor også må kunne gå ind for den 
gamle ordning igen.

Sluttelig en ting, som foredragsudvalget selv har 
slået til lyd for, samarbejdet imellem naboafdelin
gerne når det gælder foredrag. Vi har praktiseret 
dette i Sønderjylland de sidste år under mottoet 
„Sønderjysk awten", der afholdes to gange årligt, 
forår og efterår i Åbenrå, fordi byen ligger mest 
centralt. På disse aftener samles alle amatører 
fra de seks sønderjyske' afdelinger plus de „afde- 
lingsløse amatører til et fællesarrangement. Denne 
fremgangsmåde har mange fordele for såvel fore
dragsholderne, tilhørerne som EDR. Foredragshol
deren føler glæden, ved at tilrettelægge et foredrag, 
når han ved, der bliver fuldt hus, tilhørerne får et 
godt og lærerigt foredrag, og EDR sparer udgifterne 
til afholdelse af foredraget i de andre afdelinger.

Derfor kan, man på 3RC’s spørgsmål i sidste OZ 
„Har vi råd til gode foredrag" svare ja, det har vi, 
men det kræver en kursændring, der dog absolut 
ikke betyder dårligere foredrag! >
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

WAE-tildeling.
I perioden, fra 1.12.67 til 31.1.68 er WAE blevet til

delt følgende OZ-stationer:
OZ3SK WAE kl. II 2XSSB nr. 13.
OZ1HS WAE kl. III fone A 290.
Endvidere har OZ3WP modtaget EU-DX-diplom 

nr. 57 for 2XSSB.

7. internationale Bodenseetreffen i Konstanz.
For 7. gang indbydes der til „Bodenseetreffen", 

der i år finder sted d. 29.—30. juni i Kancellibygnin
gen og dens gæsterum i Konstanz.

Lørdag d. 29. juni 1968.
Mobiltest på 80 og 2 m. (Dækningsstation DL0IM). 
Udlevering af special-licens for udlændinge (fra 

fredag d. 28.6.68).
Messe over stationsudstyr.
Modtagelse af gæster ved Konstanz overborg

mester.
Amatørfest i Kancellibygningen med stor tom

bola. (Bliver stadig bedre).

Søndag d. 30. juni 1968.
Start kl. 9,30: Rævejagt på 80 og 2 m.
Messe over stationsudstyr.

Overnatningsmuligheder.
Campingpladser og div. hotel- og privatrum.

Henvendelser.
Stævneleder: Rudie Kühe, 775 Konstanz, P. O. Box 

3029, Deutschland.

White Stick Radio Club.
Medlemmer i denne klub er blinde radioamatører 

i forskellige europæiske lande. De mødes hver ons
dag kl. 1800 GMT på 14,25 MHz såvel om lørdagen 
kl. 1000 GMT på 7,08 MHz og for dem, der er lidt 
tidligere oppe, kl. 0830 GMT på 3,75 MHz. Deres 
QSL-kort er påtrykt: „Medlem af White Stick Radio 
Club“, og disse kort tæller til „White Stick Award“.

Pr. 1. febr. 1968 var følgende stationer tilsluttet 
klubben:

DL1YL — 1RF — 1HQ — 2CC — 2DD — 2VB — 
3CO — 30N — 30S — 6AS — 6BH — 6CF — 6NX — 
6RH — 6TZ — 7BE — 7BR — 7BX — 7GZ — 7HB — 
7HC — 8CN — 8DM — 8IB — 8UJ — 8UL — 8NH — 
80Q — 9DX.

Vi må
1) fortrinsvis benytte de nærmestboende fore

dragsholdere.
2) kun betale rejseudgifterne og evt. overnatning 

af udvalgets kasse.
3) samle flere afdelinger om et foredrag.
I håb om at dette Indlæg kan. medvirke til en af

slutning på hovedbestyrelsens skrigen i mørket og 
foredragsudvalgets budgetoverskridelse i fremtiden.

Vy 73 5WK, Kalle.

DJ2YL — 2YR — 3CB — 3FL — 3FU — 30D — 
3ZN — 3ZO — 4AH — 4BA — 4GB — 4IL — 4JJ — 
4KU — 4MZ — 4YW — 5FO — 5YL — 5NJ — 5SH — 
5SX — 5SY — 5SZ — 5TA — 5TB — 5TC — 6DD — 
6FY — 6JF — 7KQ — 7PM — 7UU — 7UV — 8IX — 
8UM — 8QM — 8YY — 8YW — 9EE — 9SG — 9SH — 
9SJ — 9SJC.

DK1R'S — 3 AR. — DM2BFI.
F1VC — 2 KB — 2MU — 2RB — 2VQ — 5FY — 5NE

— 5PC — 5PV — 5TJ — 5XR — 8DM — 9 AA — 9AV 
—- 9KU — 9KX — 9MK — 9PS — 9QD — 9.ZH.

G2LG — 3CVK — 3DWA — 3EED — 3GGX — 
3GMQ — 3HAD — 3HEX — 3HRI — 3IGV — 3ILF — 
3IOW — 3INC — 3JF'P — 3JRH — 3JVI — 3KKD — 
3KLY — 3LLE — 3LF1 — 3MNW — 3MPX — 30SS
— 3UY — 4AH — 5LK — 6KJ — GI6TK — GW3ITQ
— GW3JLI.

I1ANE — 1CUX — 1CUY — 1CXD — 1DFL — 
1DXA — 1DU — 1FOR — 1GHL — 1KJ — 1LUX — 
IRAG — 1SNX — 1TU — 1IUC — 1VDD.

LA3EE — 8IG — 5KK — 1TK.
OH4OX.
HB9ADN.
SP1AIL.
OE1BB — 7FC — 7MV — 7PT — 7PC.
OZ1TT — 2SD — 3DJ — 3PN — 3TJ — 3VG — 

4EZ — 5QR — 6AX — 7DK.
YU1LL — 2AEF — 2IJ — 2MM — 2XT.

Licensering i Jugoslavien.
Idet vi henviser til brevet i forrige OZ fra SRJ 

Jugoslavien vedr. licensering i Jugoslavien — et 
brev, hvoraf vi tilsendte P&T en. kopi — bringer 
vi nedenstående P&T’s kommentarer:

Foreningen E.D.R.
Hr. Børge Petersen.
Postboks 335,
9000 Ålborg.

Ref. dato: 30/3 68. 4. april 1968.

Vedrørende amatør-radiosendctilladelse 
til udlændinge.

Med henvisning til den med foreningens oven
nævnte brev fremsendte kopi af skrivelse af 11. 
marts 1968 fra den jugoslaviske amatør-radioorga- 
nlsation skal man herved meddele, at der indtil 
videre alene er mulighed for at udstede dansk ama- 
tør-radiosendetilladelse til udenlandske statsbor
gere med fastere tilknytning til Danmark.

Tilladelse til benyttelse af mobil station (herunder 
bærbar og transportabel station, jfr. heftet „Vilkår 
og bestemmelser") under kortvarigt ophold her i lan
det har hidtil alene været givet til udlændinge i for
bindelse med deltagelse i sommerlejre, mobiltest 
etc. arrangeret af E.D.R., og det kan oplyses, at 
generaldirektoratet for tiden arbejder for en til
svarende mulighed for tilladelser under den af 
E.D.R.s Haderslev-afdeling den 23. maj 1968 arran
gerede mobiltest, og man er herfra indstillet på at 
søge denne praksis videreført.

Foreningen vil senere modtage underretning, om, 
hvorvidt og i hvilket omfang der vil blive åbnet 
mulighed for udlændinges brug af amatør-radio
station ved stævner etc.

Udstedelse af sådanne tilladelser har ikke ved de 
tidligere lejligheder været gjort betinget af gensi- 
dighedsordninger.

E. B.
Børge Nielsen

IV. O. Bendsen
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International Røde Kors.
Formentlig i forbindelse med vor meddelelse i OZ 

for marts vedr. hjælp fra lytteramatører til aflyt
ning af de prøveudsendelser, der finder sted fra 
International Komite for Røde Kors, har vi modta
get nedenstående:

Til Traffic Department.
De medlemmer, der eventuelt skulle være inter

esserede i det diplom, som International Røde Kors 
i Geneve udlover, kan ved henvendelse til under
tegnede få lytterlags for hele testperioden.

Begrænset beholdning. Henvendelse samt et 80- 
øres frimærke til:

OZ-DR 1453,
Torben Jensen,
Kirkevej 17,
5580 Nr. Åby, Fyn.

RSGB’s 7 MHz DX Contest.
I RSGB’s 6. 7 MHz DX Contest har der været føl

gende OZ :placeringer:
CW:

Nr. 32 OZ2UA 727 points
Nr. 83 OZ3LI 350 points

Fone:
Nr. 28 OZ3SK 475 points
Nr. 39 OZ7DX 130 points

Aktivering af CHC-nets.
Jeg er meget glad for at kunne annoncere, at In

ternational CW CHC Chapter nr. 73 vil påbegynde 
4 nye net d. 8. april 1968.

Nettene vil give mange en mulighed for at gen
nemføre kontakter anvendelige til opnåelsen af for
skellige diplomer.

Nettene forløber sålede®:
Fra lk. 1200 GMT til 1700 GMT 7030 kHz hver lør

dag NCS: DL4EO.
Fra kl. 2300 GMT til 0300 7030 kHz mandag—fredag 

NCS: VE1ASJ.
Fra kl. 1830 GMT til 2030 GMT 3575 kHz hver tirs

dag NCS: DL4EO.
Fra kl. 1700 GMT til 2200 GMT 14075 kHz hver 

lørdag og søndag NCS: VE1ASJ.
Yderligere oplysninger fås hos:

K1QHP/DL4EO,
S/Sgt. Albert L. Kemmesies,
RA II 072 340,
Co. B., USASAFS Rothwesten,
APO1 New York 09171 — USA.

Ferrie Intenational Competition.
Amatører overalt i verden inviteres til at deltage 

i en contest til minde om den franske, ingeniør dr. 
Gustave Ferrie — skaberen af brugbart transmis
sionssystem — før 1900 — og senere i 1919 udnævnt 
til general for det franske militære radiosystem.

Gustave Ferrie blev det første æresmedlem af 
R.E.F.

Testen afholdes på CW og fone d. 25. maj kl. 1201 
:il d. 26. maj kl. 1800 GMT. Alle QSO’s vil være gæl
dende på amatørbåndene fra 3,5 til 435 MHz. Samme 
station kan kontaktes 1 gang på hvert bånd med 
både CW og fone, men der skal være mindst 15. 
min. mellemrum mellem disse to forbindelser. An
dre stationer må kontaktes i mellemtiden.

Der kaldes: CQ' test Ferrie.
Kodegruppe: RS eller RST efterfulgt af QSO-nr. 

begyndende med 001.

Points: a) 1 point for hver QSO. b) 10 points for 
hvert anvendt bånd. c) 10 points for hver anvendt 
sendemetode på samme bånd.

Score: a.+b+c.
Loggene må indeholde: Dato — tid GMT — bånd — 

kodegrupper — endvidere må hver QSO, der giver 
ekstra points — være understreget.

Hver deltager modtager et mindekort.
Loggene skal inden 1. juli 1968 sendes til:

R.E.F.
B. P. 42—01.
Paris R. P.
France.

Atlantic Ocean Award.
I OZ for jan. 1968 bragte vi reglerne for oven

nævnte diplom. Desværre havde diplomudstederne 
på daværende tidspunt ikke meddelt, hvilke lande 
der kom i betragtning til diplomet.

Dette er der i mellemtiden blevet rådet bod på, 
og de pågældende lande følger nedenstående:

TF — G — El — F — EA — CTI — CN8 — 5T — 
6W — ZD3 — 9L1 — EL — TU — 9GL — 5V — TY — 
5N2 — TJ — TR — TN — 9Q5 — ZS — LU — CX — 
PY — HK — HP — TI — YN — HR — TG — XE — 
8R1 — VP7 — HH — HI — CO — W — VE.

Aktivitetstesten april 1968.
SSB:

1. OZ9KZ 11X82 = 902 points
2. OZ7OF 10X83 = 830 points
3. OZ4PY 10X82 = 820 points
4. OZ2NK 11X71 = 781 points
5. OZ4LX 10X74 = 740 points
6. OZ1RH 8X90 = 720 points
7. OZ6EI 9X77 = 693 points
8. OZ9MD 10X69 = 690 points
9. OZ4NM 9X76 = 684 points

10. OZ8CV 7X78 546 points
11. OZ5EV 9X54 - 486 points
12. OZ7OG 7X63 = 441 points
13. OZ4EDR 6X54 324 points

CW:
1. OZ4CF 7X58 = 406 points
2. OZ7FP 7X56 = 392 points
3. OZ2LW 7X54 = 378 points

OZ7OF 7X54 378 points
4. OZ2UA 7X52 = 364 points
5. OZ4MQ 7X48 = 336 points

OZ4H 7X48 = 336 points
OZ3PO 8X42 = 336 points

6. OZ4QX 8X39 = 312 points

Efter omstændighederne er følgende SSB-log for 
marts måned godkendt (skønt den er for sent ind
gået):

OZ1LD 11X83 = 913 points.
Vy 73 OZ4FF, Carsten. 

Fra „Instituta Internazionale delle Communicazione“
har EDR modtaget følgende:

Til nationale foreninger tilsluttet IARU.
Idet vi henviser til den internationale „Cristoforo 

Colombo" pris, der hvert år uddeles til radioamatø
rer, beder vi Dem inden september måned 1968 til 
vort institut, 18 Viale Brigate Partigiane, Genova, 
Italia, at fremsende en liste med navnene og adres
serne på radioamatører, der efter Deres mening har 
udmærket sig ved:

169



1) gennem deres amatørarbejde at yde hjælp — 
humanitær hjælp — i nødsituationer (redninger, ka
tastrofevarsler, samarbejde med myndighederne un
der nationale katastrofer).

2) gennem eksperimenter, konstruktioner, artik
ler at bidrage til udviklingen, af1 telekommunika
tionsteknikken, idet arbejdet dog ikke må være 
professionelt.

Sign. Professor dr. Oscar Buglia-Gianfigli,
sekretær.

Af tidligere modtagere af denne fornemme pris 
kan nævnes :Projekt Oscar (teknik) og Savez Radio- 
amatera Jugoslavije, Beograd, for amatørernes ind
sats under jordskælvkatastrofen i Skoplje.

OZ7DX.

For DR-amatørerne.
Wireless Institute of Australia udsteder et lytter

diplom med betegnelsen: H. A. -— VK -— C. A. — 
(Heard all VK call areas SWL award) til alle lytter
amatører uden for Australien, som er medlem af en 
til IARU tilsluttet forening.

QSL-kort eller anden skreven bekræftelse tilbage 
til 1. jan. 1946 er gældende. Luftbårne eller mm 
stationer tæller ikke, men mobile og portable sta
tioner gælder, såfremt deres nøjagtige position er 
angivet på QSL-kortet.

Der vedlægges en check-liste med følgende data: 
ansøgerens navn, SWL-nr., adresse og navn på 
landsforeningen (EDR). Desuden angives for hver 
aflyttet station: dato og tid (GMT), emissionstype 
(SSB/AM/CW), frekvens, den aflyttede stations QTH 
(fremgår af QSL).

Ansøgningerne sendes direkte til:

„SWL Awards Manager",
GPO Box 2611—W,
Melbourne, Victoria, 3001,
Australia,

vedlagt tilstrækkelig returporto i form af IRC’s.

Der kræves følgende 22 QSL’s:

Territory Call-area

Australian Antarctica 1 
Heard Island VKØ 1
Macquarie Island J

Australian Capital Territory VK1 1
Lord Hove Island 
State of New South Wales 
State of Victoria 
State of Queensland |
Thursday Island 
Willis Island J

State of South Australia 
State of Western Australia 
Flinders. Island )
King Island 
State of Tasmania J 

Northern Territory 
Admiralty Islands 
Bougainville Island 
Christmas Island 
Cocos Island 
Nauru 
New Britain 
New Guinea 
New Ireland 
Norfolk Island 
Papua Territory ,

OZ7DX.

Husk loggene for;
PACC-Contesten skal være indsendt inden 15. 

juni 196'8.
CQM — den russiske test — skal være indsendt 

inden 1. juni 1968.
OZ-CCA-testen skal være Indsendt inden 15. 

juni 1968.
Helvetia 22 skal være indsendt inden 20. maj 1968.

ARRANGEMENTS-KALENDER MAJ 1968 NR. 12

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

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

1. søndag i hver måned:
Aktivitetstest på 80 m.
CW fra kl. 0900—1030 i 3 perioder.
Fone fra kl. 1030—1200 i 3 perioder.
Regler se OZ dec. 1967.

25.-26. maj 1968:
432/1296 MHz Contest (EDR).

171.—20. maj 1968:
YL int. SSB’ers 1968 QSO-party,
Regler se OZ. april 1968.

8.—9. juni 1968:
Store fynske rævejagt.
Se dette OZ.

15.—16. juni 1968:
OZCCA-Contesten. (Kun VHF og UHF).

22.—23. juni 1968:
Store østjyske rævejagt.

6.-7. juli 1968:
432/1296 MHz (SM7).

5.—10. aug. 1968:
GB3NEW fra Eisteddfod/Wales.
Se OZ fra april 1968.

7.-8. sept. 1968:
432/1296 MHz (EDR).

12.—13. okt. 1968:
RSGB: 21—28 MHz Co-ntest.

26.-27. okt. 1968:
RSGB: 7 MHz fone contest.

9.—10. okt. 1968:
RSGB: 7 MHz CW contest.

26. dec. 1968:
EDR’s juletest HF og UHF.

OZ2NU.

NORDISK MESTERSKAP I REVEJAKT 1968
I forbindelse med NRRL’s generalforsamling og 

40-år-s jubileum, har vi den giede å innby til Nor
dis mesterskap i revejakt 1968.

Arrangementet biir avviklet i Sandefjord lordag 
10. august kl. 1300. Påmelding til mesterskapet samt 
onsker om reservasjon av hotellrom, bes sendt sna
rest til Sandefjordsgruppen av NRRL, Boks 80, 
Sandefjord.

Detaljerte opplysninger om mesterskapet vil bli 
sendt senere.

Vy 73 de LA9, Reidulf Hals,
revej aktsmanager NRRL.

VK2 3
VK3 3

VK4 3

VK5 3
VK6 3

VK7 3

VK8 1

VK9 1
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Der har nu i et halvt års tid været frekvensfor
udsigelser her i OZ, og jeg håber, at de har været 
til gavn for mange. Men jeg ved også, at enkelte 
har været utilfredse med formen og har henvist til 
tilsyneladende bedre former i andre radioblade.

Alle former for forudsigelser er baseret på prog
noser, udarbejdede lang tid før den periode, hvori 
de. skal anvendes.

Den form, hvorunder resultaterne præsenteres, 
har derimod en noget varierende form.

1) Man optegner MUF- og evt. LUF-kurverne.
2) Man optegner kurverne for den optimale ar

bejdsfrekvens.
3) Man opgiver en tabel med det optimale fre

kvensbånd (som i OZ).
4) Eller man opgiver forudsigelserne i form af den 

tid, hvori forbindelse på en given frekvens kan gen
nemføres.

Nu er alle forudsigelserne at betragte som stati
stiske funktioner, hvor man f. eks. normalt tillæg
ger MUF den egenskab, at det i 50 pct. af tiden vil 
være muligt at anvende frekvenser højere end eller 
lig med MUF, og omvendt må man 50 pct. af tiden 
anvende frekvenser lavere end MUF.

Den optimale arbejdsfrekvens vil i 95 pct. af tiden 
kunne anvendes til forbindelse mellem to givne 
punkter.

I den form, forudsigelserne i OZ har, hvor man 
har rundet nedad fra den optimale arbejdsfrekvens 
til det nærmeste lavere amatørbånd, kan man såle
des vente en sandsynlighed for forbindelse, der er 
større end 95 pct.

Går man modsat over til sandsynligheder mindre 
end. 50 pct., kan man bestemme frekvenser, der er 
højere end MUF. Jo mindre sandsynlighed, des 
højere frekvens.

Man kan. så diskutere, om det er af nogen inter
esse at vide, at man måske 1 dag i løbet af 1 måned 
vil kunne anvende et givet bånd.

Det er vel netop amatørradioens charme, at man 
finder denne dag og så udnytter de chancer, den 
byder på.

Vanskeligheden ved forudsigelserne er nemlig, at 
man ikke kan forudsige, hvilke dage forholdene vil 
være over middel og hvor meget, og hvilke de vil 
være under.

Den optimale arbejdsfrekvens er derfor blevet 
indført som begreb for de, der fordrer stor kom
munikation ssikkerhed.

En væsentlig hjælp ved udarbejdelsen af korttids
varsler er de udsendelser som f. eks. sker over 
WWV på 5, 10, 15, 20, 25 MHz. Disse varsler bereg
nes for 6 timer ad gangen og gælder for det trafik
mæssigt vigtige område omkring Nordatlanten.

Dette indlæg skal ikke betragtes som udtryk for 
uvilje mod de foreslåede ændringer,, men blot som 
en orientering om forudsigelsernes generelle struk
tur.

Når alt kommer til alt kan forudsigelserne kun 
være et hjælpemiddel til amatørerne og ikke en 
køreplan.

Portugisisk Timor fører på mange måder en hen- 
sygnende tilværelse, det gælder også amatørradio, 
men for at råde bod på denne tilstand agter VK8AV 
i den nærmeste fremtid at tage dertil medbringende 
grej til alle bånds aktivitet.

En enkelt lokal beboer, CR8AH, skulle efter 
sigende af og til være i luften på 15 meter AM, men 
han taler kun portugisisk.

Fra Geneve foreligger der meddelelse om, at der 
ikke fra ITU er givet tilladelse til anvendelse af 
4U-call’et fra ILO hovedkvarteret i Turin — ærge- 
ligt, for ellers havde der været alle tiders chance 
for at køre OZ/4U fra FAO’s Europakontor her i 
København.

Der foreligger nu planer for VSSRCS-aktivitet i 
dagene 30. maj—2. juni. 9M2XX—2NF venter at blive 
aktive, SSB-frekvenserne er 3798 QSX 3695—3705 
7090—95 QSX 7040—60, 14101—105 QSX 14190—220, 
21245 QSX 21255 op og 28520 QSX 28530 op, ved 
CW-aktiviteten. lyttes + 5 kc højere.

På grund af uoverensstemmelser med den mexi- 
kanske marine er turen til Revilla Gidego blevet 
udsat til den 16.—20. maj. Kaldesignalet er 4A4A. 
Der opgives følgende frekvenser: SSB 3790 QSX 
3795, 7090 QSX 7085, 14105 QSX 14110 op, 21240 QSX 
21245 og 28500 QSX 28505.

CW-aktiviteten, bliver på enten xx005 eller xx045.

Generaldirektoratet for 
.Post- og Telegrafvæsenet

Juni måned 1968 
Solplettal 104

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

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

Japan 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
New Zealand 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 14 14
Melbourne 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 14
Singapore 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Indien 14 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14
Sydafrika 7 7 7 21 21 21 21 21 21 14 7 7
Middelhavet 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Argentina 14 14 14 14 14 21 21 21 21 21 21 14
Peru 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Vest Grønland 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
New York 14 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
Vestindien 14 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 7
Polynesien 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 7
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Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

OZ4FF: Wl—2—3—4 - VE1 - VOl - UL7BJ.
4UN: TF1B 24 - CT3/DJ5JK 01 - G6ZY/CN 02 - 

WA2YBR 04.

3,8 Mc SSB;
OZ1RH: 7X0AH 01 - W1FZJ/KP4 04.
4DX: 0Y40V 18,

7 Mc CW:
4UN: G6ZY/CN 23 - LX1GS 12 - K3JH 01.
4DX: ET3USA 00 - PY6FI 02 - W1EFF 02 - 

W3AMK 02 - W3EAV 00 - K4ASI 02.

7 Mc SSB:
OZ1RH: PY2 - PY5 05.
3SK: 3AØEK 09.
DR 1449: PY3EIR 05 - PY7APS 05 - VK3HW 07.

14 Mc CW:
4DX: PJ2CD 23 - PY2BYR—4ATG—5VN 00 - 

LU1EC 00 - KP4BBN 00 - UWØUQ 21.
4FF: LU2EN—8DQ - PYØBLR - CT3/DJ2IB.
4UN: JT1KAA 09 - AP2SG 17 - HK3RQ 01 - 

PZ1AH 23 - G6ZY3CN 02 - 8P6BU 02 - HC2SB 03 -
KR6KJ 21 - LU3DSI 22 - TG9AD 24 - PJ5MG 04 -
VU2JN 01.

14 Mc SSB:
1RH: LU8FAO 22 - ZL1KG 04 - VU2DKZ 21 -

CE6EF 22 - MP4BBW 02 - 8R1G 22 - ET3EL 04 -
FG7TI/FS7 19 - DU1FH 09 - 5W1AR 09 - KW6EJ 10 - 
9M2PO 16 - 4S7BR 02 - 4 Al AE.

3SK: HC4BS 06 - HI3LEJ 08 - HS3TM 20 - UA9YO 
(z23) 05 - VP2GBG 22 - VP8JT 21 - ZD8CC 20 - 
ZS3LU 18 - 3AØEK 10 - 8PAF 22 - 8R1G 09 - 
4A2IH 05.

4EDR: ET3FMA - HV3SJ - EP2DA - AP2MR - 
KG6AQG - KH6NE - LU1CAB - JA6AMR - OD5BA
- PY1BNF - PY2SU - VK2APK - VU2DKZ - 
YA1DAN - XW8AX.

4DX: HK5MO 22 - YV5CMQ 22 - YV9BW 22 - 
OY2BS 18.

4FF: VP2GBG - 8R1G - VP5AB - YV5AAZ - 
TG9UZ - YS2RAR.

DR 1423: PY2WAS 06 - FR7ZG 19 - KR8EX 19 - 
5Z4ERR 20 - HI3ELF 20 - CR6KT 21 - YS1MT - 
4A1AZ 08 - XT1BT - 7Z3AB - 7P8AR 19 - ZD8Z.

DR 1449: VK4ATY 06 - JA1JD 17 - 9M2PO 17 - 
XW8BQ 17 - 7XØAH 21 - KP4AST 22 - HC4BS 06 - 
YA5RG 16 - SV1BY - 4A2BM 07 - 4W1AGW 19.

DR 1463: TF2WLE 02 - EA8FG 14 - TA6PT 20 - 
OY4OV 14 - KH6HV 17 - MP4TCE 21.
21 Mc CW:

4DX: XW8BP 15 - YS20B 16 - YV5ANE 16 - 
VS9MB 16 - VU2VZ 15 - SV1BZ 15 - LA1FFP— 
2CLI—3BCC 13 - UJ8AB - UI8AM 14 - UH8AA 16.

4FF: JA1—2—3—4—6—7—8 - KR8EA - MP4DAT - 
XW8BP - CR7IZ.

9FW: C02BB 17 - MP4DAT 17 - PX1KT 16 - 
SV1BZ 17 - YS1O 16 - ZL2FA 11 - 9K2AM 16 - 
9X5ANS 16.

21 Mc SSB:
1RH: 5Z4LG 13 - 9U5CR 17 - ET3FMA 17 - 7XØAH 

17 - DU1FH 17 - 9M2PO 18 - HK4DF,
3SK: CT2AP 15 - EA0AH 14 - HL9TG 11 - HS3DR 

14 - KR6RL 12 - XW8AX 13 - 5W1AS 09 - 8R1G - 
9M2NF 18 - PK8YGR 18.

4EDR: JA1MCV—3LVA—6BMR - KA5MC - PX1KT
- 5Z4LG - PY0OH - YA1DAN—5RG.

DR 1423: 9G1GJ 21 - YA1HD - JA8BIO - OD5FG 
12 - KR6CL 13 - XW8AX 15 - EL0AMN 18 - 
9U5CR - 9X5AA - 5H3JL 19.

DR 1449: 5Z4LG 19 - 9G1GJ 17 - EP2GI 15 - 
CR6DU 20 - ZS60S 19 - CE3VX 21 — JA3AFR 13.

28 Mc CW:
4DX: ZE1AS 15 - ZS4JU 17 - ZC4JU - G6ZU/CN - 

7XØAP 16 - UD6CB 14 - UL70E 17.

28 Mc SSB:
1RH: ET3FMA 11 - ZS1JA 07 - 5H3KJ 11 - 4S7PB 

11 - XW8AX 11 - HS3DR 11 - 9Q5DG 11 - ZS9H 11 - 
ZS3E 13 - LU1DAB 18 - PJ5MM 18 - ZD7DI 11 - 
HK4AET 13 - 0A40S 15 - 8R1G 15 - CX7AP 15 - 
9V1MS 10 - VK6WY 07 - EL8J 13 - 9M2MZ 08.

3SK: DJ2IB/CT3 18 - EA0AH 09 - HS3DR 11 - 
KR6RL 09 - XW8AX 11 - ZD8CC 17 - ZS9H 12 - 
5LZ8RL 16 - 5R8AX 15 - 9Y4JR 17 - 9U5SK 15.

4DX: ZD8Z 15 - OD5EP 17 - 4X4UF 16.
4EDR: OA5AY - 5Z4LG - 9M2PO - 4S7PB - 9J2BC 

- 8R1G - CE30E - CX3BH - HK4AET - HS3DR - 
KR6CL - CR6LF - LU1DAB - PY2DSE - TG9EP - 
SVØWL - ZS9H - VU2DKZ - VS6CO - VK8AU - 
ZS5XP.

4FF: VK8AU - ZS6MM.
DR 1449: VK9JW 17 - OD5EP 13 - KV4AD 14 - 

OA5AY 14 - 9J2BC 16 - CX7AP 18 - ZC4RS.

Hermed har vi så sluttet gennemgangen af denne 
måneds resultatliste, der, såvidt jeg kan se, bærer 
tydeligt præg af CQ’s SSB test.

Jeg har plukket lidt i rapporterne for at begrænse 
mængden en smule.

Tak for rapporterne, 73, go-d DX og på genhør i 
næste måned de OZ7BQ.

Hans Jørgen Rasmusen,
Lamgebjerg 32, 3., 2850 Nærum.

Testregler for EDR’s UHF test:
Tidspunkt:

Fra d. 25. maj kl. 2000 GMT til d. 26. maj kl. 0800 
GMT.

Frekvenser:
432 og 1296 MHz.

Antal QSO:
Der tillades én QSO med hver station på hvert 
bånd. Krydsbånds QSO 432/1296 MHz er tilladt — 
ved krydsbånds-QSO tillades der kun én QSO 
med hver station.

Points:
1 point pr. km.

Kode:
Der udveksles de sædvanlige kodegrupper som 
f. eks. 59045 EQ60b. QTH opgives efter QRA- 
systemet. Der må ikke skiftes QTH under testen.

Logs:
Standardlogblade anvendes. Points fra de to bånd 
lægges sammen. De udfyldte og underskrevne 
logs sendes inden d. 15. juni 1968 til:

Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lippmannsallé 6,
2791 Dragør.
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Resultatet fra IARU Region I VHF/UHF testen 1967:
Sektion 1, faste 144 MHz stationer:

1. I1CZE — 44563 points
2. I1SVS — 39094 points
3. F9FT — 37735 points

71. OZ8EDR — 12559 points
88. 7HDR — 11209 points
91. 9NG — 10693 points

109. 9HV — 9262 points
334. 6AQ — 1635 points
359. 9TO — 1175 points
417. 4SJ — 465 points
426. 4HX — 315 points

Indsendte logs 496.
Sektion 2, portable 144 MHz stationer:

1. GC3WMS/P — 52340 points
2. DLØRR/p — 49878 points
3. DJ6DC/P — 47184 points
4. SM7BZX/7 — 41438 points

75. OZ6OL/p — 19753 points
133. 2ME/p — 13652 points
182. 9AC/p — 9041 points
256. 9EVA/p — 4145 points
283. 4BK/P — 2168 points

Indsendte logs: 335.
Sektion 3, faste 432 MHz stationer:

1. G3MCS — 4022 points
23. OZ7HDR — 506 points
30. 5HF — 231 points
39. 4HX — 65 points

Indsendte logs: 48.
Sektion 4, portable 432 MHz stationer:

1. GC3VXK/p — 12118 points
26. OZ2ME/p — 475 points
27. 9BS/p — 440 points

Indsendte logs: 33.

Nyt fra Sverige:
Vi vil gårna påminna om TJKV-møtet den 19. maj 

i Skåne. Se foregående nummer av tidningen.
SM7AED och SM7DBI.

Udover den tidligere omtalte station på 144 MHz 
vil SM7SSA med AM på 3660 kHz d. 19. maj kl. 1100 
DNT sende en specialbulletin om mødestedet. Hvis 
der skulle være nogle, der ikke kan modtage disse 
udsendelser, kan mødestedet fås oplyst fra kl. 1100 
DNT. d. 19. maj på tlf.-nr. 0410/10379 i Skåne.

God jagt og på gensyn.

Aktivitetstesten:
April-testen gav følgende placeringer:

144 MHz:
OZ8UX — 1252 points OZ8SL — 520 points

1OF — 814 points 1PD — 386 points
2OE — 675 points 6DN — 364 points
9PZ — 620 points 2GM — 304 points
2KI — 563 points 4BK/p — 159 points
6VG — 537 points 8JQ — 153 points

432 MHz: OZ9PZ — 74 points
7LX — 1 point
9AC — 1 point

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

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

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

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

(Fortsættes næste side).

Oversigt over beaconsendere på 144 og 432 MHz:

Call QTH QRA Frekv, MHz Effekt, watt
DL0DE Deggendorf 144.002
DL0PR Garding 145.971
DL0RG Niederaussen 144.1
DL0SG Straubing 145.9 12
DJ3RO DK04a 2 mtr. 0,1
DM2AKD Konigswusterhausen 145.068 0,005
LA1VHF Gaustatoppen ET13e 145.15 25
LA2VHF Trondheim FX42e 145.2 50
LA3VHF Harstadt IC48d 145.25 25
LA4VHF' Bergen CU47e 145.3 50
GB3CTC Redruth, Cornwall 144.1
GB3ANG Nær Dundee 145.985
GB3GI Strabane, N. Irland 145.990
GB3GM Thurso, ved Edinburg 145.995
GB2GW Swansea 144.250
GB3VHF Wrotham, Kent 144.50
OK1KCU/1 Bournak GK29j 144.678 0,7
OK1KVR/1 Zaly HK28d 145.960 0,008
OY7VHF Færøerne 145.26
SM4UKV Gryhytta HT23g 145.0 50
SM4MPI Falun 145.960 175
OE7IB/p Ved Innsbruck 144.150 5
OH3VHF Ylojarvi ved Tampere 144.929 80
OZ7IGY København 145.976 50
DL1XV Predigtstuhl GH25c 433.00 10
DJ3RO DK04a 70 cm 0,01

DJ2IF Dortmund DL38h 432.005 4
OK1KCU/1 Bournak GK29j 432.034 0,1
GZ7IGY København 432.020 10

(Fra DL-QTC).
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Testkalenderen:
23. maj:

Mobiltest i Sønderjylland, se april OZ side 141.

25. og 26. maj:
432/1296 MHz test, EDR.

23. juni:
East-Slovak contest, kun 144 MHz.
OZ-CCA VHF/UHF testen vil blive afholdt senere, 

når passende regler er udformet.

VHF nyt:
D. 10. februar 1968 mellem kl. 1922—1937 GMT er 

OY7VHF hørt på aurora af BRS 26325 i Skotland — 
bedste RST 469 og dårligste RST 369 — i følge tele
fonsamtale fra OY2BS. OZ9AU er QRV på 432 MHz 
med en varaktortripler, der giver ca. 1 watts ud
gangseffekt.

OZ9PZ skriver: D. 4. april hørte jeg OZ7IGY på 
70 cm.

D. 17. april wrk DJ9YE, DC6JN, DJ4MQ, DL3SK 
og DK2HN.

D. 19. april wrk DJ9NG — hørte OZ6RI på 70 cm, 
men opnåede ikke QSO.

OZ7LX har d. 5. april kl. 2330 DNT wrk SM3AKW 
på 144 MHz aurora.

OZ2ME er igen QRV på 432 MHz med ca. 100 watt.
OZ7LX skriver, at SP2DX sædvanligvis er QRV 

efter 2030 GMT med 700 watt input, RX med AF239 
og en 9 element yagi, der snart udvides til 4X9 ele
menter.

QRG er 144.0057 MHz, og han ønsker sked med 
danske CW-stationer — hans QTH er:

Wes Wysocki,
Kraszewskiego 35,
Sopot,
Poland.

UHF-nyt:
D. 13. og 14. april deltog OZ8EME som lyttestation 

i det tidligere omtalte 1296 MHz moonbounce forsøg 
fra W2NFA.

D. 13. april blev der hos 8EME hørt svage „pings", 
hver gang W2NFA sendte.

D. 14. april blev der hørt svage „pings" og dele af 
signaler med signalstyrke på op til 1 dB over støj
niveauet. Desvæjrre var frekvens'stabiliteten af 
W2NFA’s signaler så dårlig, at der ikke kunne be
nyttes større selektivitet end 1 kHz på modtageren.

Følgende udstyr blev anvendt hos 8EME:
Antenne: 20 fods parabolantenne.
Forforstærker: TIXM 101 efterfulgt af en AFY 25 

— var monteret ved fødeantennen.
Converter: Diodeblander med 1N21, MF: 144 MHz.
Modtager: 144 MHz converter foran en R-390A/ 

URR modtager.
OZ1RH fungerede under forsøget som forbindel- 

sesstation på 7 og 14 MHz til USA.
Det forlyder, at både HB9RG og G3LFT skulle 

have wrk W2NFA under disse 1296 MHz moonbounce 
forsøg.

73 de OZ9AC.

Overtrædelse af de gældende bestemmelser 
for amatør-radiostationer.

Det meddeles herved til underretning, at en radio
amatør, der havde foretaget udsendelser af musik 
over sin amatør-radiostation, har fået sendetilladel
sen inddraget.

Tilladelsen vil tidligst kunne udstedes påny 6 må
neder efter inddragelsen.

FRA AFDELINGERNE
Call: OZ5EDR 
Lokaler:
Frederikssundsvej 123

Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol-, 
der møde hver mandag kl. 2000. QSL-centralen 
(OZ6MK) åben kl. 1930—2000. Lokalerne desuden 
åbne lørdag kl. 1400—1700.

Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
2920 Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. GOdthåb 1902v. 
Giro 5 97 55.

Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
2400 København NV. Tlf. GOdthåb 4241.

Programmet:
20. maj:

Demonstration af klubstationen.

27. maj:
Introduktion til rævejagt. 4AO fortæller om, hvad 

rævejagt er, og derefter diskussion om de ræve
jagter der har været, hvad vi skal lave til efteråret, 
eventuelt rævejagter på 2 m. Demonstration af 
rævemodtagere.

10. juni:
VHF-aften. 5RO vil se tilbage på VHF’s barndom. 

Vi appellerer især til de nye, der nu skal i gang.

17. juni:
Klubaften. Vi hygger os sidste mødeaften før 

sommerferien.
God sommerferie!

P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

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

gade 6, tlf. Am. 3812v.
Mødeaften hver torsdag kl. 1930, Strandlodsvej 17. 

Buslinie 37 til Lergravsvej.

23. maj, Kristi Himmelfartsdag:
Intet møde.

2-meter klubbens
næste møde afholdes i august. Nærmere meddelelse 
herom tilgår medlemmerne.

OZ5MK.

30. maj:
Måleaften. Medlemmer, der har noget grej, de vil 

have målt igennem, kan tage det med. I øvrigt vil 
Niels og 9JB forklare lidt om brugen af forskelligt 
målegrej.
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6. juni:
Klubaften.

13. juni:
For de helt uindviede i radio vil der blive de

monstreret krokodillenæbsopstillinger fra radioens 
barndom, og har nogle en radio- årgang 22—24 eller 
der omkring er de velkommen til at tage den med.

20. juni:
Vi tager 2 meteren ud af kasserne, så den kan 

studeres nærmere. I øvrigt påtænker vi en ræve
jagt her på kartoffeløen efter ferien, så de medlem
mer, der er interesseret, kan gå i g'ang med bygning 
af rævemodtagere.

27. juni:
Afslutning på sæsonen. Kaffe og eventuelt varme 

pølser.

4. juli til 8. august:
Ferie med første møde d. 8. august. God ferie.

Vy 73 de OZ2XU.

ARHUS
Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, 8100 Århus C. Giro 9 19 29. 
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan MÜl- 

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

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

Århus C, tlf. (06) 18 21 11 — 478.

Torsdag den 16. maj kl. 2000
på Ny Mølle: Radioen i flyvningens tjeneste. 9WP 
fortæller om VOR, ILS, pejlinger, radiofyr, radio- 
kompas, VDF, GCA, SRE, PPI, PAR, AZ-EL m. v. 
Et emne foredragsholderen har gjort til sit.

Tirsdag den 21. maj kl. 2000:
Århusjagt på Århuskortet.

Tirsdag den 28. maj kl. 2000:
Odder jagt på Odderkortet.

Torsdag den 30. maj kl. 2000
på Ny Mølle: ESB, hvorfor og hvordan. 7YH vil 
gennemgå dette emne med sædvanlig grundighed 
og evnerighed. Foredraget er holdt et par gange 
før i andre afdelinger og har fået megen ros. Som 
sædvanlig kan både den helt blanke og den-der-ved- 
det-hele få noget med hjem fra 7YH.

Torsdag den 6. juni kl. 2000
på Ny Mølle: Antenneproblemer. Dette bliver en 
spørgeaften, hvor 2LX, som vi alle kender, har 
lovet at stille sig til disposition og forsøge at be
svare antennespørgsmål fra medlemmerne. Kom og 
spørg. Nu har du måske en mulighed for at få løst 
dit antenneproblem og forstå lidt mere af antenner
nes virkemåde.

Tirsdag den 11. juni kl. 2000:
Århusjagt på Århuskortet.

Torsdag den 13. juni kl. 2000
på Ny Mølle: VHF-aften ved 8FI, Se nærmere om 
dette møde i X-QTC.

Tirsdag den 18. juni kl. 2000:
Århusjagt på Århuskortet.

STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1968
Traditionen tro indbyder Århus-afdelingen 

til Store østjyske Rævejagt. Vi håber at se 
rigtig mange jægere.

Jagten afholdes lørdag den 22. og søndag 
den 23. juni 1968.

Kort:
A 2214 Spørring 1 : 40.000, enkelte rettelser 

1957.

Frekvens:
1825 kc.

Call:
OZ7RÆV A/U/V.

Sendetider;
Lørdag:

Ræv A: 2100 — 2115 — 2130 og derefter hvert
10. minut 2140 — 2150 o. s. v. til 0100.

Ræv U: 2101 — 2116 — 2131 — 2141 o. s. v. 
til kl. 0101.

Ræv V: 2102 — 2117 — 2132 — 2142 o. s. v. 
til kl. 0102.
Søndag:

Ræv A: 0900 — 0915 — 0930 — 0940 — 0950 
o. s. v. til kl. 1300.

Ræv U: 0901 — 0916 — 0931 — 0941 — 0951 
o. s. v. til -kl. 1301.

Ræv V: 0902 — 0917 — 0932 — 0942 — 0952 
o. s. v. til kl. 1302.

Alle udsendelser er af 1 minuts varighed. 
I øvrigt køres jagten efter EDR’s reglement.

Mødested:
Ny Mølle kro ca. 10 km nord for Århus ad 

A10.

Startkort:
6 stk. i alt sælges på mødestedet lørdag 

den 22. juni kl. 1915—2000. Pris 20 kr.
Jagten gives fri kl. 2015 om lørdagen og 

kl. 0815 om søndagen. Alle jægerne skal være 
til stede på mødestedet henholdsvis kl. 2000 
og kl. 0800.

Placering;
Bedste sammenlagte tid for begge jagter.

Camping:
Ved kroen.

Tilmelding:
Henning Jeppesen, Odensegade 12, Århus: C, 

tlf. (06) 12 43 82, senest den 8. juni.
Efter jagten mødes vi igen på Ny Mølle kro 

til præmieuddeling og eventuel spisning.

Præmier:
Der er præmier til de 5 bedste hold. — 

Hasarderet kørsel vil ikke kunne tolereres, 
og rævejægeme bedes tage særlige hensyn til 
små biveje, som betragtes som private. Kon
trollanter vil findes i kortet. Overtrædelse 
kan medføre diskvalifikation.

Århus-afdelingens ræveudvalg.
Vy 73 H. J.
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2 meter mobntest | Kristi Himmelfartsdag 
Haderslev og Åbenrå afd.

inviterer igen i år alle landets 2 meter mobil
hams og rævejægere til en dyst på Kristi 
Himmelfartsdag som annonceret i sidste OZ.

Arrangementerne er uafhængige af hinan
den, således at man kan deltage i et af dem 
eller i dem begge.

Tilmelding til såvel mobiltesten som ræve
jagten eller begge dele bedes såvidt muligt af 
hensyn til præmier m. m. foretaget 

inden den 19. maj 
til OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, Åbenrå, 
tlf. (046) 2 13 11.

Vi glæder os til at møde såvel gamle som 
nye deltagere fra nær og fjern til en fair 
dyst den 23. maj.

På Haderslev og Åbenrå afd. vegne.
5WK, Kalle.

ÅBENRÅ
Onsdag den 24. april lød startskudet for den før

ste af sommerens rævejagter. Der køres i år efter 
ændrede regler, idet vi kører i to klasser. Senior, 
der kører efter to ræve, og junior, der kører efter 
én ræv hver onsdag. Det er frivilligt, i hvilken 
klasse, man vil køre, men må dog flytte fra junior- 
til seniorklassen, når juniorpræmien er erhvervet 
to gange. Dette system skulle tilfredsstille såvel 
nybegynderen som „pokalfræseren", og dem der 
kører rævejagt for hyggens skyld. Et komplet regle
ment kan fås ved henvendelse til ræveudvalget v. 
Mathias og Svend.

Klubhuset hviler endnu i fred, idet kommunen 
endnu ikke, trods gentagne kraftige rykkere, har 
givet lyd fra sig, men som bekendt kender ingen 
dagen, før værtshuset er lukket.

Sluttelig, jeg er i Haderslev den 23. maj, prøv 
engang at gætte hvorfor, og desuden på gensyn 
hver onsdag ved ræven.

Vy 73 5WK, Kalle.

GRAM og OMEGN
På mødet den 25. april gennemdiskuterede vi 

lokale- og programspørgsmålene. Når dette OZ 
foreligger, har vi haft et klubmøde den 8. maj. Sven 
har i første omgang lovet at holde skarpt udkig 
efter et mere velegnet lokale, således at program
met, som i første omgang lyder på gennemgang af 
VTS og morsetræning, kan komme i sving. På dette 
program mødes vi den 21. maj og 6. juni, begge 
gange kl. 1930, men de bliver således, at du må 
kontakte tlf. (055) 8 13 47 for mødested (QRV hele 
døgnet). Vi får jo kun lige begyndt inden sommer
ferien, men så har vi også muligheden for en hurtig 
og effektiv repetition for nye interesserede, som 
måtte komme med i begyndelsen af den nye sæson.

Vy 73 de OZ1HL.

HADERSLEV
Den 24. april havde afdelingen besøg af 2JT, som 

fortalte om radarteknik. Bestyrelsen vil gerne sige 
dig tak, fordi du tog helt fra Sønderborg for at 
holde dette udmærkede foredrag. Du skal være 
hjertelig velkommen i afdelingen en anden gang.

Vi minder om vores 2 m-mobiltest. Det er snart 
i sidste øjeblik, hvis stationen skal gøres køreklar. 
Forhåbentlig: ses vi den 23. maj, hvor en mængde 
amatører vil være QRV på 2 m.

Husk også 8IN’s instrument-causeri d. 22. maj.
Vy 73 Valdemar.

NORDALS
Call: OZlALS.
På sidste møde var der generalforsamling og auk

tion. Formanden bød velkommen. 9QQ Kjeld blev 
valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning, 
som blev godkendt. Kassereren aflagde regnskabet, 
som blev godkendt. Bestyrelsen blev genvalgt.

Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade 4, Gu- 
derup.

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

Sekretær: H. M. Nielsen, Kløvertoften 3, Sven
strup, tlf. 5 62 00.

Som restauratør blev 6AK valgt med 9NS og 
Erhardt som medhjælpere. Under eventuelt blev 
der diskuteret, hvad der skulle ske i de kommende 
år. Derefter var der kaffe og auktion med 9QQ 
som auktionarius. Det blev til mange gode køb, 
6AQ havde en god aften med mange fine ting. 7AG 
Andres var lige som lidt tilbageholdende, men diet 
blev faktisk en god aften.

Næste medlemsmøde den 29. maj kl. 1930 i Øster- 
lun:d. Aftenens emne er transistorsender VHF mo
bil.

Der er stadigvæk folk i klubben hver onsdag 
aften, og vi er i gang med rævemodtagere. Er du 
interesseret, så tag dit grej med. Vi skal se at have 
gang i rævejagten.

Vy 73 Martin.

SØNDERBORG
Onsdag den 22. maj 1968 kl. 1930 mødes vi på 

„Teknikum", hvor 9SE vil fortælle om det inter
essante emne zenerdioder. Der vil muligvis også 
blive demonstreret forskellige forsøg med, disse.

Vel mødt allesammen, også begynderne.
73, OZ6AQ.
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FÆLLES SØNDERJYSKE ARRANGEMENTER
Kristi Himmelfartsdag.
Ja, denne påmindelse om. det store sønderjyske 

arrangement i Haderslev havde vel ikke været 
nødvendig, for uanset hvor man møder en sønder
jysk amatør, på båndet eller in natura, snakker han 
om den 23. maj. Så tro mig, der bliver slag i frika
dellerne, alle sejl bliver sat til, og der gives i hvert 
tilfælde ikke ved bagdøren! Så få grejet toptunet 
og husk tilmelding inden den 19. maj til underteg
nede på tlf. (046) 2 13 11.

Altså OB’s — på gensyn den 23. maj.

En varm impuls i vinterens kulde!
Ved du ikke, hvad der gemmer sig bag dette 

motto, så se marts OZ 1968 side 104.
Vy 73 Kalle.



STORE FYNSKE RÆVEJAGT 1968
Hermed indbyder Odense og Nyborg afd. 

til Store fynske Rævejagt. Vi håber som tid
ligere at se så mange, som muligt.
Jagten afholdes
lørdag d. 8. og søndag d. 9. juni 1968.
Mødested: (ændret fra, sidste år)

Blåkilde kro ved „Nakke" ea. 8 km nord 
for Assens kirke. Tlf. (09) 79 Salbrovad 18. 
Der er campingplads ved kroen. Husk lejr
pas. (Kan eventuelt fås på pladsen).
Kort:

A 3612 Assens N 1 : 40.000.
Frekvens:

1825 kc.
Call:

OZ7RÆV A/U/V.
Sendetider:
Lørdag:

Ræv A: 2100 — 2115 — 2130 — 2140 og der
efter hvert tiende minut til 0030.

Ræv U: 10 sek. efter ræv A.
Ræv V: 10 sek. efter ræv U.

Søndag:
Fra 0900 til 1230 med samme intervaller som 

lørdag. Alle udsendelser af 1 minuts varig
hed.
Placering:

Bedste sammenlagte tid for begge jagter. 
Startkort:

Sælges på campingpladsen lørdag fra kl. 
1900. 20 kr. for begge jagter.
Instruktion:

Der er tvunget fremmøde lørdag kl. 2015 
og søndag: kl. 0815.

Efter jagten søndag er der kl. ca. 1400 spis
ning (ca. 8—10 kr.) og præmieuddeling.
Tilmelding:

Af hensyn til præmiekøb bedes tilmelding 
ske i god tid og senest lørdag, d. 1. juni til: 
OZ1LD, Leon Johannessen, Pilevej 2, 5800 Ny
borg, tlf. (09) 31 15 51.

Med venlig hilsen fra Odense og Nyborg 
afd. — På gensyn.

OZ1LD — OZ5KE.

ESBJERG
Formand,: OZ1LN, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, tlf. 6 54 15.
Sekretær: OZ9FW, tlf. 6 72 22.
OZ7NE, tlf. 5 09 48.
Klublokale: Finsensgade 23, 2.
Klubstation: OZ5ESB.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 1930.

Program:
Onsdag den 23. maj:

Bowleaften. Tag XYL og YL med. Vi mødes på 
Hjerting Badehotel kl. 2000.

Onsdag den 5. juni:
Rævejagt. Mødested Tarp Kro. Kort 1113111 NØ

Guldager (1 :25000). Frekvens : 1825. Første udsen
delse kl. 2000 DNT.

Onsdag den 12. juni:
Mødeaften. Mød op med dine tekniske problemer. 

Så sludrer vi om det. Aftenen indledes med ½—1 
times CW.

Onsdag den 19. juni:
Sæsonen afsluttes med en, pakkefest. Mød op med 

en pakke, min. værdi 2 kr. Der vil i dagens anled
ning blive lejlighed til at købe P35.

Da foredraget den 24. april desværre ikke blev til 
noget (grundet havnejubilæum med deraf mang
lende mødedeltagelse), håber vi at kunne overtale 
1EM til en anden gang at komme og fortælle om 
matematik.

En tak til Arvid Jessen for sit glimrende fore
drag om translstor-TV.

Vy 73 9FW.

HELSINGØR
Formand: OZ1KX, Knud Kjeldgård, Holger Dan

skesvej 97, 3000 Helsingør.
Næstformand: OZ8TL, Nils Langeland Johansen, 

„Sofienlund", Øerne, 3000 Helsingør, tlf. Øerne 
(03 230) 108.

Kasserer: OZ8OP, Ole H. Lutzhøft, Sdr. Strand
vej 32, 3000 Helsingør.

Bestyrelsesmedlem: OZ7FI, Ole Koefoed Olesen, 
Søndermarken 72, 3060 Espergærde.

Mødested: „Hytten" på GI. Hellebækvej.

Vi har nu indledt samarbejde med Helsingborgs 
amatører. Det første fælles møde er afholdt d. 14. 
maj ,1 deres lokaler. Emnet var halvledervoltmetret.

21. maj
afholdes anden del af et praktisk transistorkursus.

Husk at medbringe loddekolbe, skævbider o. s. v.
Vy 73 de OZ8TL.

HILLERØD
Formand: OZ9DK, Kenno Danekilde, Teglværks- 

vej 8, Ullerød, tlf. (03) 26 34 38.

Ved sidste klubmøde gennemgik OZ6OL de sidste 
up to date facts angående modtagere. Set ud fra 
professionelle og amatørmæssige synspunkter bely
ste 6OL fra ind- til udgang, forstærkningsniveauer, 
oscillatorproblemer, blandingsforhold — set i rela
tion til stabilitet, kryds- og intermodulation, kry
stalfiltre, mekaniske filtre, HF-jernfiltre, de bedste 
og nyeste rør og transistorer o. m. a. blev taget op 
til behandling. Den moderne teknik og komponent- 
muligheder for at skabe en effektiv modtager af i 
dag blev levende for de mange amatører, der hørte 
dette velfunderede og meget dybtgående foredrag.

Dønningerne fra dette møde har udløst en, serie 
på 5 konstruktioner velegnet for vore mange nye 
og vordende amatører.

Næste møde afholdes onsdag den, 29. maj kl. 1930 
hos OZ9DK. Grundlaget for de 5 nævnte konstruk
tioner gennemgås. Den 1. konstruktion — en VHF 
converter — vil blive demonstreret. Diagrammer 
med test- og byg'gevejledning uddeles. Der kræves
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2 nuvistorer og nogle stumper fra brokkassen for 
at komme frem til i k k e e n n ø d l ø s n i n g ,  men 
een effektiv forsats til HF-modtageren (evt. BCL). 
9DK har løst det vanskelige stabiliseringsproblem. 
Samtidig sender vi fig. nødråb til vore „ældre" 
aktive HF-amatører. Byg med — vi garanterer for 
resultatet. De kommende onsdage holdes „åbent hus" 
hos 9DK, hvor din k o n s t r u k t i o n  kan gaines 
op. Denne udfordring for at vi „gamle" kan sludre 
med de „nye" på den kommende Hillerødfrekvens. 
Medlemmer fra andre EDR-afdelinger er også vel
komne den 29. maj.

På gensyn og
Vy 73 OZ9DK/9AE.

HUKUP
Lokale: „Skytternes Hus".
Møde hver torsdag kl. 2000.
Formand: OZ6PP, Per K. Pedersen, Hurup, Thy, 

tlf. 318.
Næstformand: Peer Hove, Toftegade 15, Hurup, 

Thy.
Kasserer: O. A. Frederiksen, Vestergade 7, Hurup, 

Thy, tlf. 121.
Sekretær: Finn. Hilligsøe, Heltborg.
Bestyrelsesmedlem: OZ5MR, Svend O. Madsen, 

Oksenbøl, tlf. Krik 85.

På møderne, hvor det tekniske stof er blevet be
handlet, har det været senderteorien, der er blevet 
behandlet, og det er OZ4XL, der har taget sig af 
dette område.

Den 4. april havde vi besøg af Struer afd. Tak for 
at I kikkede op til os, vi kommer snart ned til jer 
igen.

Den 18. april holdt vi ordinær generalforsamling. 
Efter formandens velkomst blev Hilmar Gade valgt 
til dirigent. Formandens beretning blev godkendt. 
Derefter fremlagde kassereren det reviderede regn
skab, der ligeledes blev godkendt.

Til formandsposten blev OZ6PP, Per Knudsen 
Pedersen, genvalgt. Til bestyrelsesvalget blev 
OZ5MR, Svend O. Madsen, genvalgt, og Finn Hil
ligsøe nyvalgt.

Til suppleant valgtes OZ4XL, Svend Lauritzen.
Afd. revisorer Hilmar Gade og Søren E. Nielsen 

blev genvalgt.
Til suppleant nyvalgtes fru E. Knudsen Pedersen. 

Under indkomne forslag var der indkommet et for
slag om, at vi skulle tilslutte os aftenskolen, og i den 
tid, aftenskolen var, skulle lade nogle af vore møde
aftener udgå. Det blev under nogen diskussion ned
stemt af generalforsamlingen.

Under eventuelt blev afd. økonomi drøftet, og: der
efter sluttede dirigenten generalforsamlingen.

Den 25. april holdt bestyrelsen konstituerende 
møde, og resultatet blev:

Næstformand: Peer Hove, Toftegade 15, Hurup, 
Thy.

Kasserer. Ove A. Frederiksen, Hurup, Thy.
Sekretær: Finn Hilligsøe, Heltborg.

Vy 73 de OZ6PP.

HORSENS
Formand: OZ6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs

ning, tlf. (05) 64 3911 128 kan benyttes.
Næstformand: OZ1GO, Klint Jørgensen, Havne

allé 10, 1., Horsens.

Kasserer: OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

Sekretær: OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandprome
naden 46, Horsens, tlf. (05) 62 47 01.

OZ6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet 32, Horsens.

Det faste ugeprogram:
Mandag kl. 1930:

Rævejagt.

Onsdag kl. 1930:
Teknisk kursus.

Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

Månedens arrangement:
Torsdag d. 30. maj:

Her skulle vi få en gennemgang af vores nye ESB- 
sender ved OZ6II og de 2-meter stationer, der er 
blevet færdige i løbet af vinteren, vil OZ6KY og 
undertegnede prøve at forklare lidt om.

Torsdag d. 25. april:
Så er vores forårsauktion overstået. Der var ikke 

det store fremmøde, som der har været før, men der 
var mange, der fik noget godt grej med hjem til at 
arbejde videre på.

Vi skal også se at få ordnet vores antenner her i 
maj måned, så vi står klar til den 30. maj. Der skal 
hænges en W3DZZ antenne op til HF-båndene, og 
på vores 2-meter beam skal vi have klaret dreje- 
anordningen.

Formandsposten er overgivet til OZ6JI på grund 
af OZ4RU’s fraflytning fra byen.

Vy 73 OZ1GO.

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

Tirsdag den 23. april havde vi besøg af Danish 
Radio Amateur Service ved OZ5IH og OZ2BA.

Aftenen begyndte med, at OZ2BA holdt foredrag 
om antenner til HF-båndene, specielt blev emnet 
om antenner i boligkomplekser forklaret og deres 
indvirkning på forskellige ting. Endvidere blev disse 
antenners fødeledningsteknik uddybet meget grun
digt med hensyn til tilslutning af forskellige coax- 
kabler m. v. Under foredraget havde OZ5IH stillet 
en køreklar KW transceiver op med forskelligt til
behør inde ved siden af, og under pausen, medens 
kaffebordet blev dækket, fore vistes KW-grej, og det 
blev prøvet i luften. Det var en meget interessant 
aften, og vi takker OZ5IH og OZ2BA for udmærket 
underholdning.

Tirsdag den 21. maj
skal vi som tidligere nævnt besøge Stigsnæsværket, 
og vores vært OZ7NH har lovet os en interessant 
og hyggelig aften. Tilmelding sker til et af de oven
nævnte telefonnumre, og seneste tilmeldingsfrist er 
til og med lørdag d. 18. maj. Vi kører fra klubben 
senest kl. 1830 prc., altså klokken halv syv.

Vel mødt og på gensyn.
Vy 73 de Henning.
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NYBORG
Formand :OZ1LD, Leon Johannessen, Pilevej 2, 

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

Torsdag d. 16. maj kl. 2000:
Klubaften.

Torsdag d, 23. maj:
Lukket.

Torsdag d. 30. maj kl. 2000:
Foredrag. Vi snakker rævejagt.

Torsdag d. 6. juni kl. 2000:
Sommerafslutning.

Sommerferie til torsdag d. 15. august: 
Klubaften.

Torsdag d. 22. august:
Generalforsamling.

Torsdag d. 4. april var der besøg på bilfærgen 
Arveprins Knud. Deltagelsen var meget stor takket 
være Odense afd., der stillede flere end os her fra 
Nyborg. Vi lagde ud fra Knudshoved kl. 2015, hvor
efter vi blev delt i to hold, ét på broen og ét i ma
skinen. Der blev så byttet om, da vi nåede Halskov. 
Vi fik en meget god og vejledende forklaring på de 
forskellige ting, og alle var bagefter enige om, at 
det var en interessant tur.

Vy 73 de OZ3PZ, Preben.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Dalum Papirfabrik er et yndet mål for virksom
hedsbesøg, hvor talrige grupper af interesserede får 
et indblik i en del af papirvældets frembringelser.

Den 25. marts mødtes ca. 20 deltagere fra Nyborg 
og Odense afd. til rundvisning på den store virk
somhed. Vi blev velvilligt modtaget af 2 medarbej
dere, der først førte os på en lille spadseretur langs 
Odense Å fra portvagten og frem til de store fa
brikshaller.

Papirmassens fremstilling lignede nærmest en 
enorm gang havregrød, der skvulpede frem og til
bage i store bassiner for derefter at blive pumpet 
op til de fuldautomatiske papirmaskiner. I én ar
bejdsgang flød papiret gennem maskineriets valser, 
begyndende som en grødet masse og til slut færdigt 
papir til evt. efterbehandling. Det hele skete med 
meget stor hastighed og enormt el-forbrug. Især 
var det imponerende at se, hvor fint de store valser 
var synkroniseret på de ca. 50 meter lange maski
ner. Vor videre færden gik gennem forskellige 
glittehaller, skærehaller, sorterehaller m. m., hvor 
der overalt var aktivitet, idet virksomheden arbej
der i døgndrift. Besøget var interessant, og det var 
spændende at se resultatet af andres arbejde med 
det uundværlige papir.

Den 8. april var der indledning til den kommende 
rævesæson. Aftenen formede sig som en diskussion

over 80 meter rævejagt, hvilket der skulle slås et 
slag for at få gennemført på Fyn. Samtidig ville 
man, hvis interessen var tilstrækkelig stor, forsøge 
at afskaffe de til tider hasarderede biljagter, og lade 
rævejagterne få mere karakter af terrænløb. Nye 
Impulser inden for rævejagterne vil sikkert lokke 
flere med ud i marken, så det bliver spændende at 
se ræveudvalgets oplæg hertil.

Vi har to klubaftener tilbage inden sommerferien, 
nemlig den 20. maj og 10. juni.

Husk generalforsamlingen den 27. maj kl. 2000. Vi 
vil meget gerne høre medlemmernes ønsker for 
fremtiden og samtidig kritik af det passerede.

Vel mødt!
Vy 73 de 2RH, Rune.

SILKEBORG
Formand: OZ6OX.
Kasserer: OZ7LR.
Der er fortsat mødeaften hver torsdag, så læg da 

i det mindste vejen forbi.
Der vil blive forsøgt at få installeret „Jysk tele

fon" i lokalet på 145,9 Mc.
Lokalet er fortsat „Lunden".

73 de Gunner.

VIBORG
Ja, vi kører nu på sidste vers af vinterens arbejde, 

kursus, foredrag m. v. Alle deltagerne i samme 
samt bestyrelsen siger OZ9CX og OZ6AI tak for 
deres arbejde med undervisning, og vi glæder os 
alle til at se frugterne af deres arbejde. OZ6AI får 
ligeledes tak for foredrag m. v.

Tiden nænner sig, hvor I, som har gået til kur
sus, skal op til prøve, så brug den sidste tid til at 
læse i jeres VTS. Morseprøve vil blive afholdt først 
i juni måned.

Den nærmeste tids arrangementer ser således ud:
Foredrag ved OZ6AI om rævejagt den 21.5. kl. 20.
Foredrag ved 0!Z6WL om ESB m. v. den 4.6. kl. 20.
Mød talrigt op — vi byder alle i nabo-afd. vel

komne i vore beskedne lokaler. På gensyn.
Af nyt kan der nævnes, at der er 8—10 mand, 

som skal i gang med at bygge rævemodtager på 
print, og vi håber på i sommerens løb at få nogle 
rævejagter i gang, så vi muligvis med tiden kan 
nå afd. gamle standard på dette felt.

Vi opfordrer jer alle til så tit som mulig at vise 
jer i afd., så vi kan hjælpes ad med det forskellige, 
der skal laves, inden vi påbegynder næste sæson. 
Vor beskedne klubstation er nu køreklar, vi venter 
kun på P&T.

Husk mødeaften 2. og 4. tirsdag i hver måned.
På gensyn.

Vy 73 de Henry, OZ1PD ex OZ-DR 1399.

STOF TIL OZ

skal være redaktionen 

i hænde

senest den 25. i måneden
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CQ! CQ! CQ!

EDR har nu udgivet et lille hæfte, som vi 
har kaldt »QSO-instruktion for radioamatø
rer« indeholdende QSO-teknik, Q-koden, 
RST-skala, morsealfabet, amatørforkortelser 
samt Nato-alfabetet (navnebogstavering). 
Hæftet koster 3 kr. (incl. moms og porto) og 
fremsendes ved indbetaling af forannævnte 
beløb til foreningens postgirokonto 2 2116 
(Eksperimenterende Danske Radioamatører, 
postboks 79, København K). Husk på indbe
talingskortet at anføre: »QSO-instruktions- 
hæfte«. 73 Hovedbestyrelsen.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
B OZ2VB, Peter Bjerre Jørgensen, Ved Sankt Mik

kels Port 5, 8800 Viborg.
A OZ3KU, Henning Thorvald Blumensen, Alberts- 

lundsvej 93, 2., 2620 Albertslund. 
(Genudstedeise. Tidligere adresse: Anker 
Heegårdsgade 20, Frederiksværk).

C 10387, OZ7TD, Tage Elkjær Hår, Kingosvej 25, 
6000 Kolding.

A OZ7UFB, Copenhagen Contest Society, Hvid- 
ovrevej 350, 2650 Hvidovre.
(Ansvarshavende: OZ5EU, E. Skovgård, 
Hvidovrevej 350, 2650 Hvidovre).

C 9968, OZ8RM, Bent Midtgård Pedersen, 7430 Blå
høj.
C OZ9RV, Eigil Rasmus Peter Sørensen, „Erfe“, 

Åvej, Ornum Strand", 4281 Gørlev Sj.
(Har også OZ9RS Mosevej 21, 2750 Ballerup).

C OY7B, Bjami Clementsen, Niels Finsens Gøta 50, 
3800 Thorshavn.

OX3SS 9281, Sven Schack-Schou, 3824 Prins Chri
stians Sund.
(Tidligere OZ6SS).

Inddragelser:
B OZ2AC, Hans Christian Rud Hansen, Sønder 

Allé 50, 9000 Ålborg.
B OZ2FB, Carl Christian Julius Hansen, Henrik 

Ibsens Vej 29 A, 4. th., 1813 København V.
B OZ3UD, Richard Maule Frederiksen, 8692 Svej- 

bæk.
C OZ3XJ, Jørgen Jacob Juhl, Blichersvej 23,

5000 Odense.
C OZ4TJ, Svend Torben. Jensen, Kierulffsvej 18, 

st. tv., 4200 Slagelse.

NYE MEDLEMMER

10912 Bjarne Riedel, Ørbækvej 9, Brande.
10913 Axel Læssøe, Rådhusvænget 19, Kastrup. (A)
10914 Knud Ernst Jensen, Krygersvej 1 A, Fakse 

Ladeplads.
10915 Arne Andreasen, Solbakken 6, Gram.
10916 Tom Jacobsen, Svanelundsvej 2, Hjørring.
10917 Ingolf Schau, Fælledvej 19, 2. tv., Roskilde.
10918 Arne B. Nielsen, Veggerslev, Grenå.
10919 Johnny Kristensen, Dannebrogsgade 24, 4, th., 

København, V. (A)
10920 Palle Roch Nielsen, Bregnerødgade 7, 1. tv., 

København N.
10921 Chr. Østermann, Konvalvej 13, Ålborg.
10922 O. L. Malchau, Dommervænget 18 B, 2. th., 

Roskilde.
10923 Axel Løkke Borg, Buen 22, Tønder.
10924 Per Andersen, Brovænget 11, Egå.
10925 OY7Z, Oddmar O. Joensen, Vagsheygg, Klaks- 

vik, Færøerne.
10926 Gunhild Lang Nielsen, Astridsvej 7, 

Brabrand.
10927 Anders Christiansen, „Grimshave", Sindal.
10928 Kaj Becker, Vestergade 3, Hjørring.
10929 Aage Jensen, Mogensgade 69, Viborg.
10930 Knud, Lebech Knudsen, Grundtvigsvej 4, 

Skive.
10931 Hans, Chr. Klein, Vestergade 7, Guderup.
10932 Gunnar Mikkelsen Skov, Holtet Nevlunghavn, 

Larvik, Norge.
10933 Henning Kjær, Hejrebakken 11, Brabrand.
10934 T. Nielsen, Tjørneengen 12, Dragør. (A)
10935 Kenn Rasmussen, Slotsvej 20, Gram.
10936 Jørn Hansen, Nymarksvej 82, Fredericia.
10937 Stig Sommer Jensen, Nyvej 1, Knudsker, 

Rønne.

Atter medlem.
9483 Mogens Petersen, Vigerslevvej 27, Valby.
9248 Finn Jespersen, Grønlandsfly, Sdr. Strøm

fjord, Grønland.
7511 Henning Hansen c/o Petersen, Slettevej 6, 

Søborg.
7060 OZ9SW, Jørgen Brandi Jensen, Vorgod 

Østerby, Herning.
9157 Ove Nørholm Andersen, Isenvad, Ikast.
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C OZ6HN, Holger Dandanell Nielsen, Løjtertoft 
21, 2., 6430 Nordborg.

C OZ6JC, John, Clausen, Revvej 16 D, 2.,
4220 Korsør.

A OZ6SS, Sven Schack-Schou, Tårnbygårdsvej 46, 
2770 Kastrup.

B OZ7BC, Knud Aksel Benny Clausen, Lars Fre
deriksen Vej 3, 3390 Hundested.

B OZ7SP, Peder Midtgård Varming, Fjersted,
6542 Arnum.



oz
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

Adr.: Postb. 79, 100 Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig). 
Giro-konto: 22116.

*
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
3520 Farum, t. (01) 95 1113. (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, 8700 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, 2000 Kbh. F., 
tlf. (01) 36 — 1902V.
OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, 
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, 4800 Ny
købing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 
5000 Odense, tlf. (09) 11 31 00.
OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mullersvej 117, 
8210 Århus, tlf. (06) 16 23 21.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, 9100 Ålborg, tlf. 
(08) 13 53 50.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 
9000 Alborg, tlf. (08) 13 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, 8900 Randers, tlf. 
(064) (dag) 2 6111, (aften) 2 76 52.

DR-leder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, 8900 Randers, tlf. 
(064) (dag) 2 6111, (aften) 2 76 52.
Hertil sendes anmodning om DR nummer. Ved ind
sendelse af EDR medlems nr.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, 9100, Alborg, tlf. 
(08) 13 53 50.

QSL-centralen:
EDR’s QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. 9480 Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet 
ved enhver indbetaling.

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 16. maj 1968.

Amatørannoncer

Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord — 
mindst 3 kr. — Annoncerne sendes direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse 
bilagt betalingen i gængse frimærker.

Sælges: Mosley TA 33 Jr., 10—15—20 meter beam, 
3 elementer, demonstrationsantenne, som ny, kr. 560 
plus moms = kr. 630. Vægt 10 kg. AR22R rotor 
sælges.

Hans Holtman, OZ9DC, (0166) Ordrup 2796.

Sælges: Fjemstyringssender og -modtager, NAVI- 
GATOR 27 MHz, med transistorer, godkendt af 
P&T, som nyt, 165 kr. in cl. diagram og beskrivelse.

M. Christensen, Hejrebakken 30, 3500 Værløse, 
(01) 48 18 70.

Til salg: 1 stk. Swan 350 transceiver m. indb. 
kalibrator. 1 stk. Swan 350 220 V AC power supply, 
køreklar, i prima stand. Pris 3500 kr. kontant.

OZ9JX, Jørgen Nissen, Falkevej 15, Kolding, 
tlf. efter kl. 1800 2 69 28.

Sælges: ESB-, CW-, AM-station. RX Hallicraf- 
ters SX 117, kr. 2600. TX Hallicrafters HT 37, kr. 
2200. PA: Hallicrafters HT 33 B, anodetab 1 kW, 
kr. 3500. Transformer 220/110 V der kan forsyne 
hele stationen følger med i prisen på PA-trin.

OZ4KY, Dyssegårdsvej 71 B, Søborg, SØ 7523.

Udsalg! Sælges: Galaxy V MK II transceiver med 
VOX, kalibrator, remote VFO, CW-filter 300 Hz, 
speaker og original power, kun 10 mdr. gammel. 
Galaxy linear 2000 watt PEP med original power, 
kun 5 mdr. gammel. Seltron watt- og SWR-meter, 
1000 og. 100 watt område, turner plus 2 og turner 
454 C mick, Jonson lavpasfilter 1000 watt, Siem’s 
netfilter, TR 44 antennerotor med 20 m original 
Belden kapel, hy-gain TH3MKII, 3 el., 10—15—20 m 
beam med 15 m RG8V, W2AV balun. Det hele er 
fra 3 til 10 mdr. gammelt og er som nyt. Sælges 
eller byttes for højest akceptable bud kontant eller 
afdrag.

OZ3PZ, Thomsen, Øster Voldgade 56, 2,, 5800 Ny
borg.

Sælges: Krystaller, alle i kc/s. 9100 — 13350 — 
6269,270 — 9233,89 — 3237,500 — 2156,944 — 11521,42 —
7208,5 — 6550 — 9090, pr. stk. 15 kr. Lysnetgrammo- 
fon med forstærker, hastigheder 33 og 45 omdr., 
150 kr. Transistorradio Trans Week-end 2, LB, MB, 
FB, 75 kr. Omdrejningstæller for auto, meget nøj
agtig, 85 kr. Enkelte radiotelefoner på lager.

OZ5PZ, P. K. S. Rosenbeck, Svanfolk pr. Kongers
lev, tlf. (08) 11 27 11 164 mellem 18 og 19.


