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EDRs præmiekonkurrence -

Begynderens modtager

Førstepræmien gik til Viborg — andenpræ
mien til Århus!

Den 26. maj var EDR’s hovedbestyrelse 
forsamlet til ordinært møde. Et af punkterne 
på dagsordenen var at fungere som bedøm
melseskomite i konkurrencen om begynder
modtageren.

Bedømmelsen skulle foretages inden for 
et begrænset tidsrum en søndag eftermiddag 
på et radiomæssigt set ubekvemt sted. Den 
nærmere tekniske bedømmelse var derfor 
foretaget i forvejen på TR’s QTH ved en 
praktisk prøve samt efter en nøje granskning 
af de medsendte beskrivelser og diagrammer. 
Det var herefter muligt for HB’s medlemmer 
ud fra TR’s rapport samt en besigtigelse af 
modtagerne at foretage en tilstrækkelig vel- 
underbygget bedømmelse.

Med hovedvægten lagt på den almindelige 
amatørs, specielt begynderens, muligheder 
for at efterbygge konstruktionen, blev resul
tatet som følger:

Førstepræmien (kr. 1500) tildeltes OZ9JC, 
K. H. Jensen, Vesterbrogade 36, Viborg, for 
en grundmodtager til 80 m med udskiftelige 
moduler på ret konventionel chassisbasis.

Andenpræmien (kr. 1000) går til OZ1SR, 
H. Skjellerup Rasmussen, Neksøvej 6, Århus, 
for en grundmodtager til 80 m med en ele
gant mekanisk opbygning og med keramiske 
filtre i MF’en.

Trediepræmien (kr. 500) deltes ligeligt mel
lem a) OZ6NF, G. Juul-Nyholm, der har byg
get en meget kompakt 5-bånds modtager 
efter homodynprincippet, og b) OZ7RA, E.

Ørsted, Willemoesgade 50, København Ø, der 
stillede med en super med signaltilbagekob
ling, 1600 kHz MF samt selektiv LF. Fre
kvensområde 3—10 MHz i ét stræk samt ud
videlsesmulighed til et andet område på 
10—30 MHz.

Disse fire modtagere vil blive bragt i dette 
plus de nærmest kommende tre numre af 
OZ, og så kan læserne jo selv dømme! Det var 
ret hurtigt klart, at modtagerne kunne deles 
i to hovedgrupper: de oplagte emner i den 
ene og outsiderne i den anden. Indenfor ho
vedgrupperne var valget vanskeligt, således 
var der ikke megen overvægt til 9JC’s mod
tager i forhold til 1SR’s — det var nok det 
med de udskiftelige moduler, der gjorde ud
slaget.

I den anden gruppe stod striden mellem 
6NF og 7RA. Disse to modtagere er vel så 
forskellige, som tænkes kan, men begge er 
interessante og kan give mange impulser til 
fremtidige eksperimenter. 6NF’s modtager 
blev berømmet for sin elegance, men ingen 
i komiteen mente, at man turde lade en be
gynder binde an med den. 7RA’s modtager 
er ret speciel i såvel mekanisk udformning 
som elektrisk layout og svarer derfor ikke 
helt til kravene om en modtager for begyn
deren.

Skal du til at bygge modtager? Så se nøje 
efter hvad de nærmeste numre af OZ brin
ger.

Forresten — alle modtagerne kan bygges 
for under 500 kr., og alle er naturligvis med 
transistorer. Exit tubus! *

Vy 73 7AQ.
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Skriftlig teknisk prøve

for radioamatører 28. maj 1968

1) Tegn principdiagram af en totrins transi
storforstærker med spændingsmodkobling 
over de to trin.

2) En AM-sender, en ESB-sender og en FM- 
sender på 3700 kHz moduleres med en tone 
på 2000 Hz. AM-senderen moduleres 100 %, 
og FM-senderens modulation indstilles til 
max. tilladt frekvenssving. Tegn det ud
sendte frekvensspektrum for de 3 sendere.

3) En foldet dipol med ensartet ledningstyk
kelse skal benyttes i forbindelse med et 
75 ohms antennekabel.
a) Tegn en anordning, der giver impedans

tilpasning mellem kabel og antenne.
b) Hvor stort ville standbølgeforholdet på 

antennekablet blive, hvis kablet blev 
sluttet direkte til antennen?

4) En AM-sender arbejder med maximal til
ladt effekt (B-licens). Udgangsrørets virk
ningsgrad er 40 %.
a) Hvor stor er HF-effekten i et enkelt 

sidebånd ved 100 % modulation (sinus
formet tone?).

b) Hvilket input skulle en ESB-sender med 
samme virkningsgrad have for at give 
den under a) beregnede sidebåndseffekt 
ved modulation med en sinusformet 
tone?

5) Tegn principdiagram af følgende anord
ninger til forebyggelse af BCI og TVI:
a) Bølgefælde ved AM-modtager.
b) Netfilter.
c) Antennefilter ved senderudgang, når der 

sendes i HF-båndene, og TV skal beskyt
tes.

d) Antennefilter ved modtagerindgang, når 
der sendes i HF-båndene, og TV skal 
beskyttes.

e) Nøglefilter til telegrafisender. Der be
nyttes anodestrømsnøgling med relæ.

6) En A-licenseret amatør station (telefoni) 
med max. tilladt input og virkningsgrad i 
udgangstrin på 40 °/o er tilkoblet en anten
ne med et gain på 3 dB. Tabet i fødeled- 
ningen er 1 dB.
En B-licenseret amatørstation (telefoni) 
med max. tilladt input og virkningsgrad på 
60 % er tilkoblet en antenne med gain på 
5 dB og fødeledning stab på 2 dB.

1) Hvor mange dB er A-stationen krafti
gere (i antennens hovedstråleretning) 
end B-stationen?

2) Hvor stor er den effektivt udstrålede 
effekt (i antennens hovedstråleretning) 
i de to tilfælde?

7) Til kontrol af en AM-senders modulations
grad benyttes et oscilloskop.
1) Angiv forbindelserne mellem senderen 

og oscilloskopet, når der er adgang til 
såvel LF-modulationsspænding som HF- 
spændingen i senderens udgang.

2) Hvorledes ser oscilloskopbilledet ud ved 
50 °/o modulation?

3) Hvorledes skal oscilloskopet forbindes 
og indstilles, når der kun er adgang til 
senderens HF-udgang?

4) Hvorledes ser billedet ud i sidstnævnte til 
fælde ved 100 % modulation (sinusfor
met tone) og ved overmodulation?

8) En senderantenne med en tilpasset 72 ohms 
fødeledning forbindes til udgangskredsen 
i en 7 MHz sender over 2 vindinger på spo
len, som har i alt 14 vindinger. Svingnings
kredsens kapacitet er 100 pF.
1) Med hvilken impedans belastes udgangs

røret, når der ses bort fra tabene i sving- - 
ningskredsen?

2) Med hvilken impedans belastes udgangs
røret, når der regnes med tabene i sving
ningskredsen, hvis Q (uden antenne til
koblet) er 88?

3) Angiv omtrentlig hvor mange °lo af ud
gangsrørets afgivne effekt der afsættes 
som tab i svingningskredsen.

9) Mellem en mikrofon og den højimpedan
sede indgang på en forstærker indskydes et 
RC-højpasfilter, hvor R = 2 kiloohm og
C = 80 nanofarad. Tegn det omtrentlige 

forløb af opstillingens resulterende fre
kvenskarakteristik (100—5000 Hz) og angiv 
afskæringsfrekvensen.
Mikrofonspændingen antages at være fre
kvensuafhængig.

BESVARELSE
1) Fig. 1 viser den letteste måde at lave 

sådan en forstærker på. Ved at anvende en 
NPN- og en PNP-transistor sparer vi en hel 
masse modstande. Der er spændingsmodkob
ling fra Q2’s kollektor til Q1’s emitter. Med 
god tilnærmelse bliver totalforstærkningen 
lig med R3/R4, d. v. s. uafhængig af transi
stordata.

2) Fig. 2 viser de tre frekvensspektre. Den 
vandrette linie er en frekvensmålestok. Et 
signal med en bestemt frekvens afbildes som 
en lodret linie gennem det sted, der svarer til
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denne frekvens med en længde (højde) sva
rende til amplituden — målestokken kunne 
f. eks, være 1 cm = 100 V HF på senderens 
udgang. For AM-senderen tegner vi først 
bærebølgen ved 3700 kHz. Når der module
res, frembringes to nye signaler på 3700 + 2 
= 3702 kHz og 3700 - 2 = 3698 kHz. Ved 
100 % modulation er højden af disse sidefre
kvenser halvdelen af bærebølgens.

Fig. 2 a.

Vi husker på, at det første bærebølgenul 
optræder ved m = 2,4, der ikke er langt borte, 
hvorfor bærebølgens amplitude er ret lille i 
forhold til amplituden af den umodulerede 
bærebølge. Sidebåndene af første orden, be
liggende ± 2 kHz fra bærebølgen, er væsent
lig kraftigere end denne. Anden og tredie 
ordens sidefrekvenser ± 4 og ± 6 kHz fra 
bærebølgen er hhv. lidt kraftigere og lidt sva
gere end den stærkt reducerede bærebølge. 
Se VTS side 98 fig. 10.20 (4. udg.) (her fig. 2 b).

Fig. 3.

Ved ESB-senderens frekvens forstås nor
malt frekvensen for den undertrykte bære
bølge, der er altså intet signal på 3700 kHz. 
På 80 m udsendes normalt det nedre sidebånd, 
som derfor tegnes som en linie gennem 3698 
kHz-punktet. Amplituden er ligegyldig, da der 
intet er sagt om ESB-senderens effekt i for
hold til AM-senderens.

Det maksimalt tilladte frekvenssving er på 
HF-båndene 4 kHz, og modulationsindex m 
bliver derfor

Fig. 2 b.

3) Når en foldet dipol har samme lednings
tykkelse over det hele, er dens fødeimpedans 
300 ohm. Der skal altså bruges en anordning, 
der transformerer impedansen 4 gange ned 
til de 75 ohm. I fig. 3 har vi valgt at føde 
med koaksialkabel, således at vi samtidig skal 
have omsætning fra antennens balancerede 
til kablets ubalancerede tilstand i forhold til 
jord. Hertil er den viste balun velegnet.

b) Standbølgeforholdet er lig med forholdet 
mellem belastningsmodstand og kablets ka
rakteristiske impedans, S = 300/75 = 4. I det 
skitserede tilfælde, hvor koaksialkablet, der 
er ubalanceret, sluttes direkte til den balan
cerede antenne, forstyrres antennens balance, 
hvorved fødeimpedansen kommer til at afvige 
fra de angivne 300 ohm. Standbølgeforholdet 
bliver derfor anderledes, men man har jo lov 
at antage, at der i dette tilfælde anvendes 
balanceret 75 ohms kabel.

4) Den max. tilladte effekt er 50 W input, 
og bærebølge-outputtet bliver derfor 40 % af 
50 W eller 20 W. Sidebåndseffekten er halv
delen heraf i alt eller en fjerdedel = 5 W til 
hvert sidebånd.

b) Hvis ESB-senderen skal give samme out
put som det ene AM-sidebånd (så lyder de to 
sendere lige kraftigt i en enkelt-sidebånds
modtager), skal outputtet naturligvis være de 
5 W, som da er 40 % af inputtet. Dette bliver 
da
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5) Se fig. 5. Netfilteret i b) tænkes anvendt 
i forbindelse med den modtager, der skal be-



skyttes. Netledningerne afkobles til modta
gerens chassis. I 5 c benyttes et lavpasfilter 
med afskæringsfrekvens omkring 40 MHz. I 
5 d er filteret af højpastypen, her i balance-

7) Fig. 7-1 viser senderens udgangstrin, der 
tænkes anodemoduleret. HF-signalet fra an
tenneudgangen føres via en passende spæn
dingsdeler til oscilloskopets Y-forstærker el-

ZY.

Fig. 5 b. 
Netfilter.

Fig. 5 d. 
Højpasfilter for 
TV-modtager.

ret udførelse, da TV-modtagere ofte fødes 
med balanceret 300 ohms båndkabel. Nøglefil
teret i 5 e udgøres af afkoblingskondensato
ren C i forbindelse med de modstande, denne

Fig. 7-1.

Fig. 7-2. 
Oscilloskopbillede.

Fig. 7-3. 
(Herover). Kobling til 
afbøjningspladerne 

direkte.

Fig. 5 c.
Sender-lavp asfilter.

op- og aflades igennem. Over relæspolen er 
anbragt en gnistslukker, da der ellers kan 
frembringes ret kraftige forstyrrelser, når 
relæstrømmen brydes.

Fig. 5 e. 
Anodestrøms- 
nøgling ved 

relæ.

6) A-licensen tillader 150 W input, hvortil 
svarer 0,4 • 150 = 60 W output. Den effektivt 
udstrålede effekt (ERP) er lig med den effekt, 
der tilføres antennen, gange antenneforstærk
ningen. I dette tilfælde bliver nettoregnskabet 
60 W - dB + 3 dB = 60 W + 2 dB = 95 W. 
For B-stationen bliver regnskabet output = 
60 % af 50 W = 30 W og ERP = 30 W + 5 dB 
- 2 dB = 30 W + 3 dB = 60 W. Svaret på 
sp. 1 bliver således 2 dB. Samtidig er sp. 2 
besvaret i ovenstående.

ler — hvis denne ikke har tilstrækkelig bånd
bredde — direkte til de lodrette afbøjnings
plader, i hvilket tilfælde man nok i praksis 
bør anvende en balanceret, afstemt sving
ningskreds for at få spænding nok. LF-signa- 
let til X-forstærkeren (de vandrette afbøj
ningsplader) kan sådan set tages fra et vil
kårlig sted i modulationsforstærkeren, men 
det er mere praktisk at tage det — via en 
spændingsdeler — fra det modulerede trin 
som vist, fordi man da undgår fasedrejningen 
i modulationstransformer og andre kompo
nenter, som vil give et forvrænget billede. 2) 
Fig. 7-2 viser billedet. Ved 100 % modulation 
fås en »hel« trekant (punkteret), ved 0 % en 
lodret linie (tyk streg). Ved 50 % modulation 
fås et trapez som vist skraveret. 3) Her benyt
tes oscilloskopets indbyggede tidsafbøjnings
generator til X-afbøjning, mens senderens 
HF-udgang forbindes til Y-indgangen som før.

Fig. 7-4. Oscilloskopbilleder.

Tidsafbøjningens hastighed indstilles svaren
de til, at der afbildes to-tre perioder af LF- 
svingningen på skærmen, og generatoren 
bringes i synkronisme med LF’en. 4) Billedet
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ser nu ud som vist på fig. 7-4. NB! Billedet 
fig. 7-2 fås uanset kurveformen af den modu
lerende spænding, hvorfor denne kontrolme
tode er velegnet ved talemodulation. Bille
det fig. 7-4 fås kun ved sinusformet LF.

8) Spole og kondensator danner en sving
ningskreds med resonans ved arbejdsfrekven- 
sen 7 MHz. Spolen virker nu som en afstemt 
transformer med omsætningsforhold 14 : 2 = 
7 (i praksis holder dette ikke helt stik, fordi 
ikke alle kraftlinier går gennem alle vindin
ger i spolen, men vi har her lov til at antage 
ideelle forhold, da intet andet er sagt). Impe
dans-omsætningsforholdet bliver da 72 = 49, 
og de 72 ohm, udtaget belastes med, transfor
meres op til 49 • 72 = 3530 ohm, der bliver 
udgangsrørets belastning. 2) Tabene i sving
ningskredsen kan repræsenteres af en paral
lelmodstand Rp (se fig. 8), som udregnes på 
følgende måde: Først findes spolens eller kon
densatorens reaktans, vi bruger kondensato-

Fig. 8.

eller 85 ®/o.

ren, hvis kapacitet er opgivet til 100 pF. Reak- 
tansen ved 7 MHz er da

nes, når afskæringsfrekvensen er udregnet. 
Udgangsspændingen er faldet 3 dB ved f0 , 
dæmpningen nærmer sig nul ved højere fre
kvenser, og kurven falder med 6 dB pr. oktav 
under f0 .

Kommentarer.
Når man som undertegnede gennem en år

række har været til skr. tekn. prøve to gange 
om året, kender man efterhånden de allerfle
ste opgaver igen. Der er dog én ting, jeg altid 
må slå op, det er sidebåndenes styrke ved et 
frekvensmoduleret signal — og derfor synes 
jeg også, det er et hårdt forlangende, at man 
skal kunne ryste opgave 2’s FM-frekvens- 
spektrum ud af ærmet ved eksamensbordet. 
De øvrige spørgsmål synes jeg ikke, der er 
noget at sige til. Kan man besvare dem, ved 
man en hel del om radioteknik — hvilket jo 
også er den dybere mening med det hele.

7AQ.
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Herefter udregnes parallelmodstanden af 
Rp = Xe • Q = 228 • 88 = 20.000 ohm 
= 20 kohm.

Den modstand, udgangsrøret »ser ind i«, 
bliver parallelforbindelsen af den transfor
merede antennebelastning og tabsmodstan
den, altså

3) Der er samme HF-spænding, v, over
tabsmodstanden og den transformerede be
lastningsmodstand. Kalder vi den effekt, der
går til antennen, for P0 , og tabene Pt, bli
ver virkningsgraden

idet P0 + Pt er den effekt, røret afgiver. Vi 
husker, at effekten udregnes af spænding og 
modstand som

hvorfor virkningsgraden også kan udtrykkes 
som

9) Filteret kommer til at se ud som vist på 
fig. 9-1. Idet vi antager, at mikrofonspændin
gen er konstant ved alle frekvenser, fås af
skæringsfrekvensen som den frekvens, hvor 
impedansen af kondensatoren på 80 nF er lig 
med 2 kiloohm:

Fig. 9-2 viser frekvensgangen, der kan teg-

Fig. 9-1.



Skærm

136-138 MHz 

og 144-146 MHz 

convertere

Af OZ9AC, Kaj Nielsen, 
Kai Lippmanns Allé 6, Dragør, 6CW4

I nedenstående artikel vil jeg beskrive to 
convertere — én til satellitområdet 136—138 
MHz og én til 144—146 MHz amatørområdet. 
Forskellen mellem de to convertere består i 
forskellige spoledata og krystaller i injek
tionskanalen. I det følgende vil de to conver
tere blive omtalt som én converter.

Nogle vil undre sig over, hvorfor der er 
anvendt nuvistorer i stedet for transistorer — 
men:

1. Det forudsættes, at man har en god MF- 
modtager til 28—30 MHz området, som er con- 
verterens MF-område.

2. Der opnås lettere med nuvistorer end med 
transistorer et godt krydsmodulationsforhold 
og en meget bedre sikkerhed mod spurious- 
frekvenser.

3. Den totale udgift for en nuvistorconver- 
ter vil være lavere end for en tilsvarende med 
transistorer.

4. Jeg vil tro, at de fleste amatører med 
bedre resultat kan efterbygge VHF-conver- 
tere med rør/nuvistorer end med transistorer.

Nu over til beskrivelsen af converteren:
Fra antennebøsningen føres signalet ind på 

midten af L1. Den første 6CW4 er i katode
jordet kobling og er neutrodynstabiliseret 
med spolen L2 — anodekredsen L3 er udfor
met som en balanceret kreds for at undgå HF- 
returstrømme i chassiset hidrørende fra af
koblingskondensatoren. Den næste 6CW4 er 
i gitterj ordet kobling — katoden er koblet til 
et passende udtag på L4 — L3 og L4 er et 
kapacitivt koblet båndfilter — anodekredsen 
L5 er også balanceret. L5 og L6 danner et

induktivt koblet båndfilter, der kobler signa
let ind på blanderens gitter — til gitteret er 
gennem en 0,5 pF kondensator ligeledes ført 
injektionssignalet. I anoden på blanderen er 
spolen L7 anbragt — den danner sammen med 
L8/L9 et 28—30 MHz båndfilter. Injektions
signalet får fra 2 stk. 6CW4 i en Butler oscil
lator- og tripleropstilling — i 136—138 MHz 
converteren bruges et 36,0000 MHz krystal og 
en injektionsfrekvens på 108 MHz — i 144— 
146 MHz converteren bruges et 38,6666 MHz 
krystal og en injektionsfrekvens på 116 MHz.

De to convertere er bygget på identiske 
messingchassiser, der er forsølvede efter bo
ring af huller og indlodning af skærme — 
hvert chassis er 200X60X30 mm. De to con
vertere er monteret ovenpå et aluminiums
chassis på 285X165X70 mm, der indeholder 
strømforsyningen. Nettransformeren er en 
REOFON type NT 5190, der leverer de nød
vendige spændinger — anodespændingen er 
stabiliseret med et OB2 — for at få anode
spændingen ned på 70 volt er det nødvendigt 
at indsætte en modstand i serie med converte- 
rens plusledning. På strømforsyningschassiset 
er anbragt en omskifter, der bruges til at 
skifte HF-modtageren mellem en HF-antenne 
og converterens MF-udgange, skifte anode
spændingen mellem convertere og belaste ens
retteren, når der lyttes i HF-områderne.

Igangsætning.
Efter at monteringen er kontrolleret, isæt

tes de 5 stk. 6CW4 og stabiliseringsrøret OB2. 
Nu tilsluttes der netspænding, og det kontrol-
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>
En af 

converterne 
set fra 

bunden.

Converterens placering ovenpå strømforsyningen.

De to 
convertere

Strømforsyningen' set fra bunden. set oven fra.
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Strømforsyning. 
Herunder: Forslag til 
diodedetektor til 
trimning af MF-kredse.

Til MF udg. 136-138 MHz conv. 

Til MF udg. 144-146 MHz conv.

Spoledata for nuvistorconvertere 
136 MHz:

LI: 5 vindinger, 1 mm em CU, 9 ø, L: 15 mm, 
udtag ved 2½ vinding.

L 2: 9 vindinger, 0,4 mm em CU, tætviklet på 8 mm 
form, m. kerne.

L 3: 11 vindinger, 1 mm em CU, 9 ø, L: 23 mm, 
udtag ved 5½ vinding.

L 4: 5 vindinger, 1 mm em CU, 9 ø, L: 10 mm, 
udtag ved 13/4 vinding.

L 5: 11 vindinger, 1 mm em CU, 9 ø, L: 26 mm, 
udtag ved 5½ vinding.

L 6: 5 vindinger, 1 mm em CU, 9 ø, L: 9 mm.
L 7: 21 vindinger, 0,4 mm em CU, tætviklet på 

8 mm form, m. kerne.
L 8: 21 vindinger, 0,4 mm em CU, tætviklet på 

8 mm form, m. kerne.
L 9: 2 vindinger, 0,4 mm em CU, ved kolde ende 

af L8.
L10: 10 vindinger, 0,4 mm em CU, tætviklet på 

8 mm form, m. kerne.
L11: 7 vindinger, 1,5 mm em CU, 10 ø, L: 15 mm.
L7 og L8 er anbragt ved siden af hinanden med en 

centerafstand på 22 mm.

144 MHz:
L 1: 4 vindinger, 1 mm em CU, 11 ø, L: 10 mm, 

udtag ved 2. vinding.
L 2: 8 vindinger, 0,4 mm em CU, tætviklet på 

8 mm form, m. kerne.
L 3: 9 vindinger, 1 mm em CU, 11 ø, L: 27 mm, 

udtag ved 4½ vinding.
L 4: 4 vindinger, 1 mm em CU, 11 ø, L: 9 mm, 

udtag ved l3/4vinding.
L 5: 9 vindinger, 1 mm em CU, 11 ø, L: 27 mm, 

udtag ved4½ vinding.
L 6: 4 vindinger, 1 mm em CU, 11 ø, L: 11 mm.
L 7: 21 vindinger, 0,4 em CU, tætviklet på 8 mm 

form. m. kerne.
L 8: 21 vindinger, 0,4 mm em CU, tætviklet på 

8 mm form, m. kerne.
L 9: 2 vindinger, 0,4 mm em CU, ved kolde ende 

af L8.
L10: 9 vindinger, 0,4 mm em CU, tætviklet på 

8 mm form, m. kerne.
L11: 5 vindinger, 1 mm em CU, 11 ø, L: 12 mm.
L7 og L8 er anbragt ved siden af hinanden med en 

centerafstand på 22 mm.

leres, at anodespændingen til nuvistorerne 
ikke overstiger 70 volt — hvis dette er tilfæl
det, skal seriemodstanden på 1 kohm 3 watt 
ændres. Herefter bringes oscillatoren til at 
svinge — mål med et RV gitterforspændin- 
gen over 0,1 Mohm gitteraflederen eller 
strømmen igennem den — juster kernen i L10 
til der opnås et tydeligt maximum — L11 og 
C6 indstilles til enten 108 MHz eller 116 MHz, 
afhængig af converter, med et gitterdykmeter 
som indikator. L1, L3, L4 L5 og L6 gitterdyk- 
kes til den ønskede signalfrekvens — der ind
stilles med de til spolerne hørende trimmere 
— L7 og L8 gitterdykkes til 29 MHz. Til MF- 
udgangen tilsluttes en 28—30 MHz modtager, 
og til antennebøsningen tilsluttes en antenne 
for det ønskede område. HF-modtageren ind
stilles til 29 MHz, og L7 og L8 justeres til 
mest sus i modtageren — herefter opsøges et 
signal, og signalkredsene indstilles til maxi
mal signalstyrke. Herunder vil det 1. HF-trin 
sandsynligvis gå i selvsving, dette kan af
hjælpes ved at justere på L2, men der kræves 
et kraftigt antennesignal, og anodespændin

gen til nuvistoren afbrydes ved gennemfø
ringskondensatoren, hvorefter L2 justeres, 
indtil signalet er svagest muligt — efter denne 
justering tilsluttes anodespændingen igen.

For at opnå den ønskede 2 MHz båndbredde 
skal afstanden mellem L5 og L6 være ca. 1 
mm. Når signalkredsene er færdigjusterede, 
eftertrimmes 6 pF trimmeren C6 ved tripler
anoden, så der i TP med et RV kan måles 
mindst - 1 volt jævnspænding. 6 pF trimme
ren Cl ved antenneindgangen trimmes ved et 
svagt signal til bedst S/N.

Hvis man har adgang til en sweepgenerator 
og et oscilloskop, er det ved disses hjælp me
get lettere at opjustere converterens signal
kredse — til antennebøsningen føres et svagt 
sweepsignal, og oscilloskopet tilsluttes TP — 
nu trimmes signalkredsene på plads, og bånd
bredden justeres til 2 MHz — når dette er i 
orden, tilsluttes oscilloskopet MF-udgangen 
gennem en diodedetektor, og kredsene L7 og 
L8 justeres på plads.

Converterens støjtal er målt til at ligge 
mellem 2,5 og 3 dB. *
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Foto 1.
Sky deomskif terne 
er fra venstre: 
BFO, H/L, detektor, 
AM/CW/ESB, AGC. 
Pilknappen er 
hangtidsregulering. 
De runde knapper 
er HF- og LF- 
styrke samt 
blokering.

DX-jægerens modtager, 
der starter som begynderkonstruktion

Af OZ9JC, Kurt HoldgårcL Jensen,
Vesterbrogade 36, Viborg.

Mange amatører har sikkert som jeg bygget 
»alle tiders« op til flere gange. Det er meget 
belærende, men giver en mængde mekanisk 
arbejde og koster dyrt.

Jeg har derfor delt denne modtager op i 
moduler, der er DC-uafhængige af hinanden. 
Modulerne sættes alle i novalstik, undtagen 
afstemningsoscillatoren, som kræver de stør
ste mekaniske hensyn. Novalstikkene er valgt, 
da de giver de bedste kontakter til små penge 
og er lette at flytte om på og tilføje flere 
enheder med. Endelig er det jo også let at 
sætte en prøveopstilling i den færdige modta
ger, hvilket må tiltale den eksperimenterende 
amatør. Spolerne er alle hjemmetrillet, hvil
ket er let med de anvendte forme. Begynde
ren skal ikke være bekymret, fordi diagram
met indeholder 15 transistorer og 11 dioder, 
idet printopbygningen sikrer mod de fleste 
fejl, der kan laves. Kan man klare sig med 
manuel HF-regulering og telefoner til at be
gynde med, reduceres antallet af transistorer 
til 10. Jeg har i den videre tekst forsøgt at 
fortælle, hvad modtageren yder, og også 
hvad den ikke kan.

Prisen med det hele incl. 12,5 pct. moms er 
kr. 380,30. Her er ikke medregnet S-meter, 
som findes i mange prislag. Beløbet er udreg
net efter den af OZ’s annoncører, hvor jeg 
handler, dog er skruer og chassis med priser 
fra de her lokale.

DIAGRAMMET 
HF-delen.

Signalfrekvensspoler og HF-blander er pla
ceret på hvert sit print, således at HF-for- 
stærkeren kan indeholde en FET eller alm. 
transistor, uden at forkredsene røres. Af
stemningsspolerne, der er placeret før for
stærkerens indgangsterminal, er koblet en 
smule underkritisk ved hjælp af en topkapa
citet, hvilket giver en næsten lineær kob
lingsgrad over afstemningsområdet. Udtaget 
på L2 anvendes ved brug af AF124, og basis
strømmen ledes igennem L2 for at undgå ter
misk støj fra basismodstandene. Forbindelse 
til drejekondensatoren er en kort, direkte 
ledning fra båndfilteret, der er placeret ne
den under denne, således at loddefligene pas
ser med pladens loddeøer.

Da oscillatoren aldrig kan blive stabil nok, 
svinger den under signalfrekvensen, hvorfor 
det ses, at paddingkondensatorerne sidder i 
HF-trinet. L/C-forholdet er gjort så stort 
som praktisk muligt, hvilket har kostet et 
mindre bestrygningsområde med den an
vendte tregangsdrej ekondensator Geloso type 
774 = 3X62 pF for at opnå sporing. Dette 
vil gøre sig gældende ved konvertering fra 
10 m, hvor der mangler 100 kHz. Til gengæld 
fås en relativt smal top og en dæmpning af 
spejlsignalet fra 68 til 63 dB, svarende hen
holdsvis til modtagerfrekvenserne 3,5 til 3,9
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MHz, der udgør bestrygningsområdet. L3 er 
gjort meget bred, hvilket kan tillades, da den 
ønskede forstærkning blot skal udgøre blan
der og filtertab ca. 25 dB, samtidig fjernes 
alle stabilitetsproblemer. Diodeblanderen, der 
udgør belastningen af L3, kobles til MF-fil
teret gennem en skærmstrømpe fra noval
stikket.

Kondensatorerne i de afstemte signalkredse 
er alle keramiske 5 ®/o. Afkoblingskondensa
torer er her som i hele modtageren Flat-foil 
± 20 %, medens modstandene overvejende 
er Philips 0,5 W, 5 %, hvilke kan anvendes 
til hele modtageren.

Oscillatoren.
Oscillatorspolen er den eneste, der er vik

let på åben spoleform, TS nr. 6119, 14 riller, 
4 vdg. i hver rille, ialt 56 vdg. 0,3 mm enkelt 
tråd. Da printet med spole er indsat i en box, 
der ændrer selvinduktionen en smule, er spo
len gjort justerbar med en jernkerne pas
sende for en trulitul-form, der er limet ind i 
frekventit-formen. Spolematerialet er valgt 
således, fordi stabiliseringsproblemet alene 
skyldes komponenternes temperaturafhæng
ighed. Den anvendte form viklet stramt giver 
en nogenlunde lineær frekvensstigning ved 
stigende temperatur. Kompenseringen er fo
retaget med den på diagrammet mærkede 
80 pF koblingskondensator. Den består af 
47 pF/N150 + 33 pF/N750, hvilket giver en 
pæn, bred parabel omkring stuetemperatur, 
hvis frekvensdriftens afhængighed af tempe
raturen sættes op i et koordinatsystem. I 
praksis kan man ikke høre, tonelejet ændrer 
sig én Hz ved aflytning af en stabil ESB-sta-

tion. Vil man ud at køre mobilt med modta
geren, kan kompenseringen udelades, da den 
ikke er virksom ved store og, hvad der er 
værre, pludselige temperaturændringer. I 
stedet bør hele kassen isoleres godt med poly
esterskum (Flamingo). De øvrige kondensato
rer er alle polyester 5 %, afkoblinger og 10 nF 
udg. dog flat-foil ± 20 %.

Oscillatoren, der er en variant af Colpitt’s 
svinger svagt, så det er ikke muligt ved DC- 
måling at se, om den arbejder. Emitterafkob
lingen på kun 1 nF giver en frekvensafhængig 
modkobling, således at forstærkningen for
øges med frekvensstigningen og modvirker 
den kraftige kapacitive belastning på kollek- 
toren, der giver faldende udgangsspænding 
ved frekvensforøgelse. Resultatet er en ret 
konstant effekt til diodeblanderen, så blan- 
derfølsomheden er ens over modtagerområ
det. På printpladen er der plads til at opdele 
bufferens emittermodstand, hvis der ønskes 
en lavere udgangsspænding til en anden type 
blander; følges diagrammet, indsættes blot 
en »lus«, d. v. s. et stykke monteringstråd.

MF-filter og forstærker.
MF-filteret, der er vist på diagrammet, er 

tænkt som en kompromisløsning for begyn
deren, når finanserne tæller med. Med filte
ret opnås en samlet 6 dB MF-båndbredde på 
ca. 6 kHz og en shape factor på ca. 8,5 (d. v. s. 
forholdet mellem 60 og 5 dB båndbredden), 
hvilket ikke er noget at råbe hurra for, når 
der sammenlignes med f. eks. et krystalfilter; 
men så er prisen for filteret med stik, og print 
incl. moms også kun kr. 19,30. Selektiviteten 
skal dog ikke afskrække begynderen, idet den
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ligger over mange kommercielle modtagere, 
der sælges til amatørbrug i den populære 
prisklasse. Endelig kan modtageren godt 
»pille« stationer ud, der er svagere end det 
signal, som leveres fra en nabostation, der er 
kraftigere trods kurvedæmpningen. Her tages 
den manuelle HF-regulering med afbrudt 
AGC i anvendelse sammen med produktde
tektoren. Systemet arbejder ved, at detekto
ren kun afgiver LF ved MF-styring omkring 
beat-osc.-frekvensen, og HF-styrken indstilles 
til grænsen, hvor den ønskede station kan 
modtages.

Den første udvidelse, der ønskes foretaget, 
vil sikkert være isætning af et skarpt MF- 
filter. Her kan man efter evne og pengepung 
anvende et mekanisk filter eller justere et 
krystalfilter på plads. Måske får nogle lyst 
til at prøve, hvad en sammensætning af kera
miske filtre kan give. Selv har jeg tænkt mig 
den dyreste løsning: et mekanisk filter. Blan
derens udgangsimpedans er ca. 450 ohm, me
dens MF-forstærkerens indgangsimpedans 
ligger omkring 4 kohm. De fire faste konden
satorer er loddet direkte på printsiden af MF- 
filteret og er som i MF-forstærkeren polysty-

Spoledata og forbindelser.
Spoleforbindelser svarende til printplader. 
Spoler, fabrikat NEOSID.

På alle spoleforbindelsestegninger er den „kolde" 
ende vist nederst.

L5 = L6 160 vdg. 0,2 mm enkelttråd, jern F10.
L4, 160 vdg. 0,2 mm enkelttråd, udtag 10 vdg. fra 

kolde ende. F10.
L7, som L4, men med udtag på 16 vdg. fra kolde 

ende. F10.
Sammenkoblingen L4 med L5 og L6 med L7 er 

foretaget med 2 vdg. på hver af spolerne, der ikke 
er ført ud, men sammenloddet indvendig.

L9=L10=L11, 106 vdg 0,15 mm enkelttråd, udtag 
6 vdg. fra kolde ende, jern F2.

LI, 50 vdg. 0,3 mm enkelttråd, udtag 2 vdg. fra 
kolde ende, jern F10.

L3, primær 20 vdg. 0,2 mm enkelttråd, sekundær 
16 vdg. 0,2 mm enkelttråd, udtag (midtpunkt) = 8 
vdg., jern F10.

L9, 106 vdg. 0,2 mm enkelttråd, udtag 12 vdg. fra 
kolde ende, jern F2.

Primærspoletråden i L3 er fordelt med 10 vdg. i 
hvert kammer, sekundæren med 8 pr. kammer.
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Foto nr. 2. 
Modtageren set 

oven fra. 
Under tregangs

kondensatoren 
skimtes HF- og 

blandermodulerne. 
De tomme fatninger 

til højre er til 
udvidelser.

4

rol 5 %. Alle rørtrimmerne i modtageren er 
30 pF (Philips type C005CA/30E). MF-forstær- 
keren er dimensioneret således, at der kræves 
lige så stor dæmpning på indgangstransisto
ren, som de efterfølgende trin har, ved anven
delse af afstemte kredse. Dette krav er op
fyldt, hvis det viste filter isættes, men ikke 
hvis et mekanisk filter med sit høje ækviva
lente Q tilsluttes indgangen direkte. I det til
fælde må indsættes en afstemt tilpasnings
kreds med udtag til Q4 for at undgå selv
sving, hvilket samtidig giver den pæneste fil
terkurve (med det Collins-filter jeg har lånt 
til forsøget). Trimmepotentiometeret ved Q4 
har ingen funktion i opstillingen her men gi
ver mulighed for at omsætte en reduktion i 
forstærkningen til en høj indgangsimpedans, 
hvis forstærkeren ønskes tilsluttet en blan
der med forstærkning. Af samme grund er 
droslen isat, plus den hindrer termisk støj.

De tre MF-trin er forstærkningsmæssigt 
ens, og overholdes komponentværdierne, og 
foretages opbygningen på det viste print, op
nås en stabil forstærkning på ca. 95 dB. Da 
flankestejlheden alligevel ikke kan hentes 
her, idet kredsene nødvendigvis må dæmpes, 
er der anvendt enkeltkredse, som giver en 
god top og en nem justering.

BFO og produktdetektor.
Oscillatoren svinger svagt, da den er mod

koblet ved, at den normale afkobling, som 
bruges ved jordet basis, er undladt. Samtidig 
reduceres Q10’s indflydelse på osc.-frekvensen 
ved temperaturændringer. Værdierne for ba
sismodstandene må nødvendigvis ikke for

øges, idet ose. da ikke kan arbejde. På printet 
findes plads til en afkobling, som kan benyt
tes, hvis der ønskes et kraftigt signal til MF- 
justering eller andet.

I kredsløbet her er der, som overalt i mod
tageren, gået uden om HF-drosler med deres 
muligheder for falske resonanser og harmoni
ske forstærkninger. Sidebåndsskiftet er taget 
frit efter OZ1FB. Det virker fint, blot man 
er indstillet på at vente 2 sekunder, indtil dio
den diffunderer på plads. Den tilhørende de
tektor må nærmest betegnes som camoufleret 
diodeblander. Af fordele fremfor originalen 
kan nævnes en god signaladskillelse uden 
brug af balancering, og BFO’en skal ikke 
svinge som en ét-trins sender med tilhørende 
harmoniske op til 28 MHz. BFO-styringen til 
Q11’s basis er lille, idet transistorens normale 
forstærkningsegenskaber også udnyttes. Mod
standene i basis og emitter sørger blot for 
DC-returveje, medens kollektormodstanden 
indgår i LF-filteret.

AGC-forstærker og AM-detektor.
AGC-reguleringen er kombineret MF- og 

LF-styring, idet tidskonstanten i Q7’s kollek- 
torled giver LF-overlejningen på det MF- 
styrede DC-niveau til Q8’s basis. Har man et 
S-meter isat, kan en AM-stations fase og ca. 
modulationsgrad tydeligt aflæses. For at opnå 
en god lineær DC-styring til Q8 samt en god 
AM-detektering til de højeste modulations
grader køres Q7 helt nede omkring nulstrøm
men, d. v. s. basisstrømmen træder ud af 
transistoren.

P2 i emitteren på Q8 bestemmer, for hvil-
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Ose. & Buffet:

Oscillatorprintets indbygning under chassiset.

MF-
forstærker.
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ken tærskelværdi AGC’en skal træde i funk
tion. Der er til stadighed en DC-spænding på 
Q8’s emitter på ca. - 3 V, og D8 sørger for 
at bibeholde ændringen i DC-niveauet på Q9’s 
basis, således at afladetidskonstanten bestem
mes af RC-leddet her. Vil man spare hang
omskifteren, bør man vælge en kondensator
værdi på 3,2 μF, som giver en attack-værdi 
på ca. 6 ms og en decay-tid omkring 200 ms. 
Det er lidt flot at kalde det en hangomskifter, 
da det er decay-tiden, som reguleres; men de 
fleste er vist mere kendt med »fællesnavnet« 
hang. Kondensatoren på 1 μF sidder også på 
omskifteren (MEC type BK6), men er vist i 
diagrammet, da det er mindste værdi, der kan 
tillades, før forstærkeren går i selvsving.

Vil man spare AGC-forstærkeren og S-me- 
teret i første omgang, går man blot videre 
fra AGC-afbryderen og undlader samtidig 
D6 og D7, der er beskyttelse af S-meteret mod

p
OUT

AGC-karakteristik.

henholdsvis overspænding og modsat rettet 
spænding ved brug af blokeringen. Samtidig 
har man selvfølgelig ikke brug for P4, der er 
S-meterjustering. HF-reguleringen, der kan 
bruges med og uden AGC, indikeres også på 
S-meteret, således at kontrollen kan sætte et 
følsomhedsniveau ved et antal S-grader, og 
giver således samtidig en slags squelch-virk- 
ning. Blokeringsreguleringen har jeg valgt at 
gøre variabel fra forpladen, så et evt. medhør 
bekvemt kan reguleres. Den valgte HF-regu- 
leringsmåde har, som det ses, krævet nogle 
dioder, men det er overalt billige germanium
dioder. Systemet giver en god flexibilitet ved 
udbygning af modtageren, da man blot skal 
indrette emitterspændingen i converteren til
svarende. Der kan man også bruge NPN, blot 
de så basisreguleres. Blokeringen er også ef
fektiv og har en attack- og delay-tid på kun 
ca. 0,5 ms (det kan senderelæet slet ikke være 
på højde med).

Fordelingen af HF-reguleringen er taget ud

fra kravet om at opnå optimale intermodula- 
tionsegenskaber. Da her anvendes diodeblan
der, skal styrken være stor, før blanderen ud
gør nogen fare for overstyring. Det forhold 
udnyttes således, at HF-trinet ikke reguleres, 
før S-meteret viser ca. 9 + 30 dB, d. v. s. ca. 
3 mV på indgangen. Da forstærkningen mel
lem indgangen og MF-forstærkeren er ca. 0, 
bliver 1. MF ikke reguleret, idet signalstyr
ken herover bliver dæmpet i HF-trinet. Det 
vil i praksis sige, at kun lokalstationer og 
egen sender aktiverer reguleringen til HF- 
trinet. Hvis dioden på Ql’s basisindgang fjer
nes, vil IM-egenskaber sikkert forbedres, men 
det virker betryggende at vide, den er der, 
når der gøres brug af egen sender. S-meteret, 
jeg har anvendt, er et japansk 100 μA-instru- 
ment, men der kan uden videre sættes et mere 
ufølsomt i, blot den tildelte strøm reguleres 
med P4.

Kurven over AGC-reguleringen er vist med 
min. tærskelværdi for P2, der kan ændres, 
hvorved kurven blot flyttes, d. v. s. der fås 
forsinkning.

Pilvingerne på diagrammet viser, hvor en
hedernes tilslutninger findes, og dermed også 
hvilke få komponenter der ikke er monteret 
på printplader.

LF.
LF-forstærkeren, der giver ca. 1,5 W, er ret 

kraftig til formålet. Da jeg altid bruger HT, 
og prisforskellen for 1 W forøgelse er lille, er 
den sidste tand givet, så HT-effekten også er 
tilstrækkelig til mobilt brug. Prisen for LF- 
forstærkeren m. HT er kr. 60,50, så her kan 
spares lidt, hvis der kun ønskes tilslutning 
for hovedtelefon, hvor to LF-transistorer gi
ver rigeligt forstærkning, sådanne koblinger 
har været vist i OZ.

Strømforsyningen.
Den har jeg blot lavet plads til, da jeg i for

vejen har en udmærket stabiliseret netdel, og 
skal modtageren ikke bruges på fast QTH, er 
det meget passende, at den er til 12 V. Strøm
forsyningen skal kunne klare 150 mA ved 
12 V med en indre modstand helst ikke over 
0,5 ohm, idet modtageren er skrabet for sta
biliseringer til BFO, AGC og MF-forstær- 
ker. I prøveopstillingen, der var opbygget 
uden chassis, var alle ekstra filtre og stabili
seringen med; men disse viste sig at være 
overflødige med en god strømforsyning eller 
batteri. Der er ikke noget i vejen for at vælge 
- til stel, blot skal novalstikkene forbindes 
i overensstemmelse hermed, og oscillator
printet skal ophænges isoleret.
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Opbygning og justering.
Ved opbygningen er der ikke forsøgt nogen 

miniaturisering. chassiset måler 320X160 mm 
og forpladen 340X150 mm, medens oscilla- 
torboxens indvendige mål er 52X52 mm med 
en højde tilsvarende chassisdybden = 45 mm. 
Hullerne til fastspænding af ose.-printet er 
markeret med 4 slidser, og de opbores til 
3 mm. Før printet sættes i boxen, monteres 
3 svære ledninger, én der går op gennem 
chassiset til drejekondensatoren, og to skal 
rettes til osc.-spolen, der ligger vandret over 
pladen. Sammenlignes printet med diagram
met, skulle oscillatorpladen være til at mon
tere. På de øvrige plader illustreres placerin
gen tydelig med foto. Pladernes indbyrdes 
placering fremgår af foto 2. Øvrige fotos viser 
HF-forstærker, 3,5 MHz båndfilter og AGC- 
forstærker samt MF-forstærker, LF, 455 kHz 
båndfilter og BFO. Det skal bemærkes, at

modstanden på 2,7 kohm fra detektoren for
bindes på oversiden til ben 2 på novelstikket.

Drejekondensatoren er af hensyn til en god 
skalaplacering monteret på en vinkelplade af 
2 mm aluminium. Skalaen er en papskive 
skruet på et snorehjul, der er sat direkte på 
afstemningsakslen, og det drives af en nylon
snor på en 4 mm aksel. Genindstillingsnøjag- 
tigheden afhænger således kun af, hvor fine 
streger man kan lave. Ønskes en større ud
veksling, kan skaladækkassen udvides, så der 
bliver plads til et større snorhjul. Novalstik
kene af nylon sættes op i alle printplader, så 
stifterne rager 1 mm op, der er stadig god 
plads til lodningen. Det giver en solid monte
ring, der holder til, at pladerne kan hives ud 
af fatningerne uden forsigtighed. Man må 
påse, at stikket sidder vandret før lodningen, 
som foretages på alle ben, det er ingen spøg 
at skulle tage det ud igen!
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HF-forstærker og blandingstrin.

Med P7 justeres hvilestrømmen i hele LF- 
forstærkeren til ca. 15 mA. Har man ikke en 
målesender, er modtageren ikke større, end 
at man kan putte den i en taske og gå hen, 
hvor man kan låne én. Er der ikke monteret 
S-meter i, sættes blot et universalinstrument 
på pladsen i laveste DC-strømområde.

Hang-omsk. sættes i stilling min., og modu
lationsomskifter i stilling AM. Før der tilslut
tes spænding, justeres P4’s midtpunkt nær
mest muligt til D7. Efter at modtageren er 
tændt, drejes P4 langsomt tilbage. Viser S- 
meteret nu udslag, justeres P2, indtil viseren 
igen står på nul. Kommer der intet udslag, 
drejes P2, indtil viseren netop aktiveres. — 
AGC’en afbrydes, og et voltmeter i ca. 10 V 
området tilsluttes fra hang.-omsk. til stel. Det 
vil nu vise godt - 3 V. Et AM-moduleret sig
nal 455 kHz tilsluttes MF-forstærkerens ind
gang, modulationen indføres blot, så signalet 
også kan høres. Signalstyrken drejes op, indtil 
voltmeteret giver udslag. L11 justeres til max. 
udslag. Målesenderens signal drejes under 
trimningen, så voltmeteret viser ca. 5 V kon
stant. Proceduren gentages med L10 og L9. 
Hvis signalet ikke kan drejes ned til 1 μV, må 
der indsættes et dæmpningsled, inden L9 ju
steres til resonans. Lll, L10 og L9 finjusteres 
derefter igen i nævnte rækkefølge. MF-filte- 
ret isættes, og HF-forstærkeren tages af. Må
lesenderen tilsluttes nu filterindgangen, og 
Ct3 inddrejes til max. kapacitet. Signalet for
øges, til det igen kan registreres, og spolerne 
i filteret justeres groft, idet spændingen på 
voltmeteret stadig holdes omkring 5 V. Ct3 
drejes nu til min., hvorefter L7, L6, L5 og L4 
justeres til resonans i nævnte rækkefølge. 
Ct3 drejes nu ind, indtil det ses, at spændin

gen begynder at falde igen efter at have nået 
sin max. værdi. Ct3 drejes nu ud, så den står 
lidt under max. værdien, og MF’en er klar. 
Har man oscilloskop og sweepgenerator, kan 
dette naturligvis anvendes, men resultatet 
bliver ikke bedre.

Efter at HF-trinet er isat, tilsluttes et sig
nal på 3,7 MHz indgangen med drejekonden- 
satoren 90° uddrejet. Frekvensen opsøges 
med Ct4, og L3 justeres her til max. Cd dre
jes nu helt ind, og der sikres ved opsøgning 
med målesenderen, at 3,5 MHz er passeret. Er 
dette ikke tilfældet, drejes på den indbyggede 
jernskrue L8. Det kontrolleres nu, at Cd dæk
ker fra 3,5 til 3,9 MHz, ellers justeres på L8 
og Ct4 i henholdsvis den lave og høje ende.

Båndfilteret justeres først med L2 og L1 
med Cd ca. 10 % uddrejet i nævnte række
følge. Her må man sørge for at have belast
ning på indgangen. Passer impedansen fra 
målesenderen ikke, tilsluttes blot tre mod
stande koblet som et pi-led, og ud fra Ohms 
lov findes så tilpasning og dæmpning. Cd dre
jes ca. 90 % ud, og rørtrimmerne justeres i 
rækkefølgen Ct2, Ctl. Processen gentages, 
indtil der ikke er mere at hente. På foto 2 ses 
tydeligt, at den midterste rørtrimmer Ct2 er 
næsten helt uddrejet. Det skyldes den op
transformerede transistor- og diodekapacitet. 
Kan der ikke opnås resonans med Ct2, æn
dres den faste kondensator på 33 pF over L2 
til 27 pF. Til slut foretages kalibreringen helst 
med en harmonisk krystalgenerator, og trim- 
mene forsegles med lak.

De tre gabende huller, jeg har i forpladen, 
er beregnet til båndskift med tilhørende bånd
tune og selektivitetsomskifter; men det bliver 
jo en anden historie. *
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En simpel kondensatorprøver
Af 8194, Henrik Bonde 

Ulkebølkrog pr. Sønderborg

Som signalkilde har jeg brugt en alm. ud
gangstransformer (CL4), som afgiver ca. 6 
V det er spænding nok til at give signal i 
hovedtelefonen. Som indbygningskasse har 
jeg en med målene 200X200X150 mm, den er 
rigelig, men så er der plads til evt. udvidelse 
— jeg tænker på f. eks. tonegenerator og ud
gangsforstærker for højttaler. Enhver kan jo 
bygge den, som man har lyst til. På tegningen 
er vist, hvordan jeg har lavet det.

Kalibreringen udføres let, hvis man kan 
låne nogle kondensatorer hos den lokale ser
vicemand eller også hos en amatør.

Diagrammet er en alm. broopstilling, hvor 
A og B er tilslutning af transformer eller 
tonegenerator, og over disse er lagt et pot
meter, som bruges til skalaen. Glideren på 
potmeteret føres til den ene telefonklemme og 
den anden telefonklemme til den ene X, og 
omskifteren A føres til den anden X-klemme. 
Fra B føres hen til omsk. gennem 2 konden
satorer på 25 pF og 2,5 nF. Sætter man nu en 
kondensator over X og drejer på skalaen, vil 
tonen forsvinde helt eller næsten. Så kan 
man, når broen er kalibreret, se, hvor stor 
kondensatoren er. *

Fra Alirent Flensborgs Boghandel (OZ1D) har vi 
modtaget et eksemplar af et p e j 1 e k o r t, fremstil
let af OZ7WP.

For den amatør, der har en HF-beam at dreje, er 
et pejlekort uundværligt — men hvad e r et pejle- 
kort, vil nogle måske spørge. Et pejlekort er et ver
denskort i en speciel afbildning, hvoraf den sande 
retning (azimuth, kompasretning) til et hvilket som 
helst land på kloden kan aflæses. Sådan et kort har 
stationens; QTH som centrum og gælder kun for et 
forholdsvis begrænset landområde som f. eks. Dan
mark. De nærmestliggende lande ser nogenlunde 
ud, som vi kender dem, fra de sædvanlige atlas, men 
de fjemestliggende ser mildest talt noget forteg
nede ud, og endvidere er de altfor store. Vor anti
pode (punktet på den, stik modsatte plet på jord- 
kuglen) bliver i denne afbildning til en cirkel med 
centrum i kortets midtpunkt, men strengt taget be
liggende uendelig langt ude!

Det er interessant at studere sådan et kort, det 
giver mangt og meget et nyt perspektiv (når man 
ikke er vant til at kigge på en, globus, som jo også 
er fortrinligt egnet til pejlebrug). Man kan således 
se, at den korteste vej til Californien virkelig går 
over Norge, Island og Grønland.

Det foreliggende kort er ført a jour 1966 og er 
således ganske naturligt mere moderne hvad pre- 
fixer angår end det af EDR udgivne af OZ7CC i 
1948 udarbejdede. Det nye kort indeholder end
videre zonenumre, hvilket det gamle ikke gjorde.

Kortet vil blive ført a jour ved senere genop
tryk, hvilket dog ikke bør forhindre nuværende 
beam-ejere i at anskaffe denne udgave. Det er vel 
nok en af de billigste; ting, man kan købe til sin 
station, men til gengæld praktisk talt uundværlig.

7AQ,

QSL wanted.
Det er OZ6PP, der kommer med sin opfordring til 

at sende ham QSL:
TX 2 trin, ECO-PA, input 10 watt, AG2 moduleret 

fra 3-trinsmodulator.
RX 5-rørs enkelt super.
Ant. 2X20 meter dipol.
QRG — kun 80 meter anvendes.
Sendetider — lørdag og: søndag.
OZ6PP arbejder også en smule på 2 meter, her 

anvendes:
TX med PA: QQE 08/12. Input 7 watt.
Endvidere; beder OZ6PP mig om at sende alle 

DR’s held og lykke med arbejdet!
Jeg skal oplyse, at alle indlæg til QSL wanted 

roligt i fremtiden kan, sendes til mig.
Vy 73 OZ-DR 1453, Torben Jensen.

Kirkevej 17, 5580 Nr. Åby, Fyn.
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Spørgsmål: Jeg har anskaffet et standbølgemeter, 
og selvfølgelig skulle det bruges. Jeg lavede så en 
balun efter OZ5WK i OZ okt. 66. Det gik fint, idet 
jeg fik standbølgeforholdet ned til 1,2, men menne
sker er jo aldrig tilfredse, så jeg klippede yderligere 
5 cm af balunen, idet jeg syntes, den var rigelig 
lang, men oh ve, forholdet røg op på 1,6. Da jeg nu 
har læst, at 1,5 kan gå an, og jeg ikke havde lyst 
til at begynde forfra, tænkte jeg, at de 1,6 måtte 
kunne gå også. Da jeg ikke kunne have en blind
tarm til balun hængende og sjaske, bandt jeg den 
ind til masten, et én-tomme jernrer, og nu viste 
SWR-meteret 1,3! — Nu er spørgsmålet: Er det 
tilfældigt, eller kan det være rigtigt? For det sid
ste taler, at da jeg ofrede nok et stykke isolerbånd, 
steg SWR straks igen. Så jeg kører altså kun med 
ét stk. isolerbånd!

Svar: Jeg: er ikke så stærk i elektromagnetisk 
feltteori, at jeg kan afgøre, om det skal virke som 
forkortelse eller som forlængelse at blande masten 
ind i feltet omkring balunen, men det er normalt, at 
der sker noget. Jeg vil nu af flere grunde tro, at der 
oftest vil ske en elektrisk forlængelse som hos mig. 
Men de amatører, som har gjort erfaringer desan
gående, har ikke ladet kundskaben, tilflyde OZ’s 
læsere, og det synes jeg faktisk er både en skam og 
lidt for dårligt, for den slags praktiske tips om må
den at montere de teoretiske ting på, så de virker, 
synes jeg, vi mangler små kvartsidede notitser om 
i OZ, ikke? (Hør, hør! TR).

Spørgsmål: Jeg har bygget OZ2HL’s transistor
voltmeter i OZ feb. 67. Det virker perfekt på DC- 
områderne, men nu har jeg tumlet hele vinteren 
med AC-områderne, og det er stadig meget ulineært. 
Når jeg f. eks. har fuldt udslag for 25 V, viser det 
ved 10 V 30 "lo for lidt. Jeg håber, at du kan sige 
mig, hvor fejlen findes.

Svar: Undersøg først om det laveste AC-område 
er lineært. Hvis det ikke er det, ligger der en fejl 
i ensretningen, og enten Dl eller/og C2 er syge. 
Hvis det er 1 orden, prøv lineariteten på 1 og 5 V 
områderne. Hvis det ikke er i orden, er det sikkert 
C2, der er syg. Prøv alligevel også en anden diode. 
Prøv blot med forskellige typer germaniumdioder, 
til du får lineariteten i orden på de tre laveste om
råder. Når det så er i orden, skal de højere områ
der også være det, medmindre impedansniveauet 
i 40 dB attenuatoren er for højt for den diode, du 
har siddende som Dl, idet det så kan knibe lidt 
med følsomheden. Så må man prøve enten at finde 
en bedre diode eller at reducere R.14 og R15 til hhv, 
2,2 k og 220 k. Kort sagt: Jeg mener, at det er en 
til formålet dårlig diode, du bruger som Dl, samt at 
det kan være, at du Ikke finder den rigtige lige 
med det samme.

Spørgsmål: Det drejer sig om den VFX i VHFl 
UHF-TX i OZ marts 64, hvor jeg er kommet i tvivl 
om den bal. blanders frekvens. Er det sum-, VFO- 
eller X-tal harm. frekvens?

Svar: VFO’ens.

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.

Spørgsmål: Jeg har bygget den på side 75 i OZ 
marts 66 beskrevne variable spændingsforsyning 
med stabilisering. Forsyningen skulle kunne klare 
24 V ved 2 A. Men ved en belastning på th A ved 
6 V bliver transistoren 2N443 så varm, at den ikke 
kan berøres efter 5 minutters drift. Er det korrekt? 
Transistoren er monteret på en kraftig køleplade 
med ribber, og varmen forplanter sig også ud i pla
den. Zenerdioderne er BZZ22.

Svar: Lad os se på det. Transformerens sekun
dærspænding er 36 V, d. v. s. spændingen over kon
densatoren bliver 50 V, nå ja, han skriver jo også 
49 V. De 49 V er der, uanset om man har 24 V eller 
2 V på udgangen. Ved 6 V er der derfor et spæn
dingsfald på 49 - 6 = 43 V over transistoren, og 
ved en Vs A belastning giver det 21,5 W, som tran
sistoren skal af med i form af udstrålet varme. Med 
en kølefinne med ribber, 10 cm bred og 5 cm lang, 
stiger transistorens temperatur med mindst 5° C 
for hver watt, den skal af med. Den skal altså helt 
korrekt blive mindst 107 grader over lufttempera
turen, d. v. s. omkring 130° C. Og det kan den ikke 
tåle! Den må, lige som alle andr« germaniumtran
sistorer, ikke blive varmere end 100° C. Så du må 
nøjes med lidt mindre strøm, max. 350 mA ved 6 V. 
Ved 24 V ud skal du ikke belaste den med mere 
end 0,6 V, hvis du vil beholde din transistor. Nuvel, 
det kan jo være, at din kølefinne virkelig er meget 
stor. Og så kan du selvfølgelig belaste transistoren 
lidt hårdere, end jeg skrev før. Men iflg. databla
dene > kan transistoren max. tåle 50 W, så selv om 
kølefinnen var så stor og kold som hele Grønland, 
kunne du på 6 V alligevel ikke belaste den sikkert 
med mere end godt 1 ampere. 2 A ved 24 V.

Spørgsmål: Jeg har et lille teknisk problem, som 
jeg håber, at du kan hjælpe mig med. I min AMl 
CW-sender har jeg i udgangen en 6146, som jeg 
kobler til antennen med et pi-led med 350 hhv. 
1500 pF kondensatorer og en passende spole. Pro
blemet er, at jeg ikke kan få røret til at trække 
nogen videre strøm, hverken på 80 m eller på de 
andre bånd. Jeg har prøvet at hægte en 60 W pære 
over antenneudgangen, og da trak røret 140 mA ved 
500 V. Kobler jeg derefter antennen — 2 gange 20 m 
midtpunktfødet med 75 ohm TV-kabel — til, kan 
jeg stadig få et skarpt dyk med tune-kondensato- 
ren, men jeg kan ikke få røret til at trække nogen 
strøm ved hjælp af loadingkondensatoren. Røret 
kører normalt, Va = 500 V, Vgs = 250 V, Igt 
2,5—3 mA (kan justeres op til 6 mA). Jeg har kon
trolleret opstillingen for selvsving, men lgt er helt 
rolig, når man drejer tunekondensatoren gennem 
resonans. Er det antennen, det er galt med, skal 
jeg have lavet et tilpasningsled, eller hvad er der 
galt?

Svar: Jeg tror, at din antenne er defekt. Hvis 
kablet var kortsluttet nede ved senderen, ville der 
ske nøjagtig, som du beskriver det. Ligesådan, hvis 
der er ca. 25 m kabel, idet det også ville mærkes 
som en kortslutning. Hvis antennen er afbrudt, vir
ker kablet på det nærmeste som en kapacitet på de
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Kommentarer til Rodekosse-ESB
fra april OZ

Min første tanke efter et henkastet blik på dia
gram og artikel var: „Nu igen“. Men ved nærmere 
eftertanke måtte konstateres, at det vel er fire-fem 
år siden, at ESB for begyndere er behandlet i større 
målestok, og der er jo kommet mange nye OZ-læ- 
sere til i den forløbne tid.

Det er glædeligt at se, at der stadig findes amatø
rer med lyst til og mod på at bygge deres ESB- 
sender selv, men det, der fik mig. til at ville videre
give nogle af mine erfaringer var dog dette, at en 
amatør allerede i maj OZ havde et spørgsmål i 
6NF’s brevkasse med henvisning til 6PN’s artikel. 
Der er således begrundet formodning om, at adskil
lig andre amatører går og tumler med planer om 
begynder-ESB-senderen, og måske kan de få et par 
fiduser af det følgende.

Jeg har selv brugt adskillige timer på at få det 
mest mulige ud af rodekassedele og har prøvet næ
sten alle mulige typer mere eller mindre balance
rede modulatorer. Jeg vil derfor mene, at man som 
begynder skal være ualmindelig dygtig og heldig 
for at få den viste balancerede modulator til at 
virke efter hensigten med det samme. Den er ikke 
let at få bragt i balance samtidig med, at der er 
resonans. Man må samtidig dreje på trimmeren og 
spolens jernkeme for at opnå dette. Hvad nu, hvis 
balance og resonans ikke kan opnås samtidig? Det 
første må være at flytte trimmeren over på den 
anden side af kredsen. Hvis dette ikke hjælper, kan 
det skyldes, at jernkernen må være temmelig me
get uddrejet ved resonans, hvilket kan bevirke en 
usymmetrisk kobling til sekundæren. For at opnå, 
at kernen er så nær symmetrisk inddrejet som mu
ligt, må man udskifte de to kondensatorer på 200 pF 
med kondensatorer på 190 pF eller mindre, hvilket 
må afgøres ved forsøg. Udskift ved samme lejlighed 
kondensatorerne på sekundærsiden. Det skal næv
nes, at ældre transformere, hvor primær og sekun
dær sidder på samme spolerør, er mindre egnede i 
en balanceret opstilling. Særdeles egnede er de 
ældre Prahn MF-dåser, hvor spolernes akser er 
parallelle.

Et andet problem, som kan volde besvær at klare, 
er den ubalance, der kan opstå ved opvarmning, af

Brevkassen (fortsat).

lave bånd, og der kan derfor ikke opnås noget ved 
at dreje på loadingkondensatoren. Og endelig, hvis 
kablet er kortsluttet ét eller andet sted, er det plat 
umuligt at stoppe effekt ind i det, så det bliver der. 
Alle professionelle antenneanlæg, bliver hejst ned 
og gået grundigt efter mindst en gang om året, er
faringen viser, at det er nødvendigt. Tankevæk
kende? Vy 73 de OZ6NF.

komponenterne. Man må derfor passe på, at de 
balancerede kredse ikke bliver udsat for vekslende 
varmepåvirkninger (jævnfør VFO’en).

En herved opstået bærebølgerest bliver der nem
lig ikke kompenseret ret meget for i det efterføl
gende ret simple filter. Hvis man er i besiddelse af 
et ekstra xtal på bærebølgeoscillatorfrekvensen, kan 
man med fordel anbringe det mellem gitter og stel 
på det efterfølgende rør, da det vil virke som 
sugekreds og lede en eventuel bærebølgerest til 
stel.

Har man en korrekt virkende balanceret modula
tor, hvilket er en betingelse for god modulation og 
godt undertrykt bærebølge, er det sjældent, at 
modparten i en QSO opdager, at sidebåndsunder
trykkelsen ikke er overvældende grundet det simple 
filter. 6PN har vist været i julehumør, da han 
lovede ca. 25 dB sidebåndsundertrykkelse. Dette 
tal er i høj grad mere teori end praksis.

Forfatteren til disse kommentarer vil meget gerne 
diskutere begynder-ESB-problemer og er næsten 
daglig QRV på 80 meter.

OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm.
Junovej 30, Århus C.

Til teknisk redaktør.
I april nr. af OZ var der en, artikel af OZ4F på 

Begyndersiden angående „Lidt om drejespoleinstru- 
menter“. I denne artikel var der en slem fejl angå
ende ændring af voltmeter til et andet måleområde. 
Jeg forventede, at fejlen var blevet rettet i maj nr. 
Dette er imidlertid ikke sket, og nu kan jeg ikke 
tie længere, selv om andre var bedre til det end 
jeg. Altså til sagen.

Lidt om drejespoleinstrumenter .
Dear OB 4F.
Nej, nej, sådan noget vrøvl må du sandelig ikke 

bilde en begynder ind. Du skriver, at dersom, man 
ønsker at ændre et voltmeter fuldt udslag for 100 
volt, indre modstand 1000 ohm til fuldt udslag før 
500 volt, må man lægge en seriemodstand på 3000 
ohm imellem. Dette er helt forkert, så får man 
fuldt udslag for 400 volt. Når man vil femdoble 
instrumentets udslag, må man også femdoble den 
samlede modstand. Instrumentets modstand 1000 
ohm X 5 = 5000 ohm. Seriemodstand 5000 ohm - 
1000 = 4000 ohm.

Desuden var det et meget kedeligt instrument, du 
havde benyttet som eks. 100 volt ved 1000 ohm, 
d. v. s. instrumentets egetforbrug er 100 mA. Om et 
så dårligt instrument kan fremskaffes, ved jeg ikke, 
men det er i hvert fald komplet ubrugeligt til ama
tørformål. Vil man med dette instrument måle f. 
eks. anodespændingen i en modager, vil det i mange 
tilfælde bruge lige så stor strøm som hele modtage
rens samlede anodestrøm. Instrumentet vil da give 
dobbelt belastning på ensretteren og fordoble spæn
dingsfaldet over denne, hvis ikke den overbelaster 
ensretteren så meget, at denne futter af.

Din beskrivelse af hvordan man ændrer et givet 
instruments strømmåleområder har jeg intet at 
indvende imod, men. jeg synes; ikke, at din udreg
ning af seriemodstand til voltmeter skulle stå uimod
sagt, især når det er begynderen, man henvender 
sig til.

Vy 73 de OZ7TP, Th. Pedersen.
Østergade 22, Holsted By.
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NYT FRA 
FOREDRAGSUDVALGET

V/OZ3RC, H. Bro Nielsen, Pal. Mül- 
lersv. 117, 8210 Århus V, tlf. (06) 16 23 21.

Mens dette skrives, er der endnu ingen, der ved, 
hvilke betingelser foredragsudvalget fremover vil få 
at arbejde under. Det må dog: formodes, at ingen 
påtænker at ødelægge det arbejde, hovedbestyrel
sen bad mig om at sætte i gang for 3/4 år siden. At 
HB ikke havde tænkt sig dets egne retningslinier 
kunne anvendes; så positivt af afdelingerne, som det 
er sket, betyder ikke at man pludselig slår helt 
bak med hensyn til det videre arbejde, men måske 
nok at retningslinierne laves om. At man ikke 
havde tænkt sig, at en forøget aktivitet betød større 
forbrug er vel værd at lægge mærke til, hvis man 
gider.

Der er igen kommet flere foredragsholdere til med 
tilbud om at betjene EDR’s lokalafdelinger med 
egnede foredrag. Det er værd at lægge, mærke til, 
at der virkelig er nok, der gerne vil holde gode 
foredrag, blot der gøres lidt for sagen.

Lad os håbe, HB besinder sig til at lade betingel
serne blive så rimelige, at det i det mindste kun 
koster tid og ikke penge for en foredragsholder at 
yde en indsats i foreningens tjeneste.

Så snart der er bevilget penge til foredragsvirk
somheden, kan, efterårsplanlægningen begynde, 
what say om? Vy 73 de 3RC, Bro.

Det var trist for HB, at den på sit sidste møde 
måtte erkende, at udgifterne til foredragsvirksom
heden, ikke alene var kommet op over de 1500 kr., 
som man havde advaret imod, men helt op på 
3133 kr., og så er der endda, ikke medregnet et par 
ekstrareigninger. Hvor meget foredragskontoen ville 
være løbet op til i årets løb, hvis man nu ikke havde 
slået bremserne i, kan man let tænke sig.

Det ligger nu engang sådan i al sund forenings
virksomhed, at man ikke bruger penge, der ikke er 
bevilget.

Man, kan let sige „skidt med det“ eller „HB er 
fornæret og kan ikke følge med tiden“ og meget 
andet. Det er billige slagord, som ikke holder for 
sunde, betragtninger. Må jeg i øvrigt gøre opmærk
som på, at for HB er beløbets størrelse det sekun
dære, det primære er, hvad pengene bruges til, og 
at man har fastsat bevillingens størrelse inden for
bruget. Derfor var det også et enigt HB, der be
stemte, at man ville forhøje tilskudet til foredrags
virksomheden, til 4000 kr. årlig.

Det endelige forslag, man samlede sig om, var 
fremsat af OZ3FM. Det fik efter en kort diskussion 
den ordlyd, som er angivet nedenfor. På dette 
grundlag vil vi kunne få en sund foredragsvirk
somhed fremover.

Flere HB-medlemmer har ønsket, at regnskabet 
for den seneste tids foredragsvirksomhed, offentlig
gøres. Det følger hermed. Det er godt at få forstand 
af. Et par foredragsholdere står opført efter regler 
fra den gamle ordning. Det er så rimeligt for eks., 
at OZ9AC og OZ1PL rejser til Århus fra, Køben
havn for 196 kr. tilsammen. Det er en idealistisk 
indsats, vi må sige tak for. Det er urimeligt, at 1 
mand kommer næsten lige så højt op, fordi han rej
ser næsten fra en naboby til en, anden. Herom siger 
regnskabet et og andet. Man må nok spørge om, 
hvordan de små afdelinger skal kunne få foredrag, 
når de store tager så flittigt til sig. Nå, nu er det en 
saga blot, efter de nye regler vil alt regulere sig,

og med de større beløb vil EDR kunne hjælpe de 
små afdelinger til foredrag og hjælpe med til fælles 
foredragsarrangementer. Kan afdelingen skaffe en 
foredragsholder, vil EDR altid kunne hjælpe med 
rejseudgifter. Vær sikker på det! 6PA.

På et HB-møde i København den 26. maj 1968 
vedtoges at forhøje det i sin tid fastsatte årlige 
tilskudsbeløb til foredragsvirksomheden til 4 0 0 0 kr., 
og samtidig vedtoges nedennævnte endelige og faste 
retningslinier for h o v e d f o r e n i n g e n s tilskud 
til foredragsholdere, der gennem f o r e d r a g s 
u d v a l g e t  rekvireres af en afdeling:

1) Til l o k a l e  foredrag ydes intet tilskud.
2) 36—125 km refunderes rejsen samt ydes der et 

tilskud på 25 kr. til ophold.
3) For afstande over 125 km refunderes rejsen, 

samt ydes der et tilskud på 75 kr. til ophold.
Rejselængden beregnes efter kilometerafstanden 

fra og til nærmeste jernbanestation, og rejsen re
funderes efter den, gældende pris for en 3 dages 
dobbelt jernbanebillet til 2. kl.

Det bemærkes, at ingen afdeling kan få tilskud 
til flere end 2 foredrag indenfor et regnskabsår 
(1. juli til 30. juni), og at der ikke ydes tilskud til 
foredragsholdere', der i forbindelse med et foredrag 
demonstrerer araa tørgrej med salg for øje.

Tilksud fra hovedforeningen 1/7 67—15/5 68

21/9 1967 Vejle 6NB 18 300,25
16/10 1967 Vejle 1BP 19 132,00
7/3 1968 Vejle 8IS 15 125,00
14/11 1967 Århus 1BP 27 135,00
4/1 1968 Århus 9AC - 1PL 40--50 196,00
6/2 1968 Århus 2NG 20 172,00
6/3 1968 Århus 9MO 25 172,00
18/3 1968 Århus 7OF 25 114,00
1/11 1967 Hjørring 2BB 25 63,70
7/3 1968 Hjørring 1PB 22 113,00
2/2 1968 Odense 9MO 21 148,00
29/2 1968 Odense 3Y 21 120,00
15/5 1968 Odense 1BP 15 172,00
16/2 1968 Nyborg 8EG 14 144,00
3/4 1968 Nyborg 1EE 15 148,00
6/3 1968 Helsingør 9MO 12 111,60
2/10 1967 Roskilde Jesper Hansen 30 27,00
3/11 1967 Maribo 5AB 30 120,00
1/2 1968 København 1BP 63 185,00
17/3 1968 Åbenrå 2JT 61 35,00
1/4 1968 Bornholm 3Y 35 231,00
9/4 1968 Grenå 1BP 22 169,00

3133,95
Århus 5 foredrag 789,40 kr.
Vejle 3 foredrag 557,25 kr.
Odense 3 foredrag 440,00 kr.
Nyborg 2 foredrag 292,00 kr.
Hjørring 2 foredrag 176,70 kr.
Bornholm 1 foredrag 231,00 kr.
København 1 foredrag 185,00 kr.
Grenå 1 foredrag 169,00 kr.
Maribo 1 foredrag 120,00 kr.
Helsingør 1 foredrag 111,60 kr.
Åbenrå 1 foredrag 35,00 kr.
Roskilde 1 foredrag 27,00 kr.
I alt ............... 22 foredrag 3133,95 kr.
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En 80-års dag 
OZ7R, en i vide kredse kendt VHF-amatør, 

fylder 80 år den 5. juli.
Morten er aktiv på 2 meter og har i mange 

år været en trofast testdeltager. Han er frem
deles at finde på sit faste sted i båndet — det 
er meget nær ved kaldefrekvensen, om nogen 
skulle være i tvivl!

Vi håber at finde Morten der i mange, 
mange år endnu. OZ5MK

Nye
Medl.
nr.

10198
10800
9547
9752

10642

10786
10546

10610

10748
10832

10848

10559'

10609

10833

10709
10952

10944

10791

DR -amatører
DR-

1456 Hugo Hansen, Møllegade 49, Ikast.
1457 Bent Jarlkov, Jul. Lassensvej 4, Valby.
1458 O. Kastel, Mørkhøjvej 118, Herlev.
1459 Vagn Jensen, Markedsgade 34, Grenå.
1460 FLKS P. D. Larsen, FSR Tirstrup, 

Kolind.
1461 Søren Selknæs, Parkallé 316, Glostrup.
1462 Erling Backmann, Kærbyvejen pr. 

Marslev.
1463 Steen Asmussen, Alssundvej 11, Sønder

borg.
1464 Kristian Poulsen, Als Hede, Als, Østj.
1465 Niels. S. Sørensen, Kongsted pr. 

Rønnede.
1466 Søren Rasmussen, E. Hansensvej 10, 

Esbjerg.
1467 Søren O. Kristiansen, Frederiksdal 

Loranstation pr. Nanortalik, Grønland.
1468 Victor Teixeira, Ndr. Frihavnsgade 71, 

København Ø.
1469 Bjarne Johansen, Tåmborgvej 20, 

Korsør.
1470 Peter Bak, Poul Slothsvej 19, Århus.
1471 Poul Michael Skovgård, Sdr. Allé 65, 

Rønne.
1472 Jørgen Gunnar Hansen, c/o> Frits 

Kjeldsgaard, GI. Jernbanegade 11, 
Horsens.

1473 Ib Frederiksen, Studsgaardsgade 17, 6., 
København Ø.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Ved at kikke tilbage i „OZ“ for juni 1967 erindrer 
vi om, at det er lige et år siden at OZ3PG og OZ9FM 
blev ansat som diplomassistenter ved Tr. Dept. De 
har hver haft en del ansøgninger til behandling i 
det forløbne år, og deres indsats har været upåklage
lig, hvilket vi siger tak for.

Men deres hjælp har også været påkrævet, idet 
diplomaktiviteten i den samme tidsperiode har 
været usædvanlig stor.

For 'at denne del af foreningens arbejde skal gå 
så let som muligt — til gavn for EDRs medlemmer — 
er det påkrævet, at ansøgerne også hjælper lidt til.

Det vil således være til hjælp, såfremt ansøgerne 
selv sætter sig ind i reglen for det pågældende 
diplom, som de tænker at ansøge om.

Til dette formål bragte vi i „OZ“ for febr. 1966 en 
liste over diplomer, der havde været omtalt i „OZ“ 
fra jan. 1956 og til og med siept. 1965.

Denne liste vil vi gerne supplere op til og med 
maj nr. 1968 af „OZ“:

Januar 1966:
Worked Danube River (WDRA).
Worked Prefixes Zone 15 (WPX-IZone 15). 
„Mozambique“-diplomet.

Februar 1966:
Kaspian Sea Award.
VU2SX-diplomet.
Taiwan Amateur R. C, Award.

April 1966:
Forordninger for DXCC.
Bornholm Islands Award.
Worked all LA (WALA).
Pronto.
The Flnmaid Award.
Naples Award.
Diploma Leonessa d’Italia.

Fortsættes næste side.

Formands- og bestyrelsesvalg 1968

Forslag til formand og/eller bestyrelses
medlem indsendes til EDR’s formand OZ6PA, 
Poul Andersen, i anbefalet brev og må være 
formanden i hænde senest den 20. juli 1968 
sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra 
den foreslåede kandidat om at vedkommende 
er villig til at modtage valg i overensstem
melse med forslaget.

Forslaget til formand opføres særskilt på 
stemmesedlen, og de her opførte emner kan 
afkrydses (kun 1 kryds) af ethvert medlem

uden hensyn til kandidatens eller medlemmets 
kredstilhørsforhold.

Men husk at forslagene skal være 6PA i 
hænde senest den 20. juli 1968.

EDR’s generalforsamling bliver i år afholdt 
i Århus søndag d. 15. september kl. 13 prc.

Mødestedet vil blive meddelt senere.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen 

under punkt 5 (iflg. vedtægterne § 13), må 
være formanden OZ6PA i hænde senest d. 25. 
juli 1968, idet forslagene skal offentliggøres i 
august OZ.

Vy 73 de OZ5RO, O. Blavnsfeldt, sekretær.
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Maj 1966:
RTTY diplom.

Juni 1966:
Diplom „Fata Morgana".
Copper Coin Award of Falun.
Nova Scotra Award.
Diploma Calibria.
Diploma Deli’unita Italia.

Juli 1966:
Brazilian DX-Club certificate.
Y0-30 YR.
SOP Award.
„Short Wavø Magazine“s diplomer.

September 1966:
R-6-K.
R-10-R.
R-15-R.
R-100-0.
W-100-0.
R-150-S.

Oktober 1966:
Diploma. de la Rep. Dem. du Congo. 
World Institut® of Home-Brewers.

November 1966:
DM-CHC-Chapter 23 Award.
DM-DX Club Award.
River Rhmie Award.
25X4 Award.
Trillum Award.
SvJF Award.

December 1966:
The „XL“ Operator Club.
Nye regler for DLD.

Januar 1967:
Diplom „Lietuva".
Belarus.
Regler for C. P. R.

Februar 1967:
25X4 diplom.
WBAT 40' N.
Nordsø-diplomet.
Tand-, dyr- og alm. læger.

Juni 1967:
„CQ“ Magazines diplomer. 
Pannania-diplomet.
WAOY-diplomet.

Juli 1967:
Diplomtj enesten.

September 1967:
Lions Head Radio Club Award.
6N1-diplomet.
Worked Zambia Award.
OHA 500-diplomet.

Oktober 1967:
Down under Award.
Certificate Hunters Club.
Worked All Islands Award.
Worked All Os aka.
Certificate SWL Francais.

November 1967:
Diploma Dem. Rep. of Congo.
Diploma City of Kinshasa.
„CQ“ Magazines diplomer.
G-300-diplomet.
CHC Chapter 15 Award.

December 1967:
Saeajawea Award.
Work The World.
Atom Smashers Award.

Januar 1968:
25 X 4-diplomet.
Baltic Sea Award.
Atlantic Ocean Award.
The Cross Award.
New England Granite State Award.
New England Green Mountains Award.
New England Bay State Award.
Worked All Zip Code Centers.
Hiawatha Pioner Trails Award.
The Robin Hood Award.
England CHC Chapter no. 8 Award.

Februar 1968:
Potomac Basin Award.
WAGI-Award.

Marts 1968:
Diplom FO 8.
Helvetia XXII-diplomet.
Das Bocksbeiitel Award.
Norwegian Award 1968.
Gateway to Africa Award.

April 1968:
Europæisk præstediplom.
Worked All New England Award (WANE). 
Frankenwald Award.
S. P. A. R. K.-Award.
Worked CR7-Award.

Maj 1968:
Atlantic Ocean Award (landsliste).
Heard all VK“ call areas.
Ansøgninger rettes som hidtil direkte til EDRs 

Traffic Department, og bør i første omgang ske i 
form af en henvendelse, hvori man meddeler, at 
man agter at søge dette eller hint diplom.

Tr. Dept. vil derefter svare tilbage, hvad an
søgeren skal foretage sig.

Intet — absolut intet andet — skal foretages, når 
man står overfor at skulle søge et diplom. OZ2NU.

Olympiaden i Mexico.
Såfremt, der er danske radioamatører, »ler rejser 

til olympiaden i Mexico, kan kontakt med lokale 
amatører opnås gennem den mexikanske amatør- 
klub:

Liga Mexicana de Radio Experimentadores a. c., 
P. O. Box 907 — Mexico D. F.,
Mexico:

Endvidere kan det tilføjes, at mexicanske stationer 
allerede er begyndt at anvende specielle prefixer, 
der skal fremhæve olympiade-perioden. Disse spe
cielle prefixer ligger mellem 4A1-4A3.

200 bekræftede lande.
Ifølge „QST" har OZ4FF nået godkendelse med 

opnåelsen af kontakt med 200 officielle landprefixer 
efter ARRL’s landsliste.
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Worked Lån AC.
Dette nystiftede diplom udgives af FURA — For

eningen. Umeås Radioamatører. Diplomet kan. også 
opnås af lytteramatører.

Skandinaviske amatører skal for opnåelsen af 
WLANAC opfylde følgende:

QSL fra mindst 8 stationer indenfor lån AC på 
mindst 2 valgfrie bånd eller 5 forskellige stationer 
på VHF. Desuden skal kontakterne fordele sig 
således:

200 bekræftede diplomer.
OZ2NU har gennem Certificate Hunters Club mod

taget bekræftelse på opnået 200 points for op
tagelsen af „200 Top Honors Club".

Det aktuelle tal er i dag 217.

Ifølge „QST".
er OZ3JX ombord på m-s „Rutha Dan“ sammen med 
en australsk antarctic expedition. Lyt efter ham på 
14,325 kc/s. omkring kl. 17.30.

Har selv benyttet m-s „Rutha Da.n‘‘ til en dx- 
spedition. til Finland for at grave gamle venner op 
blandt OH-amatørerne.

GB2LO.
Ved 1968 City of London Festival i perioden fra 

den 8. til 20. juli 1968 vil RSGB have en radiostation 
i gang benyttende kaldesignalet GB2LO. Der vil 
blive aktivitet på 10—15—20—40 og 80 m.

Der er stadig en forskel.
Du har sikkert både hørt og læst. om, at de danske 

myndigheder efter flere års forberedelse, langt om 
længe proklamerede indførelsen af gensidlgheds
licensering i Danmark. Vi må dog indskrænke os til 
at kunne bekræfte, at udenlandske amatører efter 
års ophold i Danmark vil kunne få licens.

Gensidighed er der ikke tale om — da de uden
landske amatører, under den nuværende ordning — 
så langt fra kan få tilladelse til det som danske ama
tører under meget friere vilkår kan opnå i udlandet.

Og vi behøver ikke at tage til Amerika eller til 
mellem- eller Østeuropa for at træffe disse vilkår.

Blot på den anden side af sundet i SM-land kan 
man få licens, ydermere kræves der ingen gensidig
hed, ligesom der ikke er nogen afgifter for kort
varige licenstildelinger. Ansøgningstid: 2 til 3 mdr.

Nu kan. jeg: tage over til min ven Hans i Gotet og 
opnå licens til at køre med hans station — eller min 
egen for den sags skyld.

Men Hans, der i mange år har ejet hus og grund 
ved Blåvand, samt tilbringer de fleste sommer
ferier der, påny vil komme til at tilbringe sin ferie 
uden at kunne tage sin station med.

Der er stadig forskel, men sig mig, hvem der kan, 
hvorfor denne forskel eksisterer. Har man på de 
kompetente steder i Norden overhovedet ikke været 
inde på en fælles optræden fra de licensgivende 
myndigheders side?

OZ2NU 

Diploma Serenissima.
Venedig-afdelingen af A. R. I. tilbyder et diplom 

af ovenstående navn, der tildeles alle — også lytter- 
amatører — der har haft bekræftet forbindelse med 
mindst 10 stationer i Venedig-området efter 1. januar 
1963.

OZ3GW.
er på 144 MHz under Aurora-forhold blevet hørt 
1 Tyskland i to perioder, henholdsvis den 10. februar 
fra kl. 22.55—23.30 GMT og den 28. februar fra kl. 
23.00—23.25 GMT.

Rævejagtsmesterskaber.
De nordiske mesterskaber i rævejagt afholdes i 

nærheden laf Sandefjord i begyndelsen af august i 
forbindelse med N. R. R. L.s 40 års jubilæum.

De svenske mesterskaber afholdes ved Nykoping 
den 31. august og 1. september 1968.

Anmeldelser gennem Tr. Dept.

HF 3 fra Umeå-området.
2 fra Skellefteå-området.
2 fra, andre QTHs.
1 fra SL-station.

VHF 3 fra Umeå-området.
1 fra Skellefteå-området.
1 fra anden QTH.

Diplomet koster i svenske kroner 5.00.
Ansøgning gennem Tr. Department.

UAMPT.
er en sammenslutning af fransktalende stater i 
Afrika, og er hvad angår telekommunikation — 
ifølge udtalelser — stærkt i favør af amatør-radioen.

Ved et møde af sammenslutning i Niger Rep. 
sidste november, blev der vedtaget en resolution, 
som anbefaler, at hvert medlemsland skal tillade 
toldfri import af amatør-udstyr.

Vi er ikke i stand til at kunne bekræfte om tanken 
er blevet realiseret i nogen af landene, men ved
tagelsen er et meget lovende skridt i retning af en 
større aktivitet fra det afrikanske kontinent.

Worked Brazilians Regions (WBR).
For opnåelsen af ovenstående diplom må man kon

takte det nødvendige antal forbindelser med PY- 
stationer for at opnå 80 points.

Hver qso' giver points 1 overensstemmelse med 
distriktstallet i de kontaktede PY-stationers kalde- 
signaler. PY1 = 1 points, PY2 = 2 points osv.

Brazilianske CHC-stationer tæller 10 points. PY0- 
stationer tæller ikke = nul!

En bekræftet liste + 5 IROs sendes til Tr. Dept.

Aktivitetstesten maj 1968.
Hermed bringer vi resultaterne fra aktivitets

testen for maj måned:

1. OZ4FF 9X 63 567 points
2. OZ7OF 8X 59 - 472 points
3. OZ4CF 8X 58 = 464 points
4. OZ7HU 8X 47 = 376 points
5. OZ2UA 7X 52 = 364 points
6. OZ2LW 7X 50 = 350 points
7. OZ4H 6X 56 = 336 points
8. OZ3PO 7X 42 = 294 points
9. OZ3NI 3X 40 = 280 points

10. OZ7OG 8X 33 = 264 points
11. OZ1QW 6X 38 = 228 points
12. OZ4QX 7X 27 = 189 points
13. OZ7XG 6X 18 = 108 points
14. OZ4MD 5X 12 60 points
15. OZ3OV 3X 7 = 21 points
16. OZ9GS 3X 7 = 21 points
17. OZ5ME 2X 4 = 8 points
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Fone: 1. OZ7OF 12X109 = 1308 points Tag spørgsmålet op på de kommende danske ræve
2. OZ9KZ 12X 95 = 1140 points jagter, og lad os få nogle udtalelser fra de aktive
3. OZ4FF 12X 94 = 1128 points rævejægere, så vi i Tr. Dept. — og i hovedbestyrel
4. OZ.1RH 11X101 = 1111 points sen kan få nogle synspunkter at arbejde efter i dette
5. OZ8CV 10X 86 = 860 points spørgsmål.
6. OZ6EI 10X 81 = 810 points OZ5NU.
7. OZ4LX 9X 67 = 603 points
8. OZ2NK 9X 63 = 567 points ARRANGEMENTS-KALENDER JUNI 1968 NR. 139. OZ5EV 8X 68 544 points

10. OZ7OG 8X 65 = 520 points 1. tirsdag i hver måned:
11. OZ9DC 8X 63 = 504 points Aktivitetstest: 144 MHz. Kl. 1900—2359 DNT.
12. OZ6BF 9X 54 = 486 points
13. OZ4MD 8X 53 = 424 points 1. onsdag i hver måned:
14. OZ8PT IX 1 = 1 points Aktivitetstest: 432 MHz. Kl. 2000—2359 DNT.

For første gang oversteg deltagerantallet i cw- 
afdelingen antallet af deltagere i SSB-afdelingen.

Jeg vil gerne ønske velkommen til alle de nye 
cw-deltagere. Det var glædeligt, at flere tog min 
opfordring om at deltage til følge.

For helt nye amatører er det alle tiders chance 
for at få afprøvet grejet.

Som nævnt forrige gang, skal vi nok tage i be
tragtning, at en nybegynder ikke kan have den 
samme rutine som en ældre amatør.

Det er mit håb, at få sammentømret et godt 25 
mands hold på cw, således, at vi i specielle inter
nationale tester kan vise flaget på en værdig måde.

Vel mødt næste gang!
73 de 4FF/Karsten.

Int. rævejagt.
E. D. R. har fra den østtyske amatør radioklub 

modtaget indbydelse til deltagelse i en international 
rævejagtskonkurrence, der afholdes i forbindelse 
med „Østersøugen“ i Rostock.

Den arrangerende forening har indbudt hold fra 
11 forskellige lande, deriblandt E.D.R. fra Dan
mark. Holdet består af en delegationsleder (som skal 
være medlem af dommerjuryen), en holdleder samt 
fire rævejægere, der danner hold.

Hele opholdet i DDR. er på indbydernes regning.
Den internationale rævejagt arrangeres i tide-n 

fra den 5. til den 19. juli 1968 ved Østersøbyen 
Rostock.

Program et ser således ud:
5. juli 1968: Ankomstdag.
6. juli 1968: Træningsdag.
7. juli 1968: Delt. i åbn. af „Østersø-ugen".
8. juli 1968: Rævejagt på 80 m.
9. juli 1968: Rævejagt på 2 m. Præmieudd. 

10. juli 1968: Afrejse.

Såfremt interesse for deltagelse heri er til stede, 
må meddelelse herom umiddelbart sendes til Tr. 
Dept., da anmeldelsesfristen er sat til 15. juni.

Vi kan dog regne med dispensation.

Som det fremgår af ovenstående, ligger der heri en 
ny påmindelse om, at dansk rævejagt har bevæget 
sig ud på et isoleret område — og har fået en ud
førelsesform, hvor en variation efterhånden har fået 
taget magten fra det der var det oprindelige i ud
øvelsen af rævejagt:

— at tage sin hobby med ud i naturen og
— at benytte den som et middel af motionel karak

ter for at opveje de mange stillesiddende timer 
i vinterens løb ved sender og modtager..

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

22.-23. juni 1968:
Store østjyske rævejagt.
Område: SPØRRING.
Se OZ maj side 175.

6.-7. maj 1968:
144/432 MHz (UK7).

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

10. aug. 1968:
Nordisk mesterskab i rævejagt.
Arr.: Sandefjordsgruppen af NRRL.
Se OZ maj 1968.

7.-8. sept. 1968:
144/432 MHz (EDR).

12.—13. økt. 1968:
RSGB: 21—28 MHz Contest.

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

9.—10. nov. 1968:
RSGB: 7 MHz cw contest.

26. dec. 1968:
EDR’s juletester på
HF/VHF1 og UHF. OZ2NU.

Gensidighedslicens til OZ7SM
Det var med virkelig glæde, at jeg på EDR’s 

vegne den 27. maj modtog kopi af et brev, 
som Herbert — OZ7SM — pr. 23. maj havde 
sendt til Generaldirektoratet for Post- og 
Telegrafvæsenet, og hvori han meddelte, at 
myndighederne i Hong Kong den samme dag 
havde udstedt sendelicens til ham under 
kaldesignalet VS6AD.

8 år havde det taget at komme så vidt, så 
glæden var naturligvis også stor hos vor 
gamle ven, der benytter lejligheden til at 
sende en hilsen hjem adresseret bl. a. til 
OZ3FM, 2KP, 3Y etc.

Og vi gratulerer og lytter — efter VS6AD.
OZ2NU.
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idet Don Miller har anlagt sag mod ARRL for om 
muligt at få omstødt kendelserne om godkendelserne 
af visse DXCC-lande. Stakkels dommer.

Radioamatørerne var for ikke så forfærdelig 
længe siden kendt for at være i stand til at løse 
en række problemer, som andre havde givet op 
overfor på grund af manglende tid eller mulighe
der. Men i løbet af de sidste år er også en betyde
lig del af amatørerne også blevet grebet af magtes
løshed, når de pludselig stod overfor uforudsete 
problemer.

Også inden for DX-aktiviteten synes der ofte at 
være tilfælde, hvor amatører opgiver legen, inden 
den. rigtigt er begyndt.

Årsagerne til, at forholdene har udviklet sig så
ledes, kan være mange, men. der kan ikke være 
tvivl om, at en af de væsentligste er, at der kun. i 
meget ringe grad gøres noget for at hjælpe de nye 
med deres problemer. Man lover de nye en masse 
morsomme og spændende timer med forbindelser 
med amatører over hele kloden, og når så den nye 
har fået anskaffet sig grej og er kommet i luften, 
får han masser af problemer med at anvende gre
jet, fjerne TVI, BCI o. s. v. Stadier1 som vi alle har 
skullet igennem i mere eller mindre alvorlig grad, 
men hvor det var helt afgørende, at vi kunne få 
hjælp og, inspiration af ældre og mere erfarne 
amatører.

Vil amatørbevægelsen fremover søge at sikre en 
fortsat tilgang af nye, må der lægges meget større 
vægt på at hjælpe de nye, ikke ved at løse pro
blemerne for dem, men ved at vise dem hvorledes 
problemerne kan løses.

Amatørradioaktiviteten er fortsat stadig temme
lig vanskelig i Indonesien, fordi myndighederne er 
plaget af et betydeligt antal uofficielle radiofoni- 
stationer, der opstod i forbindelse med de politiske 
omvæltninger.

Amatører, der tidligere har haft licens, har fået 
tilladelse til igen at sende, men der er ikke ud
stedt nye licenser. Politiet i Bandoeng har dog for 
egen regning givet en række nye amatører sende
tilladelse, men disse tilladelser betragtes ikke scm 
officielle.

CE0AE fra Easter Isl. rapporteres, fortsat aktiv 
med SSB på 20 og 15 meter, dog mest i forbindelse 
med phone-ptaching. DL9KRA ventes dog snart 
igen at komme derud og vil så forsøge også at kom
me i luften.

Den mexikanske DXpedition til Revilla Gigedo 
Isl. er nu endeligt aflyst på grund af stridigheder 
med den mexikanske marine om opholdstiden. I 
stedet håber man selv at kunne arrangere transport 
derud til efteråret evt. 1 forbindelse med CQ WVV 
DX testen. Der er ingen chance for aktivitet i løbet 
af sommeren på grund af faren for orkaner i om
rådet.

Efter at ARRL har godkendt QSL-kort fra 
EAØAH, er denne station blevet meget aktiv med 
SSB på 15 meter samt af og til på 10 meter. Der er 
ikke rapporteret nogle Røde Kors stationer aktive.

Derimod er de svejtsiske Røde Kors stationer i 
Yemen igen kommet i gang, idet 4W1ADO og 4W1G 
er rapporteret aktive, fortrinsvis med CW på 14 og 
21 Mc. QSL sendes via HB9-bureauet.

Der kan næppe foreløbig ventes nogen aktivitet 
fra Macau, idet de to eneste stationer derude nu 
er gået QRT. CR9AK er returneret til CT1, og 
CR9AH er flyttet til Hong Kong.

De voldsomme stridigheder mellem W9WNV og 
ARRL synes nu at skulle få et retsligt efterspil,

Båndrapporter:
14 Mc SSB:

3PG: VK5DE 07,.
3SK: CE0AE 04 - EA6ITU 19 - OA2AG 05 - 

VP2AZ 01 - VP2VQ 05 - HK0BKW 23 - HC8RS 23. 
7FG: ZD8Z 21 - KC4USV 10 - 9V10I 19 - FO8BS

06 - XE2DDP 05 - 4A2RH 05 - 4A1FFC 06 - 5W1AR
07 - KH6BZF 07 - HV3SJ 09 - KH6GDO 05 - 
F08BV 06 .

DR 1442: IZ6KDB 12 - VK6XX 17 - ZD8Z 20 - 
7P8AR 19.

DR 1449: VK4TY 06 - X.W8AX 17 - DU1FH 18 - 
JA7HZ 21 - 9M2TA 16 - TG9GF 05 - EP3AM 05 - 
8P6AH 05 - 9K2AM 18 - VU2BX 17 - ZP5CF1 04 - 
HKØBKW 07 - MP4BTU 15 - MP4MAY 20.

DR 1463: EL2X - ST2BA - ZS2A - TU2BA - 
ZL1AR - LU2FU - 9X5ANS.
21 Mc SSB:

3PG: 9G1GJ 16 - 9U5CR 16 - VE3CDP/W9 15 - 
9V10V 15.

3SK: EA9AQ 17 - TJ1AL 17 - VP2LS 18 - ZD5R 17 
- 4S7PB 17 - 7Z3AB 17 - 9K2BJ 15 - 9Y4VT 22.

7FG: KX6FB 12 - FG7XX 20 - YJ8BW 10 - KW6E-J 
10 - VK9WD 11 - YS1XEE 21 - HK0BKX 21 - 
4A3AF 20.

DR 1442: AP2SG 20 - CT3AR 18 - IZ6KDB 14 - 
LU7CK 19 - MP4TCE 13 - KX6FB 13 - HK3BLD 22 - 
HP6CC 21 - HC2AM 21 - MP4BGU 18 - PY6BM 19 - 
VQ9L 17 - ZD8Z 14 - ZS3BP 17 - 8P6AH 18 - 
9K2BJ 16 - 9M2PO 17 - 7Z3AB 18 - 9U5CR 17 - 
9V1MS 18.

DR 1449: OX3MT 15 - JA9JX 14 - PK1SH 15 - 
VU2BK 15 - MP4BGE 15 - 9K2BJ 17 - CR6LV 18 - 
EA6ITU 18 - 8P6AY 21 - YS1XEE 21 - KX6FG 12 - 
ZS6AR 17 - 9Q5BG 21 - 9Y4WT 21 - 9V1MS 15 - 
ZD8AZ 19 - 9X5IH 21.
28 Mc SSB:

3SK: U05BZ 13 - VS6AJ 11 - ZE1WPC 14.
DR 1449: 9J2DT 18 - 9J2BC 18.
Tak for rapporterne og på genhør, 73 og best DX 

de OZ7BQ.
Hans Jørgen Rasmusen,

Langebjerg 32, 3., 2850 Nærum.

Der kommer stadig flere og flere hel- og halv
kommercielle VHF-convertere på markedet. Noget 
af det sidste nyie i convertere er fra det af HF-ama
tører velkendte firma R. L. Drake. Type SC-2 er en 
144 MHz converter med TIS 34 FET som HF-.for- 
stærker og blander — 2N3394 som krystaloscillator 
og 2N3663 som tripler. Diagrammet viser et udsnit 
af SC-2 converteren — det bemærkes, at HF-trinet 
er neutrodynstabiliseret, samt at der anvendes; bånd
filtre på signalfrekvensen. SC-2 converteren koster 
i USA 69 dollars. Til converteren kan leveres strøm
forsyning og kalibratorenhed samt et sammenbyg
ningskonsol.
Aktivitet.

Det vil i fremtiden ikke være muligt for mig at 
skrive denne rubrik, hvisi jeg ikke får flere rappor
ter om aktivitet o. s. v. Der må være VHF/UHF- 
amatører, der har wkd noget, som har en videre
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Diagram af SC-2 converteren. (fra QST)

interesse samt er i gang med projekter, der lige
ledes kan interessere andre.

UK7’s julitest på 144 och 432 MC/s.
UK7 inbjuder hårrned licensierade 'amatorer i Dan

mark, Finland Norge og Sverige till tåvling om 
Oresundspokalen.

Regler:
1. Direkta deltagare år alla OZ-, LA-, OH- og SM 

-amatorer. QSO med stationer i andra lander god- 
kånnes.

2. Band 144 och 432 Mc/s.
3. Tid: 6. juli kl. 2000 GMT — 7. juli kl. 1100 GMT.
4. Vågtyper och. effekt enligt r.esp. lands beståm- 

melser. Telefonikontakter med eller mellan statio
ner under 144,100 Mc/s godkånnes ej.

5. Varje station får kontaktas en gång pr. band. 
Korsbands-QSO godkånnes ej.

6. Poångberåkning: 1 poång pr. km, resultatet från 
144 och 432 Mc/s adderas.

7. Under varje QSO skall utvaxlas koder av typen 
599001 GP26C (rapport, Q'SO-nummer, positionsangi
velse -enl. QRA-lofcatorsystemet).
8. Testloggen skall skrivas på standardformular 
eller maskinskrivas i format A4 och innehålla fol- 
jande kolumner från vanster till hoger: Tid (GMT), 
motstation, avsånd kod, mottagen kod, distans i km 
och en tom kolumn samt underskrivas av operato
ren. Testkomitténs resultat kan ej overklagas. Upp- 
gift om input, antenn och koncerterns HF-steg samt 
hojd over havet år onskvårda.

Loggarna skall insåndas senast 14 dagar efter 
testens slut till SM7AED, Arne Nilsson, Trumsla- 
garegatatan 3, 213 00 Trelleborg.

Oresundspokalen år ett vandringspris, som skall 
vinnas 3 gånger 1 foljd eller 4 gånger totalt for att 
bil ståndig egendom. Tidligare vinnare: 1964
SM7B1ZX, 1965 OZ6WJ, 1966 OZ2ME och 1957 
SM7BCX.

Val mot i en vanskaplig kamp!
73, styrelsen for UK7.

RESULTAT FRÅN UK7 MARSTEST 1968.
1. SM7DBM 802 poång 14. SM1CUH 1227 poång
2. SM7AGP 6325 poång 15. SM7DNS 1114 poång
3. SM6CSO 5026 poång 16. OH3RG 997 poång
4. SM7BZC 3505 poång 17. OH7NF 983 poång
5. OH1YY 3290 poång 18. SM4HJ 940 poång
6. SM6EYD 2375 poång 19. SM6ENG 931 poång
7. SM1CJO 2138 poång 20. SM5EBE 891 poång
8. SM6EOC 1914 poång 21. SM7CGT 782 poång
9. OH5NR 1860 poång 22. SM7BOR 683 poång

10. SM6BTT 1657 poång 23. SM4EBG 533 poång
11. OH3TE 1640 poång 24. SM2DXH 338 poång
12. OH2BEW 1567 poång 25. OH3KJ 213 poång
13. OH2NX 1530 poång 26. SM7EWA 69 poång

Forutom en checklogg hade åven logg insånts av
UR2CQ, som redovisade 2015 poång.

73 UK7 testkommitté.

Aktivitetstesten:
Maj-testen gav følgende placeringer;

144 MHz:
OZ8SL — 1480 points OZ7SQ — 436 points

6DN — 1295 points 1PD — 348 points
9TJ — 1136 points

432 MHz:
OZ7LX — 4 O1 points

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

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

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

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

East-Slovak contest, kun 144 MHz.
6. og 7. juli:

UK7, 144 og 432 MHz.
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VHF-nyt:
OZ-DR 1421 skriver: Den 5. april kl. 2315 var 

DL0PR S9 via aurora med antenneretningen WNW. 
På troposfære den 22. april var LA1VHF S9+ — 
SM4MPI var også hørlig på trøpo med S2.

Lidt om aktiviteten hos OZ1PD: 28. marts wkd 
SM6 og SM7, 4. april wkd SM6, DC, DL og OZ, 
24. og 25. april wkd DC, DL og SM og hørt PA0. — 
1PD vil gerne i forbindelse med amatører, både 
licenseriede og DR-amatører, der vil være med til 
aktivt at deltage i lytningen efter satellitter — 
interesserede bedes skrive til: Henry M. Skov, 
OZ1PD, Reberbanen 12, 8800 Viborg.

6AI og 1PD interseserer sig i øjeblikket for føl
gende satellitter:

Navn: Opsendt:
ALUETTE 1 29.9. 62 
SN-39 28.9. 63
FR-1 6.12 65
NIMBUS 2 15.5. 66

ESSA
ESSA

26.1. 67 
10.11. 67

Omløbstid: 
ca. 105,5 min. 
ca. 107,5 min. 
ca. 121,1 min. 
ca. 108,0 min.

ca. 113,5 min. 
ca. 114,8 min.

OBS!
Store midtjyske rævejagt afholdes lørdag 

den 3. og søndag den 4. august. (Hærvejs
kartet).

Program i juli OZ.
73 fra rævejagtsudvalget i Herning.

Frekvens: 
136,591 MHz 
136,653 MHz 
136,800 MHz 
137,200 MHz 
136,950 MHz 
137,500 MHz 
136,770 MHz

UHF-nyt:
I Finland er man i gang med et ballonprojekt — 

1. opsendelse skulle ske d. 19. maj eller 23. maj 
afhængig af vejret. Indgangsfrekvensen er 432,3 
± 0,15 MHz og udgangsfrekvensen 14g,6 ± 0,15 MHz 
— 1 watts udgangseffekt. Der findes også beacon- 
sendere på 142,984 og 28,715 MHz. Hvis nogen har 
hørt noget, vil jeg gerne modtage rapporter cm 
det.

Den. 10. februar lykkedes det SM3AKW og 
SM5BSZ at lave en 432 MHz aurora QSO — de 
observerede, at et 432 MHz aurorareflekteret signal 
var meget svagere end et 144 MHz signal, S9+ på 
144 MHz gav S5 på 432 MHz — det viste sig, at sig
nalet på 432 MHz var sperdt ud over et 15 kHz 
område!

OZ9BS bliver i den nærmeste fremtid QRV på 
432 MHz — QTH er nu Tåstrup.

Nyt fra Sverige:
Søndag den 19. maj fik SM7DBI og SM7AED 

stor succes med deres VHF-stævne i Skåne — mere 
herom i næste OZ, Jeg vil her på de danske del
tageres vegne bringe en tak til de to arrangører 
for en dejlig VHF-dag.

Vy 73 de OZ9AC.

HUSK ÅLBORG AFD. SOMMERLEJR 
PÅ MULDBJERGENE

MULDBJERG MESTERSKABET 
I RÆVEJAGT 

Se Ålborg afd. sommerlejr.

FRA AFDELINGERNE
Call: QZ5EDR 
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.

Det radiodøde rum.
Besøget på Laboratoriet for elektromagnetisk felt

teori blev en interessant aften ud over det alminde
lige. Laboratoriets leder, prof. Lottrup Knudsen, 
bød velkommen og ridsede linierne i laboratoriets 
arbejde op, hvorefter de 72 deltagere deltes i 5 hold: 
til 3 laboratorier og det radiodøde rum og dettes 
målerum.

Der var meget, ikke mindst med hensyn til appa
ratur, der nok kunne få en radioamatør til gøre 
store øjne. Ing. Jesper Hansen viste en diffrak
tionsmåleopstilling for 3 cm bølger, der lader sig 
dirigere ved hjælp af en slags bedre vandhane. 
Apparatet, der var konstrueret til måling af disse 
bølgers strålingsdiagram, fik vi lov at betjene, så vi 
kunne se, hvor mange dB signalet faldt, når mod
tageren drejedes nogle grader ud fra midterstillin
gen. Jesper Hansen kom en passant med den be
mærkning: Gradtallet kan vi selvfølgelig aflæse 
dernede på skalaen, men det er lettere at se på 
denne elektriske gradmåler. (Ikke meget større end 
et alm. digitalur. Pris: Nogle tusind kroner). Ved 
mellem aperturantennen og modtageren at indskyde 
metalplader med forskellig åbning kunne man finde 
frem til den optimale åbning for den anvendte bøl
gelængde.

Det radiodøde rum, der kan benyttes ned til så 
„lav“ frekvens som 50 Mc, imponerede ved sin stør
relse og sine tekniske finesser, antennevognen, må
leapparaturet og den særligt konstruerede elektrisk 
betjente port, der tillader en bil at køre ind. Ab- 
sorpionsmaterialet optager ca. halvdelen af den store 
bygnings rumfang.
Klubstationen.

Vore medlemmer har mulighed for at køre med 
klubstationen mandag aften — dog ikke mens der 
er foredrag og ikke længere end til kl. 2400. Også 
lørdag eftermiddag, og hvis man ellers skulle høre, 
at stationen er i gang, er man velkommen til at se 
herud.
Programmet:
17. juni:

Klubaften. Vi hygger os sidste mødeaften før 
sommerferien.
12. august:

Vi starter igen med en klubaften.
God sommerferie!

P. b. v. OZ1SZ, sekretær.
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AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schau Nielsen, Mjøsens- 

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

buslinie 37 til Lergravsvej.

13. juni:
For de helt uindviede i radioens mysterier vil der 

blive demonstreret nogle krokodillenæbsopstillin
ger fra anno 1922, en DN 11, hvis en eller anden kan 
fremskaffe den, vil være meget velkommen.

20. juni:
Vi tager 2 m ud af kabinetterne til nærmere 

eftersyn. I øvrigt påtænker vi efter ferien at lave 
en rævejagt her på kartoffeløen, så de medlemmer, 
der er interesserede, også borgerbåndsfolkene, kan 
gå i gang med at strikke en rævemodtager.
20. juni:

Afslutning på sæsonen. Kaffe eller varme pølser 
eller begge dele.

Første mødeaften efter ferien den 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 Miil- 

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

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

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

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

Torsdag den 20. juni kl. 2000:
Åbent hus i lokalerne på Ny Mølle. Det er tanken 

i sommer at prøve dette hver torsdag, indtil vi atter 
starter vort mødeprogram omkring midten af aug. 
Vi har altså intet fast program, men mødes for at 
sludre om vore store og små problemer. 
Lørdag/søndag den 22,/23. juni:

Store østjyske rævejagt. Se særlig opsats om 
dette i dette eller foregående nummer af OZ.

Tirsdag den 25. juni kl. 2000:
Odderjagt på Odderkortet.
Derefter er der sommerferie for rævejægerne til 

tirsdag den 20. august, hvor vi begynder igen. 
Bemærk dog Store midtjyske rævejagt 3.—4. aug.

Torsdag den 27. juni kl. 2000
på Ny Mølle: Åbent hus.

Torsdag den 4. juli kl. 2000
på Ny Mølle: Åbent hus.

Torsdag den 11. juli kl. 2000
på Ny Mølle: Åbent hus.

Torsdag den 18. juli kl. 2000
på Ny Mølle: Åbent hus.

Ved redaktionens slutning forelå der endnu ikke 
noget konkret om afdelingens stiftelsesfest. Den er 
ved at blive arrangeret og vil blive afholdt engang 
i juni måned. Nærmere meddelelse herom vil frem
komme i X-QTC, så alle er muligvis informeret, 
når de læser dette.

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:
GZ7RÆV 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 BDR’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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ALBORG OG OMEGN
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18. 
Formand: OZ6JS, Jørgen Svendsen, Ritavej 41. 
Kasserer: Jørgen Mølgaard, Grønnegade 14, Sule

sted.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlands-

gade 13.
Klubmøde: Tirsdag kl. 2000.

SOMMERLEJR
Atter i år vil vi slå teltpælene i jorden 

igen, og som tidligere bliver det selvfølgelig i 
„MULDBJERGENE" ved Dokkedal.

Det bliver fra lørdag d. 29. juni til og med 
søndag d. 7. juli.

Kost:
Fås som sædvanlig til billigste priser.
Som pension for hele dagen.
Hos restaurant „Muldbjerg".

Lejrbidrag :
Bliver i år kr. 1,50 pr. døgn.
Alle er velkomne i Muldbjergene, vi glæder 
os til besøg.

Stationer:
Der vil blive køreklare stationer til 20, 40, 
80 og 2 m.

Rævejagter:
Der vil blive arrangeret rævejagter efter 
behov. Desuden vil der blive

MULDBJERG MESTERSKAB 
i rævejagt lørdag den 6. juli kl. 2100. 

Startkort a kr. 8,00.
Vi håber at se alle fra Nord- og Midtjyl

land med deres spiller.
Sendetider og antal ræve m. m. vil blive 

trykt og uddelt.
Efter jagten er der varme pølser i teltet.

Afdelingen holder ferie indtil august.

Generalforsamling:
Tirsdag den, 6. august kl. 2000 præcis på Ungdoms- 

gården, Kornblomstvej 18.
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag, der ønskes, behandlet, skal være besty

relsen i hænde senest den 28. juli.

Rævejagter:
Der vil blive holdt jagter efter ønske og behov 
hver torsdag.

Søndag den 16. juni:
Kort „Hammer Bakker". Kort M 1013.

Mødested:
Hammershus kl. 0830.

Lørdag den 22. juni:
Kort M 1013 „Hammer Bakker". Mødested: Ham
mershus kl. 2030.

Søndag den 14. juli:
Kort: M 1212.
Mødested: Mariendalmølle kl. 0830.

Startkort: 
a 2,00 kr.
Se endvidere OZ juli ang. rævejagter.
På gensyn. Vy 73 de OZ4X.

HUSK ALBORG AFD. SOMMERLEJR 
PA MULDBJERGENE

MULDBJERG MESTERSKABET 
I RÆVEJAGT 

Se Ålborg afd. sommerlejr.

BORNHOLM
Der hersker en voldsom travlhed på Bornholm i 

øjeblikket, og dette ikke alene indenfor turist
erhvervet.

OZ4EDR deltog i CQ testen og opnåede over 400 
forbindelser, heraf ca. halvdelen DX. — Stationen 
blev passet af OZ4EM, OZ4CF, OZ4DL og OZ4FF, 
og stationen var QRV i samtlige 48 timer.

Det var jo en værre storm, så det gik hårdt ud 
over vort antennemateriale. Vi brugte W3DZZ, 
groundplane samt beams.

Den 10. maj havde vi et „åbent hus arrangement", 
og vi havde til lejligheden opsat en 3-bånds quad 
på en 15 meter høj mast, desuden opsattes med vort 
Drake-udstyr en RTTY-station. — Det voldte en 
bunke besvær med at få RTTY’en til at køre, og 
mon ikke 2FT og 4DL har haft nerver på kl. 3 om 
natten — 6 timer før arrangementet løb af stablen, 
da det ikke virkede. Heldigvis kom det i orden, og 
dette ikke mindst på grund, af OZ7OF’s fantastiske 
tålmodighed — han lyttede på startimpulser i time
vis flere dage i træk.

Vi havde kontakt med Melboume, Alaska, New 
York og en bunke europæiske amatører.

Arrangementet blev godt besøgt, vel af ca. 150 
mennesker, og vi fik en meget fin presseomtale i de 
lokale aviser.

Dagen før var 19 oppe til teknisk C prøve her i 
Rønne, og vi ønsker de 14 til lykke, der bestod, og 
siger „på’en igen" til de uheldige 5.

Vi startede straks herefter i vort klubhus på Gal
løkken et morsekursus, som har fået et deltager
antal på 21. — OZ4CF er leder, og han har foreløbig 
kunnet holde, interessen vedlige. — Lad os håbe, at 
6PA snart får travlt med at underskrive morse- 
attester.

Morsekursus er hver tirsdag kl. 1930 i klubhuset. 
Alle er velkomne.

Som det sidste nye kan oplyses, at fra og med
1. juli 1968 bliver der fælles blad for de 2 afdelin
ger på Bornholm, idet vore 2 afdelinger her på øen 
er blevet enige om at udgive et fælles blad med 
OZ4EM og OZ4CG som redaktører og med OZ2FT 
og OZ4HF i redaktionen i øvrigt. Hidtil er der kom
met 2 blade. Navnet er KONTAKT (OZ4EDR NYT 
og OZ4HAM NYT).

Det er glædeligt, at de 2 afdelinger har kunnet 
blive enige om dette arrangement, som vi håber 
vil blive til glæde for amatørstanden på Bornholm.

På grund af overvældende travlhed og med mange 
arrangementer på tapetet er vi blevet enige om ikke 
at holde sommerferie i klubhuset i år, så der bliver 
hele sommeren igennem klubaften hver tirsdag 
kl. 1930. — Vel mødt.

OZ4FF, Karsten, sekretær.
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Rævejagt 

2 meter mobiltest

arrangeret af HADERSLEV og ÅBENRÅ afd.

Sønderjysk møbiltest 1968.

RESULTATLISTE for

Kristi himmelfartsdag

Der var 19 stationer til start, og disse blev 
placeret på følgende måde:

Placering Call Points

1 OZ8HV 570
2 OZ6AF 535
3 OZ3M 520
4 OZ2UN 485
5 OZ2TV 465
6 OZ9NG 460
7 OZ2SD 435
8 OZ6RI 415
S OZ6GS 395

10 DJ8GW/OZ 390
11 DL3SK/OZ 385
12 OZ4EN 370
13 OZ5DE 355
14 DL6PW/OZ 330
15 OZ6CP 310
16 DL1FG/OZ 290
17 OZ5PG 280
18 DLIFL/OZ 245
19 OZ4FD 240

Det sønderjyske mesterskab i rævejagt 1968.

Der var 27 startende 
på følgende måde:

hold, der blev placeret

Forventningerne, som næredes til dette års 
mobiltest, blev alle indfriet, kort sagt, den „Søn
derjyske mobiltest" er for at blive! Der var, som 
det ses af deltagerlisten, tilslutning fra såvel 
fynske, sønderjyske som tyske mobilstationer, 
hvorimod det store midtjyske område overhove
det ikke var repræsenteret. Som en overraskelse 
var der i år foruden sølvpræmierne skænket en 
vandrepokal af Haderslev-afdelingens medlem
mer. Denne er ejendom, når den er vundet 3 år 
i træk eller 4 år i alt. Der vil fremover hvert 
år blive tildelt ethvert af de deltagende hold et 
diplom. Foranlediget af røster om at en station 
ikke har overholdt båndgrænserne, vil der frem
over blive oprettet frekvenskontrol, og enhver 
overskridelse af båndgrænserne vil medføre 
diskvalifikation.

Plac. Jæger Observatør Tid

1 OZ9OT OZ8HV 15,16,20
2 OZ5WK Benny 15,16,40
3 A. Andersen Søgge 15,28,30
4 Ingrid Lind Helmut 15,36,30
5 OZ1LD OZ5KE 15,45,50
6 K. Muller J. Muller 15,46,20
7 Meldgaard Dahl 15,48,15
8 Mundbjerg Børge 15,50,15
9 Andersen Jensen 15,50,20

10 E. Lind Per 15,50,45
11 C. Johansen Georg 15,50,55
12 Lykke-Borg Egon 15,56,00

13 E. B. Hansen Anders 16,04,15
14 Teddy Hans 16,04,45
15 Nielsen Nielsen 16,04,55
16 Nørrelykke Benny 16,13,00
17 Lorentsen Korsgaard 16,17,00
18 OZ2RD OZ7LY 16,17,55
19 Chris Buller 16,34,45
20. H. Poulsen Knud 16,42,00
21 Aage Holst Karen 16,47,00
22 Kurt Bøge Inge 16,48,00

J. Bøge Gotfred 2 ræve
OZ5GM Olsen 2 ræve

Aage Petersen Lausen 2 ræve
Aksel Eggers 2 ræve
OZ3MI Lau Nielsen 1 ræv

I år løb fynboerne med pokalen og er dermed 
„Sønderjysk mester i rævejagt 1968“. Endnu en
gang hjertelig til lykke OZ9OT og OZ8HV.

Det lykkedes i år rævene at „trække" tiden 
ved sidste ræv til kl. 15,16 for den bedste place
ring, der som bekendt plejer at ligge mellem 
kl. 15,00 og 15,10, eller var jægerne ikke helt i 
topform?

Som det ses, gennemførte 22 af 27 hold, så det 
må antages, at jagten havde en passende svær
hedsgrad.

Vi takker alle deltagere fra nær og fjern i såvel Danmark som Tyskland, fordi I mødte så talrigt 
til begge arrangementer, og håber i havde en dejlig dag i Sønderjylland.

På gensyn næste år når vi igen kalder til

RÆVEJAGT 
2 METER MOBILTEST

På Haderslev og Åbenrå afdelings vegne

KRISTI HIMMELFARTSDAG

5WK, Kalle.
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FÆLLES SØNDERJYDSKE 
ARRANGEMENTER

Kristi Himmelfartsdagens arrangementer i 
Haderslev blev igen i år en succes.

Der var aktivitet tidligt fra morgenstunden, 
hvilket sikkert ikke mindst skyldes det fine 
vejr. Der var til arrangørernes store glæde 
mønstret 19 stationer til start ved mobiltesten 
og 27 hold til rævejagten. Begge arrangemen
ter blev afviklet gnidningsløst bortset fra et 
par småting, der altid vil forekomme, når 
det hele skal afvikles i „lyntempo".

Sønderjyderne blev i år ret godt placeret 
såvel i mobiltesten som i rævejagten, selv om 
ingen af førstepladserne blev hernede, som 
det var tilfældet sidste år. Som det ses af 
resultatlisten, blev bedste sønderjyde i mo
biltesten OZ3M fra Haderslev med en tredie- 
plads, og OZ5WK fra Åbenrå fik en anden
plads i rævejagten.

Skulle vi ikke prøve at give den “en tak 
til“ næste år, gutter?

En varm impuls i vinterens kulde! 
Nærmere angående arrangementet se marts 

OZ 1968 side 104.
Vy 73 og en rigtig god og solrig sommer

ferie ønsker 5WK, Kalle.

ÅBENRÅ
Lørdag den 11. maj blev en mærkedag i afdelin

gens historie. Denne dag blev grundstenen lagt til 
vort nye klubhus på det grundstykke, som kom
munen har stillet til afdelingens rådighed for et 
symbolsk beløb.

Vi så nu drømmen om eget hus gå i opfyldelse, og 
ved hjælp af 7 medlemmers indsats lykkedes det at 
bringe den, ene fløj af huset til rejsning søndag 
den 19. maj. Ovenstående foto viser et lille udsnit 
af deltagerne foran den nyopførte fløj, inden fest
lighederne var påbegyndt. Der blev udtalt en masse 
anerkendende ord om det arbejde, der var udført 
til dato, og man ønskede hinanden til lykke med 
huset, og at det måtte blive til gavn og glæde for 
såvel nuværende som kommende medlemmer. På 
grund af vejrliget på festdagen måtte vi presse 
17 mand ind i Buskes VW bus. 17 mand plus P35 i 
en VW bus, og den bagerst „hængende" mand skal 
„træde af på naturens vegne". Dette syn kan ikke 
beskrives, det må man simpelthen opleve.

Dagen efter rejsningen blev der igen arbejdet 
for højtryk, og vi er nu nået til taget, men der er 
et godt stykke vej endnu, inden vi kan melde fær
dig. 11 af medlemmerne bar været villige til at 
ofre deres fritid og arbejdskraft for afdelingen 
under 8AJ Antons kyndige ledelse (han var for
resten den ene af de to, der stemte imod opførel
sen af huset ved generalforsamlingen), men derfor 
behøver de resterende medlemmer ikke at holde 
sig i baggrunden, der er nemlig et ordsprog, der 
siger: „Nydelsen svarer til ydelsen", det kendte du 
måske ikke?
Søndag den 23. juni
fejrer afdelingen den traditionelle Sankt Hansfest. 
Dette foregår denne gang i vort klubhus. Der vil

i dagens anledning blive arrangeret bål i det 
grønne område foran huset. Der serveres sodavand, 
øl, pølser m. m., så tag svigermor under armen, 
prop børnene i vognen og mød frem, det bliver en 
fest for alle. Yderligere oplysninger angående fe
sten fås hos festkomiteen.

Rævejagterne kører for højtryk hver onsdag, 
interessen er stor, og der køres om sekunder både 
i junior- og seniorklassen. I seniorklassen fører 
5WK, og i juniorklassen fører Ludde. Skulle du 
endnu ikke have fået varmet rævemodtageren op, 
så er det på tide, men det kan sagtens nås endnu, 
idet det kun er de 13 jagter, der tæller. Reglerne 
kan, så længe lager haves, fås hos ræveudvalget.

På gensyn ved huset hver aften og hver week-end, 
undtagen onsdag, hvor man selvfølgelig kører ræve
jagt! Adios de 5WK, Kalle.

Glimt fra 2 meter mobiltesten.
OZ8IS overrækker førstepræmien til OZ8HV. 

(8HV til venstre).

Rejsegilde på første del af Åbenrå afd. klubhus. 
Fra venstre: 5WK — 8AJ — 3DL — 8JV — Svend — 
3DL’s XYL — 5WK’s XYL med harmonisk — 8JV’s 

XYL — Buskes harmoniske. Fotograf var Busk.
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GRAM OG OMEGN
Vort sidste møde inden sommerferien holder vi 

den 6. juni, og vort mødested er nu fast i Hjemme- 
værnsgården ved Gram Teglværk.

Vi er kommet godt igang med morsetræningen 
efter et superkursus fremskaffet af OZ8AU og med 
output fra Svens multivibrator. Ligeledes er vi godt 
på vej ind i V.T.S’ mysterier, som ivrigt diskuteres 
under studiekredsformen.

Vort første møde efter ferien bliver sandsynligvis 
midten eller slutningen af august. Nærmere i juli 
OZ. — God sommerferie!

Vy 73 de OZ1HP.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Guderup. 
Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Svenstrup. 
Sekretær: Martin, Svenstrup.

Næste møde
bliver onsdag den 26. juni i Østerlund kl. 1930. Da 
vil der blive holdt foredrag om VHF transistor
modtager.

I juli er der sommerferie.
I august er der sommerudflugt, og det skulle være 

lørdag den 10. august til Egeskov slot på Fyn, hvor 
vi skal se veteranbiler.

Så har der været teknisk prøve hos P&T i Kol
ding, hvor Erhard og Martin bestod.

Vy 73 Martin.

SØNDERBORG
Torsdag den 27. juni kl. 1930
holdes det sidste møde på Teknikum inden som
merferien. 8DS vil vise optegning af frekvens- 
karakteristikker for forskellige mikrofoner (tag 
jeres egen med). Der anvendes Bruel & Kjær måle
udstyr.

73, OZ6AQ.

Hvad der videre skal ske i sommerens løb vides 
endnu ikke, men vi håber, at der fortsat er inter
esse for at mødes hver onsdag aften.

Nu da vi ikke mere kan være i skolens fysik
lokale, håber vi, at der snart vil byde sig et egnet 
sted i byen til et klublokale.

Eventuel anden mødetid og sted vil blive frem
sat her i OZ.

Vy 73 de OZ6DN.

HOLSTEBRO
Formand: 4KV, Kaj Jensen.
Kasserer: 2DD, Hans Diirr.
Sekretær: 5JF, Jens Jørgen Jensen.
Bestyrelsesmedlem: 5KG, Tommy Bay.
Bestyrelsesmedlem: 4XP, Jens Peder Pasgård.

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 
19. juni i Holstebrohallens mødelokaler.

Dagsorden: Ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen foreslår, at der oprettes nogle inter

esseudvalg, foreløbig har der været tre på tale, 
nemlig TVI, ræve- og testudvalg.

Afdelingen har erhvervet nogle årgange af CQ, 
QST og OZ, som medlemmerne kan låne ved hen
vendelse til formanden.

73 9HBO.

HURUP
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 Helligsø, Heltborg. 
Bestyrelsesmedlem: GZ5MR, Svend O. Madsen, 

Oksenbøl, tlf. Krik 85.

AMATØR-SERVICE
På „Skovkrogens Camping" ved Hurup, Thy, vil 

der sommeren igennem være opstillet følgende 
antenner:

1 stk. 2X20 m dipol.
1 stk. mast til opsætning af 2 m antenne.
Der vil være lagt 220 V AC ud til antennerne.
Campingpladsen ligger ca. 85 m over havet.
Nærmere om campingpladsen se: Officiel forteg

nelse over campingpladser i Danmark. Plads nr. 178.

Antenneanlæ-ggene står til fri afbenyttelse af alle 
licenserede amatører.

Vy 73 OZ6PP.

HADSUND
Ja, så er vinteren ved at være forbi, og vi har 

allerede afsluttet vort tekniske kursus for to uger- 
siden, morsekurset mangler endnu et par mødeafte
ner, inden man er klar til at afholde en morse- 
prøve.

Klubben ønsker de to Gunnar til lykke med den 
tekniske prøve, og vi håber, at de smart kommer 
i gang på båndene.

Den 2. maj kom Peer Hove- ganske uanmeldt med 
en prøve til vore begyndere, og man må sige, at 
de blev overraskede. Efter at have „svedt" i en time 
samlede Peer Hove resultaterne sammen, og vi kan 
her se, at vi nok må igennem stoffet en gang til.

Den 9. maj kom turen til LF-forstærkere, og her 
var det Peer Hove-, -der gik til tavlen og gennemgik 
stoffet på en god måde.

Den 16. maj påbegyndte vi byggeaftener 1 afdelin
gen. Aktiviteten var ikke stor. Nu, da det var før
ste gang, var medlemmerne ikke modige for at 
gribe loddekolberne, men vi håber, at der med 
tiden bliver stor -aktivitet inden for dette område.

Vy 73 de Finn.

HORSENS
Lørdag den 18. maj samledes vi om et festligt 

kaffebord, hvor vi uddelte præmierne for rævejag
terne i 1967. De tre første pladser for 1. halvår blev:

1. Finn Thomasen 7100 points
2. K. Kristensen 6792 points
3. Rita Kristensen 6523 points

2. halvår:
1. OZ2FK 6650 points
2. K. Kristensen 5941 points
2. K. Kristensen 5941 points
3. Poul Jensen 5892 points
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Mandag den 1. juli
holder vi den sidste jagt før sommerferien, og man
dag den 5. august går vi i gang igen, og vi starter 
ud på denne første jagt på cyklen, såfremt der bli
ver deltagelse nok, vil vi fortsætte med et fast pro
gram for såvel cykel som bil.

Klubhuset er lukket indtil generalforsamlingen 
i august.

Vy 73 OZ5GM.

KORSØR
C all: OZ8KOR.
Formand: OZ7UD, Knud.
Næstformand: OZ1EXJ, Eva.
Kasserer: John.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 1930.
Mødelokale: Svenstrup gamle station.

Ferie: Sidste mødeaften torsdag den 25. juni 
Første mødeaften torsdag den 5. september, hvor 

vi mødes med en rigtig god portion frisk mod og 
godt initiativ.

God ferie.
Vy 73 de OZIEU/Eva.

LOLLAND-FALSTER
Generalforsamlingen i Stubbekøbing. 2MI bød 

velkommen og oplæste dagsordenen. Dirigent jobbet 
faldt på 8MK, der straks gav ordet til formanden, 
som aflagde beretning om årets aktiviteter. 2MI, 
der som god amatør mødte med mørke øjne efter 
en QSO-nat, kunne melde om god deltagelse til 
vore møder. Sæsonen startede med besøg fra Lii- 
beck, der har budt afdelingen her på genvisit i sep
tember. Tak rettedes til Noer for god julefest, til 
1HS for en god aften i Nykøbing, til DA for en dito 
i Sakskøbing og alle øvrige medlemmer, der har 
medvirket ved vore møder. En tak også til 5RH 
for den store hjælp, han har ydet vore nye amatø
rer hernede.

Lidt malurt i bægeret var der dog også, en dyg
tig og god kammerat, 2JF, trækker sig tilbage fra 
bestyrelsen på grund af manglende tid. I stedet ind
valgtes Horn, Nakskov. 2MI sluttede med at forsøge 
at trække sig tilbage som formand, dette lykkedes 
dog ikke.

6KJ fremlagde det reviderede årsregnskab til god
kendelse. Under evt. fremkom ønsker om mere ens
artet uddeling af OZ, således at by og land fik 
samme dag.

Dirigenten sluttede GF med tak for god ro og 
orden.

En pause udfyldte 5IH, der var mødt med en 
KW 2000 A transceiver og andre gode ting fra KW- 
electronics. 5IH gav os en række tekniske data og 
oplysninger om disse produkter, der ligger i en 
meget fin klasse.

Efter pausen bød 2MI velkommen til 8PV ,dagens 
foredragsholder, prøvemester hos GNT for fjern
skriver og tidligere medlem af afdelingen hernede.

8PV fortalte om RTTY-apparater, der var tilgæn
gelige for amatører. Foredraget havde 8PV supple
ret med farvedias, hvor vi så apparaterne i „explo- 
ded view“ samt diagrammer m. m. Den viden, 8PV 
har hentet sig på dette felt, fik vi alle glæde af, og 
så stort udbytte af at vi fik lyst til at prøve dette 
også.

Vi siger dig tak, 8PV, for en særdeles lærerig 
time.

Dagen sluttede under festlige former i Casinos 
hyggelige, lokaler. Noer havde lovet os stegte ål, 
så gode som kun vor mor kunne lave dem, og han 
indfriede til fulde sine løfter.

Efter spisningen startede Casinos 80 W højttalere, 
det var Noer, der bød på underholdning, input 
Peter Belli suppleret med Danmarksmesteren i 
go-go, men medlemmerne havde spist for mange ål 
til aktivt at kunne deltage i løjerne.

Well — det var slut på vor sæson, alle ønskes en 
god ferie. Vi kommer igen i august OZ.

Vy 73 Elmer.

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

Tirsdag den 21. maj besøgte ca. 20 medlemmer fra 
Næstved afd. Stigsnæsværket. OZ7NH var vores 
vært, og efter en lille orientering udenfor i skønne 
omgivelser gik vi ind for at se, hvordan en moderne 
powerstation ser ud.

Vi kom igennem nydelige kontorlokaler og op i 
turbinehallen, hvor en enorm rødmalet generator 
stod og snurrede lystigt efter påvirkning af mange 
atmosfæres damptryk. Derefter beså vi nervecen
tret, kontrolrummet, med masser af lysende lamper, 
metre, knapper o. s. v., der kunne få selv den 
værste pilfinger til at melde pas, og det hele blev 
til stadighed tilset af kun 3 mand.

Fra kontrolrummet gik vi ud i kulisserne, hvor 
der var kilometervis af kabler, skab efter skab med 
relæer, urværker, tælleapparater og meget mere, 
altsammen i flere etager. Fra bunden af kedelrum
met kunne vi via en lem kigge op 1 den flere etager 
høje kedel og se, hvordan olien blev blæst ind og 
forbrændt, et virkelig imponerende syn. Med ele
vator befordredes vi op på toppen af kedelbygnin
gen, og i 50 meters højde nød vi en P35 med 'løs 
anode oven på al den varme, og der er en ganske 
udmærket udsigt deroppe fra.

Flere af deltagerne påstod, at den 130 meter høje 
skorsten var „skæv“, når man stod nede ved foden 
og så op ad den, men blev dog enige om, at den 
var „lige skæv“ hele vejen rundt (hl). Til sidst så 
vi det store laboratorium med dertil hørende, og 
derefter kørte vi til Skelskør, hvor et veldækket 
kaffebord ventede os med basser og lagkage. Jo, 
det var en fin tur den, og endnu engang tak til 7NH.

Når dette læses, holder vi sommerferie, og tirsdag 
den 20. august kl. 1900 mødes vi Igen.

Tirsdag den 27. august
er der generalforsamling ifølge lovene.

God ferie og på gensyn.
Vy 73 de Henning.

ROSKILDE
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, tlf. (03) 397, 

Lejre 53.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Afdelingsadresse: Postbox 103, 4000 Roskilde. 
Afdelingen afholder møde hver torsdag kl. 1930.

Afdelingen holder sommerferie. Videre følger i 
næste OZ.

73 de OZ2BO.
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VEJLE
Formand: OZ2EN, Carl Erik Henriksen, Gorms- 

gade 23, Vejle.
Næstformand: OZ3KB, Knud Brejning, Kiddesvej 

19, Vejle.
Kasserer: OZ1SX, Søren Peder Rasmussen, Spin

derigade 7, Vejle.
Sekretær: Jens Jørgen Saaby, Rørsangervej 9, 

Knabberup, Vejle.
Bestyrelsesmedlem: Rolf Lindholm, Valløsgade 

27, 1., Vejle.
Lokale: Ørstedsgade 13, Vejle.

Afdelingen har siden sidst fået en halv snes nye 
medlemmer, som vi her byder velkommen, og vi 
ønsker seks medlemmer til lykke med bestået tek
nisk prøve.

Morse-kursus vil blive påbegyndt midt i august. 
Hvornår teknisk kursus kommer i gang er ikke 
klarlagt på nuværende tidspunkt. Det ser ud til, at 
vi kan komme i gang med rævejagt i afdelingen. 
En del vil tage fat på bygning af en rævemodtager, 
og evt. interesserede, som kunne tænke sig at være 
med, bedes henvende sig til OZ2EN, Gormsgade 23, 
eller til en af de andre bestyrelsesmedlemmer. Man 
vi'l forsøge at gennemføre en ugentlig rævejagt.

Den 6. maj afholdt Vejleafdelingen generalfor
samling. Til dirigent valgtes 4LV, der røgtede dette 
hverv fortræffeligt. Derefter gik vi til pkt. 2, for
mandsberetningen. 2EN fremhævede den til tider 
meget dårlige tilslutning til vore arrangementer og 
nævnte som eksempel besøget på den nye telefon
central, hvor tilslutningen af medlemmer fra afde
lingen var så ringe, at vi måtte være taknemlige 
for, at vore indbudte gæster var troppet op. 2EN 
gav en kort oversigt over årets foredrag og film
aftener og gjorde i forbindelse med filmaftenerne 
opmærksom på, at det efter referater' fra hovedbe
styrelsen så ud, som om at tilskuddene til foredrag 
i lokalafdelingerne ville blive beskåret til ca. 2 om 
året. Til sidst sagde 2EN, at 1SX siden 31. august 
1967 havde været afdelingens kasserer, fordi 3FG 
på daværende tidspunkt ønskede at trække sig 
tilbage.

Derefter aflagde 1SX regnskabet, som var revide

ret af 8AG. Regnskabet godkendtes af generalfor
samlingen, og man gik over til pkt. 4: Indkomne 
forslag. Et forslag fra 2EN om at få oprettet et 
festudvalg blev behandlet, og resultatet blev et 
festudvalg bestående af 3MS, 4RU og 9WN. Vi reg
ner med, at dette udvalg vil sætte sit præg på en 
del af afdelingens arrangementer. Udvalgets med
lemmer er langt fra ukendt med den slags arbejde.

Derefter gik man over til valg af formand, kasse
rer og bestyrelsesmedlem. Resultatet blev, at 2EN 
genvalgtes til formand, 1SX genvalgtes som kas
serer, og som bestyrelsesmedlem nyvalgtes Rolf 
Lindholm, Valløsgade 27, 1., Vejle. Aftenen sluttedes 
med en kop kaffe.

Vy 73 OZ9GS.

VIBORG
Ja, vi er så kommet godt over auktionen. Der var 

fremmødt 45 mand, og vi siger alle tak, fordi I kom 
— det gælder ikke mindst de udenbys fra Herning, 
Holstebro og Randers m. v. Handlen foregik ret 
livlig, men de fine og dyre dele var den ingen af
sætning på — men det skyldes formodentlig kredit
stramning hjemme fra XYL! Men det gav trods alt 
et ret fint overskud til afd.

Vi er også godt ovre kursus og prøve hos P&T. Vi 
havde 6 mand oppe, og deraf bestod de 5. Vi mener, 
det er ret godt, efter at det er første vinter, vi af
holdt kursus. Der har været afholdt 15 kursusaftener 
med et samlet deltagerantal på 207 mand, det giver 
en mødeprocent på 13,8 mand pr. aften.

Sommeren står nu atter for døren — men vi for
venter dog nogen aktivitet, da vi regner med, at de 
ti mand, som er i gang med rævemodtagere, også 
vil til at bruge disse.

Vi har forskellige andre arrangementer for i som
mer, men derom senere.

Ja, vi er så QRV med klubstation, og vort kalde- 
signal er OZ4VB.

Klublokale Reberbanen 12, Viborg.
Vy 73 de OZ1TC, Thorkild.

Generaldirektoratet for 
Post- og Telegrafvæsenet

Juli måned 1968 
Solplettal 106

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 7 14 14 14 14 7 7 7 7 7 14 14
Melboume 14 14 14 14 14 14 14 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 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Argentina 14 14 14 14 14 14 14 14 14 21 21 14
Peru 14 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Vest Grønland 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
New York 14 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14
Vestindien 14 7 7 7 7 7 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 7 14 14 14 7
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:/

Vedr. amatør-radiosendetilladelse. 

Nye tilladelser:
C 9480, OZ1RT, Reiner Theodor Schwaen, Skole- 

svinget 84, Torsted.
C 10236, OZ1SY, Svend Engelbrecht Hinrichsen, 

Koldinggade 21, 9900 Frederikshavn.
C 9807, OZ3NM, Bjarne Alexander Mouritzen, 

Nordrevej, Tyrsted, 8700 Horsens.
C OZ3WH, John Heinrich, Elvergårdsvej 16,

2610 Rødovre.
C 10232, OZ3WT, Bjarne Thorvaldsen, Maglepar- 

ken 128, 2. tv., 2750 Ballerup.
B 9991, OZ4IR, Ebbe Poul Pedersen, Møllevangen 

29, 3460 Birkerød.
(Har også OX3IR).

B 7203, OZ4WX, Axel Holm, c/o Kjeld Holm, 
Odensevej 54, 5600 Fåborg.
(Har også OX3WX).

B OZ6BQ, Bernhard Friedrich Buss, Ryttervænget 
10 B, 3520 Farum.

C 8632, OZ6GM, Flemming Kent Micheelsen, 
Strandhavevej 120, 1., 2650 Hvidovre.

B 7511, OZ7OR, Henning Osvald Hansen, c/o Pe
tersen, Slettevej 6, 2860 Søborg. 
(Genudstedelse).

B 10888, OZ6TN, Bertil Nordahl, Kastanie Allé 20, 
3520 Farum.

B 9356, OZ7WF, Swerre W. Hansen, Baunehøj 17, 
Gimsing, 7600 Struer.

B OZ7XE, Wolfgang Frits Muller, Ørnevang 16, 
st. th., Lillerød, 3450 Allerød.

A OZ7XJ, Dietmar Mohnssen, Stenstykkevej 6, 
2650 Hvidovre.

A 7008, OZ7YY, Finn Hoffmann, Kærvej 16,
8230 Åbyhøj.
(Har også OZ7YH).

B OZ8DH, Jobs. Erik Jevanord, Hyldegårds Tvær
vej 45 H, 2920 Charlottenlund.

A OZ8OG, Olli Antero Sovalainen, c/o Haug, 
Marienlystvej, 8651 Virklund.

B OZ8WB, Clifford F. Brunk, Nøkkerosevej 37, 
2400 København NV.

A 7412, OZ9OU, Herbert Horn, Buddinge Hoved
gade 334, 2., 2880 Bagsværd.

Inddragelse:
C OY8X, Jogvan Hammer, R. C. Effersøesgøta 7 A, 

3800 Thorshavn.

NYE MEDLEMMER

10938 Poul A. Jørgensen, Stormgade 84, Esbjerg.
10939 Leif Jensen, Godthåbsvej 54, 4., Kbh. F.
10940 Børge Thirsgaard, Frederik V’s Vej 9 A, kid., 

København 0. (A)

10941 Jens Kr. Pedersen, Sundholmsvej 85, 3. tv., 
København S.

10942 Jørgen Lambert Roager, Lundtoftegade 78,
8. tv., København N. (A)

10943 Ib Ivan Jensen, Østre Kirkevej 18, Himmelev, 
Roskilde.

10944 Jørgen Gunnar Hansen, c/o Kjeldsgaard, GI. 
Jernbanegade 11, 2., Horsens.

10945 Finn Helligsø, Heltborg, Hurup, Thy.
10946 Ib Arne Christoffersen, Willemoesgade 51,

2. tv., København ø. (A)
10947 Thorkild Bech Nielsen, Elmevej 14, Løsning.
10948 Jens B. Nørgaard, „Frøslevgaard", Nykøbing 

Mors.
10949 Arne Andreasen, Frederikssundsvej 26, Sten

løse.
10950 Jonny Laksted, Gartnervænget 4, Stenløse.
10951 Gert Pedersen, Dybendalsvej 29, st. tv., 

Vanløse. (A)
10952 Poul Michael Skovgaard, Søndre Allé 65, 

Rønne.
10953 Poul Villaume, „Vagthøj", Bjergby, Hjørring.
10954 Frits Højgaard, Lærkevej 14, Tjæreborg.
10955 Erling Sabinsky, „Romø Mærsk“, A. P. Møl

ler, Kgs. Nytorv 8, København K.
10956 Folmer Tue Nielsen, Søvej 10, Borup.
10957 Poul Erik Eggers, Svinget 2, Åbenrå.
10958 Kaj Rasmussen, Munkerud, Stegsted, 

Odense V.
10959 Svend Aage Espersen, Hygum, Vester Nebel, 

Esbjerg.
10960 Vagn, Hansen, Vissingsgade 8, 2., Vejle.
10961 Kristian Nielsen, Kroghsvej 8, Hobro.
10962 Hans-Erik H. Arens, Bargumsvej 8, Tønder.
10963 Jørgen Petersen, Anemonevej 26, Ølstykke.
10964 Jørgen Søvsø, Bredgade, Langå.
10965 Jørgen Holth, Nørrebrogade 34, Fredericia.
10966 John Hasselbalck, Strandvej 85, Rungsted 

Kyst.
10967 Flemming Søndergaard, Bjergbygade 4 A,

3. tv., Slagelse.
10968 Kurt Peter Holm, Åløse Savværk, Øster- 

marie.
10969 John Bienner, Østergade 19, Tønder.
10970 Helmuth A. Christensen, Nørregade 42, 

Tønder.
10971 Villy Nielsen, Sandbjergvej 54, Dykjær, 

Juelsminde.
10972 Carsten Pauli Sode Olsson, Laurits Søren- 

sensvej 4, 2., København F. (A)
10973 Peter Skovlund Larsen, Nordvestpassagen 79, 

Århus N.
10974 Vagn Emanuel Gydesen, Rolighedsvej 10, 

Horsens.

Atter medlem.
4888 OZ4FN, Erik Nielsen, Fasanvangen 8, Rønne. 
5289 Bengt Kristensen, Norgesgade 40, 5. tv., 

København S. (A)
4514 Gert Overgaard Gertsen, Elverumsvej 15, 

Århus N.
7809 Bjørn Beckmann, Lupinvej 9, Ølstykke.

218



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) 951113. (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 Al’hus, 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.

Trafiic-manager:
OZ2NTJ, 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 17. juni 1968.

STOF TIL OZ

skal være redaktionen 

i hænde 

senest den 25. i måneden

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.

Glasfiberstænger til quad købes. 8 stk. a minimum 
2,50 m. Endvidere købes CDR-rotor TR44.

OZ9FH, Frank Hansen, Ålandsgade 32, 4. th., Kø
benhavn S, AM 9727x.

Sælges: HW 32 med PWR mike etc.
Henv. OZ6FR QTH mellem 1700—2000 A. Pris alt 

incl. 900 kr.


