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En 144 MHz rørstation
Af OZ9AC, Kaj Nielsen,
Kai Lippmannsallé 6, 2791 Dragør.

Den VHF-station, som jeg her vil beskrive,
er konstrueret til at opfylde følgende krav:
1. Et output på 10 watt.
2. TVI-sikker.
3. Modtagerconverteren skal kunne anven
des med en Sommerkamp FR 100 B modtager
som »bagsats«.
4. Kompakt konstruktion med indbygget
strømforsyning.
Modtagerconverter.

Denne er bygget på et messingchassis med
dimensionerne 190X65X30 mm. Chassiset er
forsølvet, efter at alle hullerne er boret, og
skærmen mellem gitter- og anodekreds på
6CW4 er indloddet.
Converteren består elektrisk af ét trin HFforstærkning med en 6CW4 nuvistor*) i kato
dejordet kobling — blandingstrinet er den
ene halvdel af en ECC88, den anden halvdel
benyttes som katodefølger for 28—30 MHz
mellemfrekvensen — injektionssignalet frem
bringes i en ECC85, der anvendes som oscilla
tor på 23,2 MHz og femdobler i en Butleroscillator opstilling. Converterens støjtal er
målt til 2,5—3 dB — dette giver en følsom
hed, som det er svært at udnytte fuldt ud, når
man bor i byområder, hvor støjniveauet er
højt. Krydsmodulationsforholdet ser ud til at
være af en tilfredsstillende størrelse — når
der benyttes en god »bagsats«, har det ikke
været muligt at konstatere generende KM fra
converteren — der er ikke foretaget målin
ger, kun prøver, når kraftige lokalstationer
har været i gang her i Dragør.

HF-trin.

Nuvistoren 6CW4 er i katodejordet kobling
— antennen er koblet til et passende udtag
på gitterkredsen — anodekredsen er udfor
met som en balanceret kreds, L3, hvorved
opnås den fordel, at der ikke bliver nogen
HF returstrøm igennem afkoblingskondensa
toren, og derfor er det muligt at opnå en for
stærker, der er let at få stabil. Neutrodynstabilisering er nødvendig — er udført med
spolen L2 — kondensatoren på 1 nF i serie
med L2 er kun for at spærre for anodespæn
dingen.
Blandingstrin.

Signalet fra HF-trinet er gennem båndfilte
ret L3/L4/0,5 pF koblet til gitteret på ECC 88.
Injektionssignalet er med en link på 1 vin
ding koblet til den kolde ende af L4. Mellem
blandingstrinet og katodefølgeren er anbragt
et 28—30 MHz båndfilter L5/L6/l,5 pF. Via
en 1 nF kondensator til katoden i katodeføl
geren udtages mellemfrekvensen.
Oscillator og femdobler.

Butler-oscillator med ECC 85 — L7 er af
stemt til krystallets frekvens, 23,2 MHz —
L8 er afstemt til 116 MHz — ved L8’s kolde
ende er anbragt en link på 1 vinding.
Igangsætning.

Converteren monteres med så korte lednin
ger som muligt — hvis spoledata følges, skulle
det ikke volde store vanskeligheder at få con
verteren til at fungere tilfredsstillende.
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6CW4

Converter
L1 5 vindinger, 1 mm Cu forsølvet, ø 9 mm, længde
17 mm, udtag 2½ vinding fra stel.
L2 8 vindinger, 0,4 mm CuL, tætviklet på 8 mm
form + jernkerne.
L3 8 vdg., 1 mm CuL, 9 mm ø, længde 19 mm, ud
tag på midten.
L4 4 vindinger, 1 mm em Cu, 9 mm ø, længde 12
mm, afstand til L3 17 mm, center til center.
L5 og L6 18 vindinger hver, 0,4 em Cu, 8 mm form
+ jernkerner, afstand fra L5’s slutning til start
af L6 er 8 mm.
L7 22 vindinger, 0,4 em Cu, 8 mm form 4- jernkerne, længde 13 mm.
L8 5 vindinger, 1 mm em Cu, 10 mm 0, længde 15
mm, link ved kolde ende af L4 og L8 er1 1 vin
ding PVC monteringstråd.
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ECc 88

EcC 88

Spoledata, sender
A 5,5 MHz båndfilter der er ændret til 6 MHz ved
at udskifte kapaciteter.
B og C 10,7 MHz båndfiltre der er ændret til 18 MHz
ved at udskifte kapaciteterne.
D 72 MHz båndfilter. Spolemateriale fra 10,7 MHz
filter, 8 mm ø form og jernkerner, hver spole har
6 vindinger 0,4 em Cu, centerafstand er 15 mm.
LI 4 vindinger, 1 mm em Cu, 8 mm ø, længde 5
mm, 144 MHz.
L2 5 vindinger, 1 mm em Cu, 8 mm ø, længde 6 mm,
udtag på midten, centerafstand L1 til L2 11 mm,
144 MHz.
L3 5 vindinger, 1,5 mm em Cu, 12 mm ø, længde
14 mm, udtag på midten, 144 MHz.
L4 Link på 1 vinding 1 mm em Cu koblet til midten
af L3 — er halvt inde i L3.

EcC 83
EF 86

EC c 83

Til converter

Efter monteringen bruges der et gitterdykmeter til at bringe kredsene i nærheden af de
ønskede frekvenser, husk at glødespændingen
skal være tilsluttet — L5 og L6, som er et
ændret 10,7 MHz båndfilter, vil ikke være
let at gitterdykke, men hvis data følges, skulle
L5 og L6 kunne bringes i resonans uden brug
af gitterdykmeter.
Efter denne grovtrimning tilsluttes 150 volt
stabiliseret til oscillator/femdobleren, og ker
nen i L7 bringes i resonans på 23,2 MHz -—
bedste indikation for dette fås ved enten at
måle gitterstrømmen i 39 kohms gitterafle
deren eller måle gitterforspændingen med et
rørvoltmeter, L7 indstilles, til der opnås størst
strøm eller spænding. Med gitterdykmeteret
som indikator og løst koblet til L8 indstilles
6 pF trimmeren, til der opnås størst udslag
på gitterdykmeteret, der skal være indstillet
på 116 MHz — linken kobles nu til de kolde
ender af L4 og L8. Nu tilsluttes en 28—30
MHz modtager til MF-udgangen, en 144 MHzantenne tilsluttes antenneindgangen, og 200
volt tilsluttes converteren — herefter trim
mes L3/L4 med 10 pF/6 pF trimmerne og
L5/L6 til mest sus i »bagsatsen« — nu forsø
ges det, om der kan høres signaler på 144
MHz; hvis ikke må gitterdykmeteret bruges
som signalgenerator. Når der er »hul« igen221

Stationen forfra

nem converteren, skal den fintrimmes, så den
dækker 2 MHz — dette kræver, at man kan
få naboamatører til at hjælpe med stabile
trimmesignaler — herefter skal koblingen
mellem L3/L4 indstilles, så den ønskede 2
MHz båndbredde opnås — L5/L6 trimmes
ligeledes til 2 MHz båndbredde — injektions
spændingen indstilles, så der er - 0,4 volt
jævnspænding på TP (målt med RV). Hele
trimmeproceduren kan meget let gennemfø
res, hvis man har adgang til en sweepgenerator og et oscilloskop — svagt sweepsignal
tilføres antenneindgangen, og oscilloskopet
tilsluttes TP, hvorved man bliver i stand til
at se gennemgangskurven — kredsene lægges
herefter på plads — nu tilsluttes oscillosko
pet MF-udgangen via en diodedetektor, og
L5/L6 indstilles ligeledes til 2 MHz bånd
bredde. Nu skal der bruges et kraftigt signal
på 145 MHz — afbryd 33 kohm 1 watts mod
standen ved 200 volts tilslutningen, så 6CW4
er uden anodespænding — trim L2 til mini
mum signal — tilslut 33 kohm modstanden
igen og indstil LI til det bedste S/N forhold
på en svag station — herefter skulle conver
teren være klar til brug.
Sender- og strømforsyningsdel.

Det mest karakteristiske ved senderen er,
at den er båndfilterkoblet — dette er gjort
for at undgå TVI, hvilket også er lykkedes
100 pct.
De anvendte båndfiltre er modificerede 5,5
MHz- og 10,7 MHz-filtre beregnet til brug i
TV- og FM-rørmodtagere.
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Oscillatoren er med 2 stk. 6 MHz krystaller
— omskiftningen mellem disse sker ved hjælp
af et relæ, RLS 1 — røret, der anvendes som
oscillator, er et ECC 85, hvis anden halvdel
benyttes som fasemodulator. 6 MHz-båndfilteret »A« er indsat mellem fasemodulatoren
og det første 6AK5, der er tripler en fra 6 MHz
til 18 MHz.
18 MHz-båndfilteret »B« kobler 18 MHzsignalet ind på 6BA6, der er en 18 MHz-forstærker. Fra denne føres det forstærkede sig
nal gennem båndfilteret »C« til det andet
6AK5, der firedobler 18 MHz-signalet til 72
MHz. Dette signal kobles gennem 72 MHzbåndfilteret »D« til doblerrøret, der er et
EL 95. 144 MHz-signalet kobles fra LI til L2
og ind på PA-røret, der er det velkendte
QQE 03/12. Output fås fra en link L4, der er
koblet til anodekredsen L3, hvis afstemnings
kondensator kan betjenes fra forpladen.
For at beskytte rørene i senderdelen er de
enten forsynet med katodemodstand eller fast
gitterforspænding — dette gælder dog ikke
for oscillatoren, der er sikret med en stor
anodemodstand, som bl. a. bevirker, at anode
strømmen ved oscillatorstop ikke antager
størrelser, der kan ødelægge røret.
Modulationsforstærkeren er med et EF 86,
et ECC 83 og et ECC 82 som clamprør. Der
er indført amplitudebegrænsning med de to
OA 200 dioder — efter disse er der et lavpasfilter og ét trins forstærkning, hvor der
er en modkobling, der også begrænser de
høje LF-frekvenser. I forstærkerens udgang
er anbragt funktionsomskifteren 02, hvorfra

—

og bagfra

LF-signalet enten går til fasemodulatoren
eller clamprøret og er afbrudt ved CW. 02
har 4X3 stillinger — første sektion bruges
til omtalte omkobling af LF-signalet, anden
sektion bruges til omkobling af forsynings
spændingen til LF-forstærkeren, tredie sek
tion bruges til omkobling af PA-rørets
skærmgitterspænding, fjerde sektion bruges
til omkobling af spændingerne til relæ Rls2
og Rls5.
Strømforsyningen er der ikke meget at sige
om — den anvendte transformer er indkøbt
hos en af OZ’s annoncører — for at få - 12
volts jævnspænding til relæer og gitterforspænding spændingsfordobles glødespændingen på 6,3 volt — anodespændingen til oscil
latorerne i sender- og converterdel samt fasemodulatorrøret er stabiliseret med et OA2 —
ved modtagning belastes ensretteren med en
4 kohms modstand på 20 watt, på denne er der
et udtag, hvorfra der fås 200 volt til conver
teren.
Relæfunktionerne skulle fremgå af dia
grammet — Rls4 bruges til at skifte den an
vendte »bagsats« mellem en HF-antenne og
converterens MF-udgang, omskiftningen sker,
når 144 MHz-stationen tilsluttes lysnettet.
Igangsætning.

Efter at monteringen er afsluttet, og der
er foretaget kontrol af, at alt er monteret rig
tigt, kan afprøvningen påbegyndes.
1. Stabiliseringsrøret OA 2, oscillatorrøret
ECC 85 og et 6 MHz-krystal isættes.
2. Netspænding tilsluttes — senderen nøg

les — det undersøges, om oscillatoren svin
ger, dette sker lettest ved at måle gitterforspændingen over 0,1 Mohm-modstanden med
et RV.
3. Når oscillatoren er bragt til at svinge,
isættes de to 6AK5 og 6BA6 — senderen nøg
les — RV tilsluttes TP 1, og båndfilteret »A«
på 6 MHz trimmes til største spænding på
TP 1 — RV tilsluttes TP 2, båndfilteret »B«
på 18 MHz trimmes til størst spænding på
TP 2 — RV tilsluttes TP 3, og båndfilteret
»C« på 18 MHz trimmes til største spænding
på TP 3.
4. EL 95 og QQE 03/12 isættes — antenne
eller dummyload tilsluttes VHF-antennebøsningen — senderen nøgles — RV tilsluttes
TP 4 — båndfilteret »D« på 72 MHz trimmes
til størst spænding på TP 4. Instrumentom
skifteren stilles til at måle gitterstrøm i PAtrinet — 25 pF trimmeren ved L1 og 8 pF
butterflykondensatoren ved L2 trimmes, til
der opnås 2 mA gitterstrøm — det vil nok
være nødvendigt at ændre afstanden mellem
LI og L2, indtil den ønskede gitterstrøm er
opnået.
5. I serie med VHF-antennen eller dummy
load indsættes en SWR-bro — funktionsom
skifteren stilles i PM-stilling — instrument
omskifteren stilles til at måle anodestrøm —
senderen nøgles — PA-kondensatoren justeres
til resonans, og koblingen mellem L3 og L4
ændres, og 25 pF trimmeren i serie med L4
justeres, indtil der opnås mest udgangseffekt
—- det vil under denne procedure nok være
nødvendigt at efterjustere PA-kondensatoren.
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6. Nu er senderdelen klar til brug — modu
lationsforstærkeren skulle ikke volde store
vanskeligheder — rørene isættes, krystalmi
krofon tilsluttes, og funktionsomskifteren stil
les på PM — volumenkontrollen indstilles,
indtil der opnås et passende frekvenssving,
det kan være nødvendigt at ændre seriemod
standen på 1,5 Mohm til fasemodulatoren.
Funktionsomskifteren stilles på AM, hvor
ved clamprøret ECC 82 kobles i serie med
PA-rørets skærmgitter. Modulationen, der
herved frembringes, bliver en form for
skærmgittermodulation
—
udgangseffekten
falder til ca. 30 % af effekten ved PM/CW —
ved modulation stiger inputtet og udgangs
effekten i takt med talen — modtagning sker
bedst uden AGC på modtageren. Tilbage er
der nu kun at afprøve CW-stillingen — det
kan anbefales at indbygge et klikfilter.
7. Instrumentet er et japansk på 0,5 mA, og
de viste shunte skal ændres, hvis andre in
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strumenttyper anvendes. NB! Instrumentom
skifteren er non-shorting.
8. Instrumentomskifterens tredie stilling er
visning af relativ udgangseffekt — kapacite
ten på 0,5 pF ved L4 består af to stykker
sammensnoet PVC-isoleret monteringstråd,
hvis længde varieres, indtil der opnås et pas
sende udslag på instrumentet.
9. Måledata:
Målt med RV
på TP 1: - 8,5volt.
Målt med RV
på TP 2: - 60volt.
Målt med RV
på TP 3: - 30volt.
Målt med RV
på TP 4: - 12 volt v. stand
by og -i- 26 volt ved nøglet sender.
Gitterstrøm i PA: 2 mA.
Anodestrøm i PA: 65 mA ved 240 volts
anodespænding og i PM/CW-stilling.
Den her beskrevne station kører nu hos
OZ7ON i Dragør.
*) Vacuumrør i særlig udformning.

TR.

Forstærkere
med
integrerede kredse
Af OZ5PZ, P. K. S. Rosenbeck,
Svanfolk, 9293 Kongerslev.

HF-forstærker med CA 3028

Jeg vil i det følgende beskrive en HF-forstærker, som jeg har konstrueret, hvori der
er anvendt RCA integrerede kredsløb type
CA 3028.
Som det ses, er det ikke store ting, den fyl
der, og der er ikke gjort noget særligt for at
gøre den lille. Der er fremstillet to modeller,
en med trimmere til justering af frekvensen
og en mindre model med permeabilitetsafstemning. Forstærkeren arbejder som kaskodeforstærker, og som følge heraf er det kun
de to af de tre transistorer i CA 3028, der an
vendes. Den tredie transistor kortsluttes mel
lem kollektor og basis med en udvendig for
bindelse mellem ben 1 og 8, men husk, ingen
andre forbindelser på disse to ben.
Forstærkningen ved 100 MHz andrager ca.
20 dB, forstærkeren er prøvekørt på Sveriges
melodiradio, og der er opnået gode resultater
med den. Det kan nævnes, at med Sverige
uden forstærker var begrænserspændingen
3,5 volt, og med forstærker var den helt oppe
på ca. 8 volt.

Fig. 1. CA 3028 med forbindelser.

Ved at ændre på frekvensen af kredsene
kan man få forstærkeren til at køre på andre
frekvenser, f. eks. kanal 4 TV for dem, der
bor sydpå, og der er båndbredde nok til et
helt TV-signal.
Forstærkerens forstærkning fremgår i øv
rigt af kurven på fig. 1, og man kan se, at for
stærkerens forstærkning er ca. 20 dB ved
100 MHz, og ved 10,7 MHz er der ca. 40 dB
forstærkning. Denne kurve gælder for enhe
den som kaskodeforstærker, men for enheden
som differentialforstærker er det næsten de
samme data, der fås.
Monteringen af komponenterne og print
tegningen er vist i naturlig størrelse. Kred
sene for FM-båndet skal være 7 vindinger
1 mm kobbertråd og med en diameter på
10 mm. Trimmerne er B&O trimmere på 1—9
pF. Udtag til modtager sker gennem en kon
densator på ca. 15 pF, der kobles ind over
kollektorkredsen 3/4 vinding fra plus forsy
ningsspænding, men i øvrigt justeres udtaget
til max. output afhængigt af modtagerens ind-

Fig. 2. Forstærkerens diagram.
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gangsimpedans. Antenneindgangen er lavet
på samme måde, men uden kondensator, her
kobler man antennen ind over en lille del af
svingningskredsen afhængigt af antenneim
pedansen. For 70 ohm antenne og kabel bliver
det ca. 2½ vinding fra stelenden af spolen.
Forstærkeren blev indbygget i en Jautz
kasse med målene 4,5X7,0X10,5 cm, se foto.
Der blev monteret to coaxfatninger og en af
bryder. Der kunne også blive plads til et bat
teri på 4,5 volt i kassen.
Ved afprøvningen af den færdige forstær
ker skal man lige kontrollere strømforbruget,
da der jo kan være lavet en monteringsfejl
eller indsat forkerte komponenter. Forstær
keren skal ved et 4,5 volts batteri trække ca.
2,5—3 mA. Der er lavet plads til en lille diode,
f. eks. en OA 200 eller lignende. Denne diode
sidder der kun for at beskytte forstærkeren i
ukyndige hænder, idet der så, hvis tillednin
gerne til batteriet vendes forkert ved udskift
ning af dette, ikke sker andet, end at forstær
keren ikke trækker strøm, idet dioden er
vendt sådan, at den spærrer for strøm med
negativ polaritet. Spændingsfaldet over dio
den andrager ca. 0,8 volt, og forstærkeren
kommer så til at køre på ca. 3,5 volt, hvilket
er mere end nok. Forstærkeren afgiver ikke
ret meget mere signal ved for
øgelse af batterispændingen i
betragtning af, at man også får
et meget større strømforbrug
og dermed mindre levetid for
batteriet.
Forstærkeren CA 3028 kan
bl. a. også anvendes som MFforstærker,
differential
eller
kaskode, som converter i FMbåndet, som oscillator, blan
dingstrin, begrænser, LF-forstærker og DC-forstærker og
til mange andre formål. For
stærkerens diagram og forbin
delser er vist på fig. 2.
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LF-forstærker med CA 3020

Et andet integreret kredsløb, som jeg har
eksperimenteret med, er CA 3020, en bred
båndseffektforstærker. Den er anvendelig til
mange formål, her skal kun nævnes nogle af
dem, f. eks. LF-forstærker med push-pulludgang, se diagram og printtegning, som HFeffektforstærker og frekvensdobler. Den er
anvendelig til VHF med udvendige afstemte
kredse. Indgangsimpedansen er på ca. 40
kohm, effektforstærkningen på ca. 58 dB og
outputtet på max. 550 mW ved 9 volt batteri
spænding. Diagrammet af enheden, der er «
indbygget i et T05-transistorhus, ses på fig.
1. Der er 7 transistorer, 3 dioder og 11 mod
stande i kredsløbet.
Jeg har prøvet at lave en lille LF-forstær
ker med push-pulludgang. Fig. 2 og fig. 3 vi
ser henholdsvis diagram og printtegning. For
stærkeren kører fint med en transformator

Herunder: Efjektforstærkning af
CA 3028 som cascode.

Et integreret kredsløb,
indbygget i et transistor
hus. Endvidere HF- og
LF-f or stærkere.

LF-forstærker.

Indmaden i en CA 3020.

Indgfor push-pull med en impedans på ca. 2 gange
130 ohm på primæren. Signal-støjforholdet
for enheden opgives af RCA til 70 dB, hvilket
er det, der kræves af forstærkere til stereo
anlæg. Udgangseffekten er stor nok til mobile
transceivere og lignende LF-formål, hvor man
ikke kræver den helt store udgangseffekt. En
delig kan den jo anvendes til modulatordriver
ved, at man i stedet benytter en transformator
med tilpasning mellem transistorens kollektorer og det efterfølgende powertrin. På fig. 4
ses båndbreddekarakteristikken afbildet i et
koordinatsystem med frekvensen i Hz ud af
den vandrette akse og spændingsforstærknin
gen ud af den lodrette akse. Det ses, at ved
100 MHz er forstærkningen ca. 15 dB, så den
er også fint anvendelig til VHF med udven
dige afstemte kredse.

Printtegning til LF-forstærker.

FIG. U.

Typisk frekvensgang for forstærker med CA 3020.
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Danmarks (vistnok)
længste
modtager,
sml. med målestokken.

RX-7RA - En løsning af modtagerproblemet
Af OZ7RA, Erik Ørsted,
Willemoesgade 50, København ø.

RX-7RA er en kortbølge supermodtager be
regnet for frekvensområdet 3—31 MHz, op
delt i to underområder fra ca. 3—10 og 9,5—
31 MHz.
Modtageren er opbygget af 4 selvstændige
modulenheder monteret på 1,5 mm lederpla
der:
1. HF-modul.
2. BFO-modul.
3. LF-modul.
4. Strømforsyningsmodul.
HF-modulet.

HF-modulet består af en svingningskreds,
som er induktivt koblet til antennen, et blan
dingstrin med 2 stk. TIS34 (Q2 og Q3), lokal
oscillator med BF166 (Q4) og signaltilbage
koblingsforstærker med TIS 34 (Ql). Lokal
oscillatoren afstemmes samtidig med signal
kredsen v. hj. a. en to-gangs var. kondensator.
Mellemfrekvensforstærkeren
er
beregnet
for 1600 kHz, og mellemfrekvensforstærknin
gen leveres af 1 stk 3N140 (Q5), hvor gate 2
anvendes i forbindelse med AGC-reguleringen.
Produktdetektoren består af 2 stk. TIS34
efterfulgt af et trin LF med BC107 (Q8).

LF-delen.

LF-forstærkeren består af 2 stk. 2N2924
(Q9 og Q10), hovedtelefonerne tilkobles ud
gangstransistorens kollektor over en 10 H
drosselspole. I LF-forstærkeren er indsat et
lavpasfilter med meget kraftig afskæring for
frekvenser over ca. 2300 Hz. Overførings
kondensatorerne mellem LF-trinene er bereg
net således, at følsomheden fra ca. 300 Hz og
mod lavere frekvenser følger en faldende RCkarakteristik.
AGC-dioden El (1N914, OA200) er tilsluttet
udgangstransistoren over en emitterfølger
(Qll) 2N2924 og styrer en switch (Q12), lige
ledes bestykket med 2N2924. Når spændingen
på basis af switchen (Q12) overskrider basisemitterdiodens knæspænding ved ca. 0,6 volt,
begynder Q12 med stigende spænding at gå
on, hvorved Q5’s gate 2-spænding går mod
stelpotential, og dermed nedsættes forstærk
ningen i mellemfrekvensforstærkeren Q5. —
Komplekset El, R38 og C45 bevirker, at
AGC’en får »hang«-virkning med »fast at,tack-slow release«-konstant.
Strømforsyningen.

Strømforsyningen består af en brokoblet
ensretter E3 og 2 stk. 2N2924 (Q14 og Q15) i
et konvertionelt DC-filter og stabiliserings
kredsløb.

BFO’en.

BFO’en er efter Meisner’s oscillatorprincip
og er bestykket med 1 stk. BF166 (Q4) og af
stemmes v. hj. a. en kapacitetsdiode BA101
(E2) og et potentiometer R45.
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Opbygning.

Opbygningen i moduler giver forsk, bygge
fordele, bl. a. at en begynderamatør kan star
te med at bygge HF-modulet og BFO-moduIet

Til venstre: Strømforsyningen.
Herunder: Den selektive LF-forstærker med
udgangstrin for hovedtelefon samt
ACC-kredsløb.
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Modtagerens højre
ende. De fire store då
ser er 1600 kHz bånd
filtret. Togangs
kondensatoren afstem
mer HF-kreds og
oscillator. Der er brugt
printplader som chassis
og skærm.
Nederst til højre
skimtes snorhjul for
drev og skala.

alene. LF-forstærkeren Q8 leverer tilstrække
lig kraftige signaler fra de fleste amatørstatio
ner til aflytning med hovedtelefonerne for
bundet direkte på HF-modulets LF-udgang.
Strømforsyningsmodulet kan evt. erstattes
med tørbatterier, det samlede strømforbrug
er mindre end 30 mA.
Chassis og skærmkasse er fremstillet af
2 mm aluminiumsplade. Skalatrækket er
hjemmelavet og let at kopiere med simple
midler eller forsyne med et kommercielt ska
ladrev. I mit oprindelige projekt havde jeg
kalkuleret med et amerikansk surplus snekke
drev, men da dette er vanskeligt at opdrive
på markedet i dag, valgtes i stedet den hjem
melavede løsning. Alle komponenter i RX-

Modtagerens venstre
side. Under sving
hjulet ses strøm
forsyningsmodulet.
BFO’en er i den
8-kantede dåse. Øverst
ses LF-forstærkeren.
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7RA er nye, og der er på intet sted anvendt
surplus grej el. lign. ukurant materiel.
Vedrørende modtagerens egenskaber vil jeg
overlade bedømmelsen af disse til EDR’s ho
vedbestyrelse og tekniske redaktør. Jeg kan
dog bemærke, at den har givet meget fine
resultater på CW og SSB.
Den lave mellemfrekvens, som normalt in
debærer risiko for stor spejlfølsomhed, har
ikke i praksis generet denne modtager p. g. a.
den fine selektivitet, der opnås i signalsving
ningskredsen v. hj. a. signaltilbagekoblingen.
Der kan i øvrigt let indsættes et 1600 kHz
krystalfilter i stedet for en af MF-transfor
merne, hvis man skulle ønske yderligere at
forbedre modtagerens nabokanalselektivitet.

EME-teknik*)
Beregning af månedens
position og
dopplerforskydningen
Af OZ1PL, Poul Linnet,
Malmmosevej 45 A, Holte.

Ved månereflektionsforsøg er det nødven
digt at kende månens position på himlen,
ligesom det er en stor hjælp, hvis man kender
det reflekterede signals frekvensforskydning
i forhold til det udsendte signal.
Månereflektionskommunikation
arbej der
normalt med meget marginale signaler og
den mindst mulige modtagerbåndbredde,
hvorfor den størst mulige frekvensstabilitet
af både sender og modtager er nødvendig.
På OZ8EME anvender vi på 432 MHz en
modtagerbåndbredde på 25 Hz. Både sender
og modtager er styret af den samme frekvens
normal, bortset fra en variabel krystaloscil
lator i modtagerens 2. oscillator. Modtageren
har en kalibrerings- og indstillingsnøj agtighed på bedre end 10 Hz.
Dopplerforskydningen på det reflekterede
signal ændrer sig med en hastighed på typisk
150 Hz i timen, således at man med den an
vendte båndbredde må efterjustere modtage
frekvensen mindst hvert femte minut og helst
hvert andet for at holde sig på filterets flade
top, der er 10 Hz bred. Når dertil lægges, at
det modtagne signal varierer meget i styrke
på grund af librationsfadingen, forstår man,
at det er vældig praktisk at have en god ind
stillingsnøjagtighed efter skalaen og en be
regning af dopplerforskydningen for f. eks.
hvert femte minut.
De nødvendige astronomiske data for må
nen fås fra en »Nautisk Almanak«. Denne ud
gives for ét år ad gangen og anvendes til navi
gation. Min almanak er købt hos Fa. Iver C.
Weilbach & Co., Åmaliegade 30, København
K. Pris 22 kr. plus moms. Derudover anven
des kun en tabel over sinus og cosinus (skole
model OK).
Månens position.

Almanakken indeholder for hver fulde time
data for månen. Vi anvender Greenwich time
vinklen (G. H. A.) og Declinationen (Dec.), som
*) Earth-Moon-Earth = QSO via månen. TR.

angiver månens placering i himlens koordi
natsystem. Da vor antenne er monteret med
lodret og vandret akse, skal disse tal omreg
nes til azimuth (A) og elevation), der er hhv.
kompasretning i horisonten og vinklen over
denne. Azimuth regnes af astronomerne for
0 grader mod syd, 90 grader mod vest o. s. v.
Elevationen regnes til 0 grader i horisonten
og 90 grader lodret op. Negativ elevation be
tyder altså, at månen er under horisonten,
medens negativ azimuth blot betyder, at må
nen er øst for syd.
Endvidere skal stationens position anvendes
1 beregningerne. Den østlige længde kaldes
Ø.L. og den nordlige bredde N.B.
Formlerne for beregningerne af E og A ser
nu således ud i den rækkefølge, de anvendes:
H.A.T. = G.H.A. + Ø.L.
sin E = sin Dec • sin N.B. + cos Dec ' cos
N.B ' cos H.A.M.

Betegnelserne dækker:
H.A.M er månens lokale timevinkel.
G.H.A. er månens timevinkel ved Greenwich (fra tabellen).
Dec er månens declination (fra tabellen).
Ø.L. er stationens østlige længde.
N.B. er stationens nordlige bredde.
E er månens elevation.
A er månens azimuth.
Da dette skal udregnes for hver time i test
perioden, må det sættes i system, og det har
jeg gjort ved at lave nedenstående skema, der
siger alt, hvad man har brug for om bereg
ningen. Skemaet er delt i 12 lodrette kolon
ner, som udfyldes i nummerorden. Linie 1
giver kolonnens nr., linie 2 siger, hvad kolon
nen indeholder, og linie 3 hvordan det bereg
nes. Kolonne 9 og 12 er de ønskede månedata
for hver fulde time. Til den praktiske anten
nestyring interpolerer vi os til tallene for hver
10 minutter og skriver en tabel over disse.
Man vil se, at i kolonne 2 og 8 er positionen
for OZ8EME i Rude Skov fast indsat, og disse
tal må naturligvis ændres ved andre positio
ner. Skemaet er meget praktisk, og man kan
regne en linie ud på ca. 5 min., når man har
prøvet det et par gange.
Almanakken indeholder for hver dag en
angivelse af tidspunkterne for månens meri
dianpassager. Den øvre meridianpassage er
det tidspunkt, hvor månen er syd i og højest
på himlen, angivet for Greenwich og i GMT.
Tidspunktet for andre positioner passer imid
lertid nogenlunde, hvis den opgivne tid reg
nes som lokal tid.
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Dopplerforskydningen.

Det reflekterede signals frekvensforskyd
ning skyldes den hastighed, hvormed afstan
den fra stationen til månen ændrer sig. For
skydningen kan opdeles i to dele, som vi kal
der DF1 og DF2. DF1 forårsages af jordens
rotation og er nul, når månen står i syd, idet
vi så bevæger os vinkelret på retningen til
månen. Når månen står i øst for syd, nærmer
vi os den, og den modtagne frekvens er hø
jere end sendefrekvensen. Omvendt bliver
frekvensen lavere, når månen står vest for
syd. DF2 forårsages af ændringen i afstand
mellem jordens og månens centrum og forår
sages altså af, at månens bane rundt om jor
den er en ellipse og ikke en cirkel. Denne ellip
se gennemløbes én gang på ca. 28 døgn, og
dopplerforskydningen ændrer sig kun lang
somt, så den regnes for konstant inden for
nogle timer. Bidraget kan både være positivt
og negativt. Til beregningen anvendes alma
nakkens opgivelse af horisontalparallaksen
(H.P.), som er den vinkel, jordens radius ses
under fra månen og altså et mål for afstanden
fra månen til jorden. Den er opgivet i bue
minutter med én decimal og ligger mellem
61,1 og 54,0. Der anvendes værdien for 12 ti
mer før og 12 timer efter beregningstidspunk
tet, kaldet H.P.F. og H.P.E.
Formlerne for beregning af dopplerforskyd
ningen DOP ser således ud i den anvendte
rækkefølge:
Frekvens = 432 MHz.
DF1 = - 1280 • cos N.B. • cos Dec • sin
H.A.M. (Hertz).

DOP = DF1 + DF2.
Betegnelserne dækker udover de tidligere
anvendte:
DF1 er dopplerforskydningen stammende
fra jordens rotation.
DF2 er dopplerforskydningen stammende
fra månens bevægelse.
H.P.E. er månens horisontalparalakse 12
timer efter i buemin.
H.P.F. er månens horisontalparalakse 12
timer før i buemin.
DOP er den samlede dopplerforskydning.
Hvis dopplerforskydningen skal udregnes
(sluttes næste side).

Til højre: En prøve på tabel til beregning
af månens data.
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En rævemodtager til
Vi har i Vejle afd. bygget SM5BZR’s ræve
modtager — ikke til 80 m, men til 160 m. —
Måske er der andre amatører, der er inter
esseret i at vide, hvilke ændringer der skal
foretages for at få modtageren til at køre
160 m, så derfor sendes denne skitse. L2 er
med held viklet på en lille spole med 3X21
vindinger.
Vy 73 og god arbejdslyst.
OZ1SX.

RETTELSE

DX-modtageren,
der starter som
begynderkonstruktion
Dioden i HF-trinet skal gå fra Ql’s basis til
spændingsdelerens midtpunkt, og ikke til stel
som vist.
Der mangler en forbindelse fra katoden på
D8 til Q9’s basis i AGC-forstærkeren.
Vy 73 9JC, K. H. Jensen.

for kommunikation mellem to forskellige sta
tioner, må DFl udregnes for begge stationers
positioner, og som værdien af DFl i udtryk
ket for DOP indsættes gennemsnittet af de to
DFl-værdier.
Typiske værdier for DF2 er fra -X 180 til
+ 180 Hz.
DFl kan på vore breddegrader gå fra -X 720
til + 720 Hz.
Dopplerforskydningen er proportional med
frekvensen, således at den på 144 MHz vil
være en trediedel af den her beregnede.
På OZ8EME har vi nu et computerprogram
til at foretage disse beregninger på en IBM
1130 computer, og vi er også i stand til at
foretage beregningen for andre stationers
positioner.
73 og på genhør via månen!
OZ1PL.

SWL-spalten
Ved påbegyndelsen af denne spalte er det
mit håb, at vi kan få den lidet givende kritik
af DR-dækningen i OZ erstattet af et positivt
samarbejde mellem de aktive SWL’s og un
dertegnede, der har påtaget mig at redigere
denne spalte indtil videre, og at det med tiden
er meningen at lade en aktiv SWL overtage
denne redaktion. Som aktiv senderamatør
kan man jo nemt overse væsentlige aspekter
i lytterarbejdet, og derfor er samarbejdet med
de aktive lyttere netop så vigtigt.
Nu til selve spalten. Når denne spalte ikke
kaldes DR-spalten, er det fordi den henven
der sig til alle lyttere, såvel indregistrerede
DR-lyttere som uregistrerede kortbølgelyt
tere. Den henvender sig såvel til begynderne,
inden de får deres sendelicens, som til dem,
der foretrækker udelukkende at lytte. Vi må
huske, at der også er folk, hvis hele interesse
det er at aflytte på kortbølgebåndene, såvel
på amatørbåndene som på de kommercielle
tjenester. Disse lytteramatørers rapporter er
af stor interesse for senderamatørerne, hvor
for jeg allerede her i denne første spalte vil
opfordre lytterne til at indsende rapporter
om amatørtrafik til 7BQ under »DX-jægeren«, mens rapporter og oplysninger om kom
mercielle stationer bedes sendt til underteg
nede. Med hensyn til spaltens øvrige indhold
kan siges, at jeg ikke er teknisk kvalificeret
nok til at kunne besvare tekniske spørgsmål;
dertil har vi jo også vores tekniske brev
kasse ved 6NF. Derimod ser jeg gerne, at
man fremsender små notitser om fiduser, som
man mener, andre kan have glæde af, oplys
ninger af interesse for senderamatørerne,
sjove oplevelser o. lign. Så skal jeg bestræbe
mig på at gennemgå den operationsmæssige
side af sagen. Der tænkes f. eks. på, hvorle
des man lytter med udbytte, rapportering,
logføring, QSL-kort o. s. v.
Jeg appellerer hermed til alle, der er inter
esseret i lytning, om at indsende små (eller
store) notitser, så at denne spalte kan blive
det længe ønskede forum for lytteramatø
rerne. Altså, hvadenten I lytter på 10 kHz
(ja, 10 kHz, det er ingen trykfejl!) eller på
1296 MHz, lytter på CW, RTTY, SSB, AM
eller BCL-stns — kom frem af busken og
send inden d. 20. i hver måned stoffet til:
Vøgg H. Jacobsen, Gustav Adolfsgade 5,
2100 København 0.
83 de OZ7DX.
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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: Hvad hedder følgende rør i europæ
isk norm: 35W4? Hvem kan hjælpe mig med et dia
gram af modtageren S-38E fra Hallicrafters?
Svar: Det hedder HY90, men der er ikke, så vidt
jeg ved, nogle af de europæiske fabrikker, der laver
det. Til gengæld er 35W4 et af de amerikanske rør,
som kan fås i Europa. — Ja, hvem kan?
Spørgsmål: Jeg har nogle problemer, som jeg
beder dig hjælpe mig med. Det drejer sig om op
bygningen af en fuldtransistoriseret sender til HFbåndene. 1) Hvorledes skal koblingen være mellem
de forskellige trin for at få størst mulig stabilitet
(kapacitiv eller induktiv)? 2) Hvor og hvorledes
nøgler man en transistorsender? (VFO og buffer skal
jo helst køre hele tiden). 3) Hvordan ser diagrammet
med komponentværdier for et dobler- og et triplertrin ud? 4) Hvorledes udføres omkoblingen mellem
de forskellige trin i en exciter med transistorer
(stadig med størst mulig stabilitet). 5) Er det muligt
at udstyre de forskellige trin (dog ikke PA) med
bredbåndsafstemning med tilfredsstillende resultat?
6) Hvilke transistorer vil du anbefale til senderens
PA (størst mulig effekt)?
Svar: Det er lidt svært at få begyndt med at
svare. Et fyldestgørende svar vil nok fylde en bog,
så det er jeg ikke så meget for! — Dine spørgsmål
tyder på, at du overvejer en sender efter recepten:
VFO-BF-FD-FD-FD-FD-PA. Og det er jeg lidt ked
af. Det er nemlig en læst, man forlod for 10 år
siden, fordi komponentprisernes bratte fald gjorde
det overkommeligt at lave senderfrekvensen ved at
blande passende signaler, ligesom i modtagere af
supertypen. Den metode har en række fordele,
hvoraf en vigtig er, at den laver mindre TVI. Efter
den gamle metode kører man jo FD-trinene hårdt
ior at få dem til at virke, og filtreringsproblemet
med de uønskede harmoniske er svært, fordi et så
dant trin kører på relativt højt effektniveau. Na, ja,
selv en VFO kan jo lave TVI. Muligheden for ESB
og god båndspredning på alle bånd ved sendere af
blandingstypen skal jeg ikke komme yderligere ind
på her. Men jeg vil anbefale dig at overveje din
planlægning igen. 1) Grænsen for et afstemt for
stærkertrins forstærkning sættes i første omgang af
kapaciteten mellem indgangs- og udgangsterminaleme. Ved transistorer er denne kapacitet ved mo
derne typer så lav, at man kan få en rimelig for
stærkning i et trin, d. v. s. så megen forstærkning,
der er brug for i det trin. Den største forstærkning,
man kan få ud af en transistor, er kvadratet på for
holdet mellem fmax-tallet for transistoren og ar
bejdsfrekvensen. For AF124 er f max ca. 500 MHz, så
på 10 MHz er den maximale effektforstærkning
altså (500/10)2 = 2500 gange eller 34 dB. Herfra skal
man så trække tabene i de tilsluttede filtre, som
afhænger af den ønskede båndbredde og det for
håndenværende Q. I OZ aug. 1964 side 248 kan du
se denne sammenhæng illustreret. Blot husk, at
hvis transistorens ind- og udgangsimpedanser ikke
giver dæmpning nok af kredsene, må man bruge
ekstra dæmpemodstand, og det giver lidt ekstra tab,
som også skal trækkes fra. — Som regel er der råd
til, at noget af forstærkningen kan „sælges" på den
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ne måde, og derved bliver kredsene tilstrækkelig
lavimpedante til, at trinet umiddelbart er stabilt.
Når det er tilfældet, er det ligegyldigt i den forbin
delse, om koblingen mellem trinene er induktiv eller
kapacitiv. — 2) Et sådant trin er kun til at skelne fra
et normalt afstemt „lige-ud“ forstærkertrin ved, at
resonansfrekvensen af udgangskredsen er 2 eller 3
gange indgangsfrekvensen. Komponentværdierne er
også de samme, dog er man måske tilbøjelig til at
gøre modstandene til basisforspændingen lidt min
dre, så der bliver råd til lidt større basisstrøm i
spidserne af strømkurven. — 3) Man nøgler et af
trinene med lille signalniveau, ofte lige omkring
blanderen. Så slipper man for at høre sit eget styre
signal under modtagning. I en sender af den gamle
type er det meget svært at afskærme VFO’en så
godt, at den ikke behøver at nøgles, og hvis tegn
formen ikke skal være alt for skarp, må man tillige
nøgle et af de sidste trin i senderen, f. eks. driver
trinet. — 4) Der er ingen forskel i måden at lave
omkoblingen på, når man bruger transistorer i ste
det for rør. Hvis trinene i sig selv er stabile, giver
omkoblingen ingen ustabilitet. —-5) Ja, det er det.
Det koster lidt forstærkning, men den er der jo
råd for, eventuelt med et ekstra trin. Der er endda
de folk, som vil lave senderens trin til at køre over
hele HF-båndet uden nogen afstemning eller spole
skift, altså rigtig bredbånds! I OZ aug. 1964 og nov.
1963 står det væsentlige ved dimensionering af bånd
filtre. — 6) Jeg kunne vel nok finde de typer frem,
som p. t. kan give størst mulig effekt, men det er
næppe umagen værd, for de koster nogle få hun
drede dollars stykket. Jeg tror, man må sige, at
skal man over 5 W, skal man endnu bruge rør til
resten. 2N3553 kan tage 5 w input, hvis man køler
den ordentligt. Men hvis man alligevel skal bruge
rør, er 1 W jo nok til de fleste, og det kan ydes af
f. eks. 2N1613, 2N1711, 2N2219 m. fl. Jeg ville nok
selv ende med en 2N2219 med ca. ½ w HF ud til
PA. — Når jeg sætter 5 W som grænse, er det fordi
en 30 W transistor koster ca. 130 kr/100 stk., og så
er vi vel ude over det rimelige i dette tilfælde? —
Det blev ikke en bog, men lidt løs snak. Prøv nu
at lægge en mere detailleret plan for senderen og
spørg så igen om de konkrete ting i den!
Spørgsmål: Min viklemaskine skal moderniseres,
og hertil har jeg en motor med følgende data:
220 Veff, 0,43 A, 0,005 kW, cos fi = 0,8, 2700 rpm,
Den er forsynet med en 3 μF kondensator. Kan den
hastighedsreguleres med en SCR-diode som vist af
6PA i OZ feb. 1967 side 54? Eller har du et andet
diagram? — Til en variabel elektronrørsstabilisator,
som den vist i håndbogen side 350 fig. 417, har jeg
tænkt mig at stjæle hjælpespændingen - 450 V som
vist i vedlagte diagram (fig. 1), Kan denne opstilling
køre? Hvad sker der, hvis Cl og C2 fjernes?
Svar: Ja, til en vis grad. Men det er vist ikke
praktisk anvendeligt med din motor, som må være
en såkaldt skyggepolsmotor af grammofonstørrelsen,
medmindre du har skrevet en forkert størrelse for
antal kW. Se efter en gang til, om der ikke står
0,500 kW. I begge tilfælde må det være en motor
efter kortslutnings-asynkronprincippet, og fælles for

Lidt om drejespoleinstrumenter

Har man fortjent at få en på frakken, skal
man sør’me også ha’ den. Jeg indrømmer, at
det er noget vrøvl, som stod i min artikel i
OZ april vedrørende drejespoleinstrumenter.
Hvordan fejlen er opstået, er det ikke lykke
des mig at efterspore, men fejl er det da i
højeste grad, for selvfølgelig skal man da på
voltmeter, hvor man ønsker 5 gange højere
måleområde, have 5 gange større samlet mod
stand. Rettelse burde have stået i OZ for maj
måned, men jeg må med skam indrømme, at
jeg ikke har eller havde læst artiklen i OZ,
ellers havde jeg jo nok opdaget fadæsen og
bragt rettelsen i OZ maj.

dem er, at de næsten kun kan belastes, når de løber
med deres fulde hastighed. Så selv om den måske
kan hastighedsreguleres, kan den kun trække noget
af betydning: ved max. omdrejningstal, så den vil
næppe være egnet til dit formål. Om, det er en motor
af den type, kan du se ved at se efter, om der er kul
i den. Hvis ja, er det en universalmotor, og så kan
du anvende regulatoren med godt resultat. Hvis nej,
er det den ovenfor omtalte type. — Ja, det kan den,
hvis den nederste filterspole flyttes ned i minusled
ningen. Men alle kondensatorerne skal bestå af to i
serie på hver mindst 350 V arbejdsspænding! Natur
ligvis med en modstand ikke større end 50 kohm
over hver. — Hvis Cl og C2 fjernes, får du ingen
negativ spænding. Det er til at forstå, så du mener
nok, hvad der sker, hvis de kortsluttes? Så kommer
der blå røg og: lugt af brændt transformer. Der
mangler en sikring på diagrammet!
Spørgsmål: Af mangel på ældre numre af OZ —
samt manglende evne til diverse udregninger —
henvender jeg mig i min kvide til dig ang. læng
der på top og radialer til en ground-plane antenne,
skåret til 145 MHz. Jeg ønsker at bruge IS mm Al
rør til toppen og 12 mm Al rør til radialerne.
Svar: Toplængde = 50 cm og radiallængde — 54
cm, I øvrigt vil en cm fra eller til ikke betyde ret
meget med så tykke rør, for antennen bliver mere
bredbåndet end „normale" antenner.
Spørgsmål: Under opbygning af den i OZ 1364
dec. beskrevne lineære forstærker er jeg kommet i
bekneb for oplysninger angående værdierne for
selvinduktionen i pi-leddets spole. Jeg er i besid
delse af en variabel selvinduktion, vil en sådan
kunne anvendes med fordel, eller er det mest for
målstjenligt at anvende en omskifter til ændring af
selvinduktionen?

OZ7TP, jeg takker dig for din kritik og
rettelse, det beviser, at artiklerne trods alt
bliver læst, tak OB.
Med hensyn til voltmetret med det uhygge
ligt store forbrug kan jeg da oplyse dig om
7TP, at sådan et ejer jeg virkelig ikke, ingen
ville vel heller finde på at bruge et sådant til
radiomåling. I min artikel skriver jeg (jeg
har fået den læst), at vi forudsætter, at vi skal
bruge et voltmeter, der nævnes et nuværende
samt et ønsket måleområde, her er af hen
syn til begyndere benyttet runde tal som
100 og 500 volt, der kun skal bruges som ek
sempel og intet andet, alle andre tal kunne
for den sags skyld være benyttet, men det
nævnte skal kun betragtes som et eksempel,
et er teori, et helt andet er praksis, men jeg
er da heller ikke i tvivl om, at du, 7TP, ud
mærket godt ved, hvad jeg mener med de
runde tal, men tak for din interesse for artik
len samt rettelsen, idet jeg beklager.
Vy 73 OZ4F, K. V. Rasmussen,
Rødegård 7, Kbh. S.

Svar: På 80 m skal spolen være ca. 8 μH og 4 μH
på 40 m o. s. v. Hvis den trillespole er en af dem
på 10 μH, er det en udmærket komponent til for
målet. Jeg: tror dog: ikke, at det bliver nemt at få
trinet effektivt på 10 m, impedanserne er for små.
Med en variabel spole er der mulighed for at få
trinet til at køre helt optimalt: med ret varierende
belastningsimpedans. Det er jo en fordel. Til gen
gæld kan det være indviklet at afgøre, hvordan de
tre håndtag i PA-tanken skal stå, for at man har
den optimale indstilling. Med de faste spoler går
man ud fra et snævert interval for belastningsimpe
dansen, som regel omkring 50 ohm, og ved hjælp af
kondensatorerne kan man så afstemme og tilpasse
rigtigt. Med trillespolen kan man klare et større
belastningsimpedansinterval, hvis man altså finder
den rigtige indstilling. Jeg har ikke selv arbejdet
med en sådan sender, så jeg kan ikke give anvis
ninger på, hvordan man, skal gøre, men, det må
være til at finde ud af, når man sidder med sende
ren.
Vy 73 de OZ6NF.
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HOVEDBESTYRELSESMØDE
EDRs hovedbestyrelse havde søndag den 26. maj
møde i København.
OZ7AQ, EDRs tekniske redaktør, startede mødet
med at indlede en diskussion om arbejdsformen
inden for udvalget, som mødes med Post & Tele
grafvæsenets embedsmænd. 7AQ, som var med i
dette udvalg, havde intet hørt om, hvorvidt der var
afholdt møder!!
OZ2KP og OZ5RO, som også er i udvalget, havde
begge søgt kontakt med P. &T., men der var i øje
blikket ikke noget at forhandle om.
De forskellige løbende sager var ikke færdigbe
handlede hos: P. & T.
Som man, kunne læse i OZ juni 1968 blev der
vedtaget nye og faste regler for foredragsudvalget,
som i øjeblikket bestrides af OZ3RC.
Det blev vedtaget, at OZ2UD i Roskilde for frem
tiden skulle have en godtgørelse for arbejdet med
RTTY-maskinerne; maskinerne skal nu koste 130 kr.
OZ2UD betaler selv et medhjælp ud af de penge,
han får fra EDR.
Det blev vedtaget, at OZ2NU Børge Petersen
skulle rejse til mødet i Wolfsburg i juli for at re
præsentere EDR.
Endvidere skulle OZ6PA, EDRs landsformand, og
2NU rejse til det nordiske møde i Sandefjord d. 9.
august og samtidig være til stede ved N.R.R.L.s
40 års jubilæum d. 10. august.
Et forslag fra 6PA om at støtte den færøske for
enings byggefond blev ikke støttet af hovedbesty
relsens flertal. Man havde opgaver at varetage inden
for afdelingsarbejdet, der var vigtigere i øjeblikket.
I diskussionen, om den nye QTH-liste blev det
vedtaget at indhente tilbud fra flere sider. QTHlisten skal foreligge inden jul.
OZ2NU forespurgte, om den på 2 m omsiggribende
telefonsnak på 145,9 ikke kunne begrænses til almin
delig amatørsamtale, frekvensen omkring 145,9 var
jo international kaldefrekvens.
Der var ikke tilslutning til et sådant forslag.
Denne frekvens var af VHF manager givet til dette
formål, når blot man holdt op, når der var satellitog ballonopsendelse, dog havde 9AC påpeget, at der
lå skotske stationer På frekvenserne.
Det blev vedtaget, at OZ7DX skulle hjælpe OZ2NTJ
med arbejdet i region 1, korrespondansen og jamboré-samarbejdet.
Der blev på 3FMs opfordring nedsat et budget
udvalg, bestående af OZ6PA, OZ1BP og OZ7XG
med OZ8JM som suppleant. 3FM ønskede ikke selv
at være med i udvalget. Vy de OZ5RO, sekretær.

SILENT KEY
En god ven af Danmark og en velkendt stemme
på amatørradio med rod i det fremmede er ikke
mere. Det er ZL1AJW, Les Rosamasky. Les, som han
altid kaldtes, døde den 27. juni i Hamilton. Han blev
kun 57 år gammel.
Les kom til Vejle den 12. juli 1967 for at besøge
3FF og XYL. Desværre gik det sådan, at han få dage
efter blev syg og måtte tilbringe hele 6 uger på
Vejle sygehus. I september rejste han hjem igen,
men desværre blev han aldrig rigtig rask igen.
Vi, der kendte ham, lærte at sætte pris på ham.
Han var et dejligt menneske og en herlig radio
amatør. Vi vil altid bevare mindet om ham og huske
ham som en god kammerat.
OZ3FF og Udde og Vejle afdelingen.
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Danmarksmesterskabet
i rævejagt afholdes i år lørdag den 31. august og
søndag den 1. september. Kortet er Jelling A 3008
1:40.000. Terrænet har aldrig før været benyttet til
rævej agt.
Mødestedet bliver Randbøldal campingplads som
ligger 0. S. 0. for Vandel. Om de nærmere de
taljer vil man kunne læse mere i august OZ, men
forberedelserne tegner til et godt, hyggeligt og
sundt samvær med gode kammerater i det, frie
under udøvelsen af en spændende jagt.
Det er i år Kolding-afdelingen der arrangerer, og
program og nærmere oplysninger fås hos OZ2RD,
Niels Storgård. Men ellers kommer vi tilbage til jag
ten i næste OZ.

OZ skal ud til tiden
Det bliver mere og mere vanskeligt at få OZ ud
til tiden. Der er mange forhold som spiller ind.
Først er der det mærkelige, at samtidig med, at
postvæsenets takster stiger til det helt urimelige,
bliver postbesørgelsen dårligere og dårligere. Skal
bladet ud om lørdagen, kan postvæsenet lade det
ligge til om mandagen og det gør ofte, at modtageren
føler det som om, bladet er afsendt for sent. Man
kan også vente med at udbringe bladet til særlige
dage med tryksager, og også dette kan virke meget
uheldigt.
Men der er mange andre vanskeligheder. Tænk
på alle de ekstra fridage vi har haft. Påske, pinse,
Kristi himmelfartsdag, bededag, majdag, og hvad
de allesammen hedder.
Sådanne dejlige ekstrafridage, som vi er glade for,
virker øjeblikkelig ind på arbejdets leveringstid.
Og så er der selve 5-dages ugen. Trykkerierne har
fået det som så mange andre virksomheder, de luk
ker om lørdagen. Nu skal man så på fem dage nå
det arbejde man tidligere udførte på seks, og det
kan naturligvis ikke lade sig gøre. Slet ikke,
når man som bogtrykkerne, er meget fjendtlig stemt
over for overarbejde.
Selvfølgelig skal vi alle være glade for 5-dages
arbejdsugen. Ingen af os, der har prøvet dens for
træffelighed, ønsker at vende tilbage til de seks
ugentlige arbejdsdage. Til gengæld må vi så også
være lidt tolerante, når arbejdet forhales på grund
af de mange ekstrafridage om foråret og de alminde
lige ferier.
Men der er også en anden grund til OZ’ forsin
kelser, og den skyldes os selv. Hvor ofte presser man
ikke på gennem OZ for at få medarbejdrne til at
lever til tiden. Tiden er senest den 25. i måneden.
Det sker alt for tit, at stoffet kommer så sent som
den 1, eller den 2. Og så står man dér. Der er stof
der kan vente, men der er stof man ikke kan und
være, så venter vi, og så er vi skyld i forsinkelsen.
Medarbejderne, og det er også afdelingsreferenter,
tager sig sammen en gang eller to, når vi truer med
at droppe deres indlæg, men så falder de snart til
bage til den gamle slendrian, og afleverer for sent.
Nu har vi snart efterår, og det er slut med und
skyldningerne om ferietid etc. Vi skal allesammen
gøre vort yderste for at levere stof og blad til tiden.
Vi må betragte det som en æresag, at vi er præcise.
Medarbejderne, der leverer stoffet, og redaktionen,
der bearbejder det. Så vil trykkeriet også kunne få
den rimelige tid til arbejdets udførelse som er så
påkrævet, og vi behøver ikke sætte vore amatør
kammeraters tålmodighed på den prøvelse, det er at
måtte vente på deres blad.
OZ6PA.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU, P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department,)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

Aktivitetstesten juni 1968:
CW
1. OZ4FF 73X10 = 730
2. OZ1LO 70X 9 = 630
3. OZ70F 60X10 = 600
4. OZ7GI 59 X 9 = 531
5. OZ4CF 57 X 9 = 513
6. OZ7HU 54X 9 = 486
7. OZ4MQ 48 X 9= 432
OZ3PO 54X 8 = 432
9. OZ4H 56 X 7 = 392
10. OZ2LW 48 X 8 = 384
11. OZ2UA 52 X 7 = 364
12. OZ4QX 26 X 6 = 156
13. OZ9GS 20 X 6= 120
14. OZ7OG 13 X 5 — 65
15. OZ5ME 12X 5 = 60

SSB
1. OZ9KZ 86X11 =
2. OZ70F 84X11 =
3. OZ1RH 87X10 =
4. OZ6EI 78 X 9 =
OZ8CV 78X 9 =
6. OZ1LO 74X 9 =
7. OZ4FF 61X10 =
8. OZ5EV 57 X 9 =
9. OZ2KI 54X 9 =
10. OZ8PT 50 X 9 =
11. OZ7QG47X 9 =

Denne gang var der også nye deltagere i cw-afdelingen, hvilket er særdeles glædeligt.
Jeg vil endnu en gang tilskynde de nye amatører
at prøve at deltage, idet testen jo er meget nem, og
er det ikke sjovt at prøve at deltage i en test?
Vy 73, OZ4FF, Karsten
10. SAC Contest 1968
Fra SSA, der står som arrangør i år, har vi fået
første varsel på årets SAC Contest, der vil finde
sted således:
Fone: Sept. 21. kl. 1500 GMT til Sept. 22. kl. 1800 GMT
CW: Sept. 14. kl. 1500 GMT til Sept. 15. kl. 1800 GMT
Reglerne er de samme som de nærmest foregående
år, men dem skal vi i øvrigt komme tilbage til i et
senere nr. af „OZ“.

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

Foreløbig skal vi kun bede jer om at reservere
ovennævnte tidspunkter for denne test, hvor OZ
igen gerne skulle opnå en god placering.
VK/ZL/Oceania DX Contest
Endvidere skal vi informere om denne test, hvor
tidspunkterne er følgende:
Phone: 2 timer fra kl. 1000 GMT lørdag den 5. okt.
til kl. 1000 GMT søndag den 6. okt.
CW: 24 timer fra kl. 1000 GMT lørdag den 2. okt.
til kl. 1000 GMT søndag den 13. okt.
Også her er reglerne uforandrede fra 1966 og 1967.
Vi skal opfriske dem, når tidspunktet nærmer sig.
Region 1 Bulletin Laasion Officer
OZ7DX, Vøgg Jacobsen er efter indstilling fra Tr.
Dept. og af EDRs hovedbestyrelse blevet valgt til at
varetage jobbet som forbindelsesmand til Region 1
Bulletin, hvilket vil sige, at OZ7DX efter opgave
skal tilsende dette blad alle informationer fra EDR
som kan være af almen interesse for de øvrige
europæiske IARU-lande.
CR9 Operation
Skønt CR9AK er tilbage igen i Macao, vil en
gruppe VS6 hams tage til Macao den 2. august for
at lette belastningen på CR9AK.
Aktiviteten vil blive fra den 2. til den 5. august
på alle bånd — men kun SSB. QSO’er vil kun blive
i form af rapporer.
QSL’s sendes til:
Hong Kong Amateur Radio Transmitting
Society (CR9)
Box 541, Hong Kong.
Selvadresseret kuvert og 5 IRCs for luftpost-svar,
ellers går kortene den sædvanlige vej over bureau.
Det er „vor mand i Hong Kong“ — Herbert/7SM,
der har sendt meddelelsen, og han føjer på ny en
hilsen til alle herhjemme, idet han meddeler, at han
vil holde en kort ferie i august.
YO Internationale test 1967
Gennem OZ1QW har vi med tak modtaget resul
taterne fra YO-testen 1967, hvoraf vi plukker, hvad
der står om OZ:

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 pre.
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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Enkelt operatør på ét bånd:
14 mc/s
1. OZ1IF 28 54 12 = 648 p.
2. OZ4EDR 6 12
5 =

heraf ser ARRL sig ikke i stand til at kreditere
VP2ME kort for DXCC.
60 p.

Enkelt operatør på alle bånd:
1. OZ4DX 66 122 28 = 3.416 P.
2. OZ1QW 43
83 26 = 2.158 p.
3. OZ4FF 10
20 10 =
200 p.
Resultaterne er godt prægede af bornholmsk del
tagelse.
YO Internationale test 1968
Det „International Short Waves Championship of
Romania" afholdes i den første week-end i august
hvert år, og det vil sige, at denne test i år finder sted
fra lørdag den 3. aug. 1968 kl. 1800 GMT til
søndag den. 4. aug. 1968 kl. 2400 GMT.
Alle bånd: 3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 Mhz må benyttes
— men kun på cw. Contest call er: Test YO.
Der kan deltages på følgende måder:
a) Enkelt operatør — enkelt bånd
b) Enkelt operatør — alle bånd
c) Multi-operatør — enkelt bånd
d) Multi-operatør — alle bånd
Formål: at kontakte så mange YO-stationer som
muligt •— i flest mulige YO-distrikter og på flest
mulige bånd eller som for a) og c) på enkelt bånd.
Der udveksles almindelige rapporter med RST +
QSO nr. startende med 001 og uden hensyn til bånd.
Hver komplet QSO giver 2 points.
Kaldesignalet på YO'^stationen vil blive efterfulgt
af en forkortelse, der angiver distriktet. Der findes
følgende forkortelser:
AG — BC — BT — BU — CJ — CR — DB — GL —
HD — IS — MR — MS — OL — PL — RB — SV.
Hver YO-distrikt giver 1 point til multiplikator
på hvert bånd, hvilket vil sige, at den maksimalt
opnåelige multiplikator er 85 (5 båndX17 distrikter).
Slutresultatet fås ved at multiplicere qso-points med
summen af multiplikatorer. Loggen skal udføres for
hvert bånd for sig med dato og tid (GMT) kontaktet
station, kodegruppe — muliplikatorkolonne — og
qso-points. Udregning udføres på specielt blad, hvor
der også skrives en underskreven erklæring om,
at rapporten er i overensstemmelse med sandheden
samt at alle regler og bestemmelser har været
overholdt.
Topscoreren blandt de udenlandske amatører vil
blive tituleret „International Short Wave Champion
of Romania" og vil blive tildelt en pokal.
I øvrigt en række diplomer til de bedste i hvert
land i hver klasse.
Loggene må senest være poststemplede den 1.
sept. 1968 og skal adresseres til:
Romanian Radio Amateurs Federation
p. O. Box 1395
Bucharest V - Romania.
DXCC-listen
Vi har fået et par nye medlemmer i DXCC-klubben, idet
OZ7ON med 147 bekræftede lande og
OZ6MI med 119 bekræftede lande
figurerer på den sidste officielle liste fra ARRL.
ARRL meddeler i øvrigt, at på grundlag af infor
mationer modtaget vedrørende QSL-kort udsendt af
VP2ME, hvoraf det fremgår, at udstedelsen af kor
tene ikke altid har været baseret på tovejs-kommu
nikation mellem de pågældende, h.v.s., at qso ikke
var nødvendig for modtagelse afqsl. På grundlag
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fra ARRL HQ nævner den kendsgerning, at ledelsen
har foreslået indstiftelsen af et nyt 5-bånds DXCCdiplom. Detaljer herom imødeses med stor interesse.
En anden anbefaling fra HQ går ud på, at DXCCmedlemmer med over 300 lande skal kunne afgive
nye bekræftelser for hver 5 nye i stedet for 10 som
er kravet for øjeblikket.
Diploma Ilha de S. Vicente
Et nyt diplom er opnåeligt for de, der har haft
mindst tre bekræftede forbindelser i Mindelo, Cape
Verde Isl. efter 1. jan. 1968.
Det kaldes for „Diploma Ilha de S. Vicente".
QSL’s for de kontaktede CR4-stationer skal sam
men med 5 IRCs sendes til:
Jose Pedro Alfonso, CR4AG
Caixa. Postal 55, Mindelo.
S. Vicente — Cape Verde Islands.
1968 Indepence of Columbia Contest
vil blive afholdt mellem kl. 0001 d. 20. juli og kl.
2359 GMT d. 21. juli og vil dække alle bånd fra 10
til 80 mtr. Forbindelser med HK-stationer tæller 5
points og med alle andre deltagere 1 point. Multipli
kator er summen af de forskellige HK-distrikter 4DXCC-lande, der er kontaktet på alle bånd. Log
adresse inden 20. sept. er:
Inpendence of Columbia Contest
c/o LCRA. Ap. 584
Bogota — Columbia S. A.
Amatørlicencer for udlændinge i Finland.
Post- og Telegrafstyrelsen i Finland udsteder
amatørlicenser af forskellig art på reciprokt basis til
udenlandske amatører for en tid af 1 til 3 mdr. og til
fastboende udlændinge for højest 1 år. Licenserne
kan gennem skriftlig henvendelse fornyes. Mobil
licenser udstedes indtil videre ikke til udlændinge.
Medlemsansøgning.
For de finske amatørers vedkommende sørger
SRAL — den finske amatørorganisation — for alle
radioamatørlicensansøgninger
og
for
udenlandske
ansøgeres vedkommende anbefales dette også spe
cielt fordi dette påskynder afviklingen af licens
ansøgningen. Den ansøgende må i dette tilfælde dog
være medlem af SRAL. Medlemsansøgningsskøma
fås på Traffic Department.
Radioamatørlicensansøgning.
Traffic Department er også i besiddelse af licensansøgningsblanket, som skal udfyldes så tydeligt og
omsorgsfuldt som muligt. Den ansøgendes finske
postadresse er meget vigtig og må være absolut
nøjagtig.
Foruden ansøgningen behøves en fotokopi af den
ansøgendes hjemlands licens og fotokopi af de sider
i ansøgerens pas som indeholder personlige oplys
ninger. Skandinavere kan dog anvende personlige
attester (dåbsattest, kørekort e. k.) Behandling af
licensansøgning tager i almindelighed 2—3 uger,
men det er formålstj entligt at sætte i gang mindst
1 måned før ankomsten til Finland.
Begge ansøgninger adresseres — helst anbefalet —
til adressen:
Suomen Radioamatooriliitto ry,
Fack 10306, Helsinki 10, Finland.

Kaldesignal.
I begyndelsen af foråret 1968 er der i Finland ind
ført et nyt system, således at udlændinge kan få et
kaldesignal, der består af ansøgerens eget kalde
signal /-tecken, OH og det distrikt, som den an
søgende vil være aktiv fra, f. eks. OZ2NU/OHØ.
Bestemmelser.
Udlændinge, der er aktive i Finland, må følge de
bestemmelser fra Post- og Telegrafbestyrelsen, der
gælder for finske radioamatører. Fås på engelsk hos
SRAL.
Afgifter.
Indmeldelsesafgiften er mk 5,-, årsafgift mk 27,- og
licensets stempelafgift mk 15,20, dvs. mk 47,20.
Afgifterne kan sendes anbefalet direkte til for
bundet sammen med ansøgningerne i finsk valuta —
eller i tilsvarende udenlansk valuta, som check eller
helst på forbundets postgirokonto nr. 10559 (Suomen
RadioiamatdoriliittO' ry, Faek 10306, Helsinki 10, Fin
land).
De nævnte afgifter skal erlægges på forhånd og
licensansøgningerne behandles først når beløbene er
indgået.
Royal Navy Amateur Radio Society.
OZ2VP 1 Nyborg har venligst meddelt os, at det
i „OZ" for april averterede klokkeslet for oven
nævnte
organisations
månedlige
morsetræningskursus fejlagtig var anført i GMT.
I april „OZ“ står anført kl. 20.00 GMT, men det
skal være kl. 20.00 BST, hvilket svarer til kl. 19.00
GMT. — eller for at gøre det endnu lettere for
eventuelle danske aflyttere: Kl. 20.000 DNT.
Morsekursus fra „VERON".
Samme OZ2VP erindrer om, at den hollandske
amatørforening „VERON" over stationen PAØAA
hver sidste fredag i måneden kl. 22.30 dansk tid. Der
køres en cq-tape i ca. 5 min. før selve test-tapen.
Speed for cq-tapen 12 wpm. Hastigheder, der benyt
tes på test-tapen er 15-20-25-30-35 og 40 ord pr. min.
Original håndskrevet „copy" sendes til Traffic
Bureau of the VERON, Postbox 9, Amsterdam,
Netherland.
OZ2VP kan give yderligere oplysninger til even
tuelle interesserede.
Trophy Radioamateur „Ciudad de Mataro" 1968.
Radioamatører fra Europa og Nordafrika (Ka
nariske øer, Madeira, Marokko, Algier, Tunis, Dibyen
og Ægypten), Mellemøsten (Libanon, Tyrkiet, Syrien,
Palæstina og Cypern), kommunikerer med den offi
cielle station EA3URE samt stationerne EA3QF-QQQSQY og RY.
Forbindelserne skal finde sted fra kl. 0.00.0 GMT
den 25. juli 1968 til kl. 24.00 GMT den 31. juli 1968.
Den 28. og 29. juli vil den specielle station EA3URE
arbejde fra et offentligt sted i byen Mataro.
Det vil være muligt at kontakte enhver af de an
førte stationer én gang om dagen på hvert bånd.
EA3URE kan derimod kontaktes flere gange samme
dag, såfremt det hver gang .er ny operatør.
Frekvenser: 144, 28, 21, 14, 7 og 3,5 Mc/s.
Enhver forbindelse med EA3URE giver tre (3)
points, medens qso med hver af de øvrige stationer
giver 1 point. Hvis der samme dag er kontaktet 3
forskellige stationer vil dette give 5 points.

Diplomet „Ciudad de Mataro" tildeles alle frem
mede stationer, der har opnået 15 points eller flere.
Der Vil desuden blive givet tilsvarende præmier til
de fem først placerede udenlandske stationer.
Deltagerne skal indsende log over de førte kon
takter vedlagt qsl-kort til hver af de kontaktede
stationer samt 3 IRCs til:
URE, Apartado 132, Mataro, Spain.
Sidste afsendelsesdag: September 1968.
Boletin Informativo nr. 38.
der udsendes af Liga Calombiana de Radio Aficio
nados i Colombia i Sydamerika, indeholdt bl. a. re
sultaterne fra sidste års Independence of Colombia
Contest og herfra har vi plukket de danske resul
tater:
OZ1QW Multiband cw 6,885 points.
OZ2UA/P Multiband cw 4,847 points.
OZ4DX Multiband cw 912 points
OZ4MQ 14 mc/s cw 216 points
CHC OZ-Chapter nr. 69.
I „OZ" for marts 1968 meddelte vi om oprettelsen
af en dansk afdeling af CHC. Vi kan nu i dette nr.
meddele, at OZ2NU den 25. juni 1968 modtog eertificat på afdelingens godkendelse fra HQ i Californien.

P & T har tændt et lys ...
Vi har modtaget:
Dr. Borge!
Åberopande dagens telefon samtal, vill jag härmed
ytterligare befäste min stora tacksamhet för det att
jag nu erhållit sändartillåtelse i mitt kära Danmark
efter manga år.
Jag har fått hjälp från så många håll att det är
svårt att direkt adressera mit stora glädje. Först och
främst kanske man borde tacka P &,T för deras
vänliga behandling av min ansökan. Det är ju fak
tiskt de som sänt min sändartillåtelse, men jag
förstår att både OZ6PA och Du varit till den största
hjälp i denna sak. Det hela tog många år, men nu
är saken klar.
Mitt största nuvarende bekymmer är att få fatt på
någon SSB/CW-station, som inte är i dimensionerna
som min nuvarende elefantstation SM6AUZ, men
det är alltid lättare att gå ned i effekt än att gå
andra vägen. Det är ju så att hela anläggningen med
power-supply och antennen och det hela skal passas
in bland vårt feriebagage, och jag har dock ingen
lastbil (jo, förresten det har jeg, men den skall inte
med till Blåvand). En annan beklaglig sak är att min
danska är icke så bra som den skulle vara, men min
svenska, engelska och tyska språkbehandling är
mycket bättre.
Det skulle vara bra om de danska sändaramatörerna kunde få veta att jag inte är någon ,,svartfot“
trots diskutabel kvalitet på det danska språket.
Med tacksamhet och glädje tecknar jag
73 OZ4UX /SM6AUZ
Hans Haglund.
PS. Jag har talat med föreningen Göteborgs Sän
dareamatörer. Där är man van vid att en signal an
vändes av flera sändaramatörer, men inte tvärtom,
dvs. en sändaramatör använder flera signaler. Man
överväger att klämma mig på dubbel årsavgift, dels
som OZ4UX o-ch dels som SM6AUZ. Vi får se hur
det går ...
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14.—15. sept. 1968:
10. SAC-Contest 1968 CW.
Regler: Næste „0!Z“.

ARRANGEMENTS-KALENDER JULI 1968 NR. 14.
1. tirsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 144 MHz. kl. 1900—2359 DNT.

21.—22. sept. 1968:
10. SAC-Contest 1968. Fone.
Regler: Se næste „OZ“.

1. onsdag i hver måned:
Akivitetstest: 432 MHz. kl. 2000—2359 DNT.
1.

5.-6. okt. 1968:
VK/IZL/Oceania Contest 1968. Fone.
Regler: Senere „OZ“.

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

12.—13. okt. 1968:
VK/ZL/Oceania Contest 1968 CW.
Regler: Senere „OZ“.

20.—21. juli 1968:
Independence of Columbia Contest.
Regler: Dette nr. af „OZ“.

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

25.—31. juli 1968:
Ciudad de Mataro 1968.
Regler: Dette nr. af „O'Z".

26.-27. okt. 1968:
RSGB: 7 MHz. fone-contest.
9.—10. nov. 1968:
RSGB: 7 MHz. cw-contest.

29. juli—4. aug. 1968:
YO Internationale test 1968.
Regler: Dette nr. af „OZ“.

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

5.—10. august 1968:
GB3NEW fra Eidsteddford/Wales.
Regler': Se juni nr. af „OZ“.

Oplysninger
til
arrangementskalenderen
ved
rørende større afdelingsarrangementer, tester o. lign.
indsendes til box 335, Aalborg 9100, inden den, 20. i
hver måned.
OZ2NU.

Indtil 15. aug. 1968:
Sommerferie på Traffic Department.
10. august 1968:
Nordisk mesterskab i rævejagt.
Arr.: Sandefjordsgruppen af NRRL.
Se „OZ“ maj 1968.

Sommerferie
Der holdes nu sommerferie på Traffic Depart
ment, hvorfor det sikkert vil være begrænset, hvad
der kommer af stof hertil næste „OZ“.
Endvidere henstilles det til eventuelle diplom
søgere ikke at indsende nogen, ansøgning før efter
15. august 1968.
OZ2NU

7.—8. sept. 1968:
144/432 MHz. (EDR).

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet

August måned 1968
Solplettal 108

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

Japan
New Zealand
Melbourne
Singapore
Indien
Sydafrika
Middelhavet
Argentina
Peru
Vest Grønland
New York
Vestindien
San Francisco
Polynesien
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1

3

5

7
7
7
7
7
7
7
14
7
7
7
7
7
7

7
7
14
14
14
3,5
7
7
7
7
7
7
7
7

14
14
14
14
14
7
7
7
7
7
7
7
7
7

GMT
7
14
14
14
14
21
21
14
14
14
7
7
7
7
7

9

11

13

15

17

19

21

23

14
14
14
14
21
21
14
14
14
14
7
7
7
14

14
7
14
14
21
21
14
14
14
14
14
14
7
14

14
7
7
14
14
21
14
14
14
14
14
14
7
14

14
7
7
14
14
21
14
14
15
14
14
14
14
7

14
7
7
14
21
21
14
14
15
14
14
14
14
14

7
7
7
14
14
14
14
21
14
14
14
14
14
14

7
7
7
14
14
7
14
14
14
14
14
14
14
14

7
7
7
7
14
7
7
14
14
7
14
14
7
7

Vi skal herved meddele, at København også
har et diplom.
September 1967
The Copenhagen Award
Denmark
PS. Dette Award er nu på knapt et år ud
leveret i 179 eksemplarer til 26 forskellige
lande.

OZ3WP
Award Manager

73 OZ5RO
formand
EDRs københavnske
afdeling

Den almindelige feriestemning har også bredt sig
til DX-jægerens redaktion, så vi vil denne måned
benytte lejligheden til at slappe lidt af.
Der foreligger nu fra ITU meddelelse om, at Indo
nesien ikke længere skal anvende prefixet PK men
i stedet kan anvende YB, YC, YD.
Der erligeledes
indført nye licensbestemmelser,----------og det er kun sta
tioner med kaldesignalet YB
, der måkontakte
udenlandske stationer. Det er i
de nyebestemmel
ser ligeledes bestemt, at der ikke må anvendes kom
mercielt grej, det er dog tilladt at samle byggesæt.

Båndrapporter:
3,5 Mc SSB:
DR 1453: 0Y40V 23 - OY4HQ 23.
14 Me SSB:
OZ3SK: EI0RF 18 - FG7TI/FS7 22 - PX1JI 15
UJ8AC 18 - VP7NF 05 - VS5RCS 19 - 4A3AF 05.
DR 1423: 4LIA 19 - 9VINV 20 - YK1AM 11
UJ8AC 20 - CX2CS 21 - PZ1BI 21.
DR 1449: MP4MAY 20 - UA0AI 16, 4ZH4HJ 19
VS9MB 20 - KR6AO 21 - JA3GZN 17 - 5Z4IW 17
EI0RF 17 - VP7NS 07 - EP2FT 17 - VU2BX 17
TA1MGP 20 - 7Z3AB 20 - CR6FE 20 - HV3SJ 18
VK4TY 11 - 9M2PO 15 - LX1RG 17.
DR 1453: KC4FS 24 - KP4AST 24 - UW9WR 22
TF2WOB 22 - 5A3TW 21 - JA6AFZ 20 - PY4x\P 22
PY2SO 22.

-

21 Mc SSB:
OZ3SK: HK4BIW 20 - LZØWYF 13 - TT8AN 16 VS5RCS 17 - 8P6AH 20 - 8P6CP 20 - 9K2BV 20.
DR 1423: 9X5SP 20 - 9Q5SE - 9K2BG 19 - DU1SH 18
- TJ1AQ 17 - 9M2NF - 0X3 CJ 16 - JH1ARV 12..
DR1449: 9M2NF 16 - 9Y4RQ 18 - PY2TA 21 9K2BG 21 - KR6BD 16 - OA4ZX 19 - VS5RCS 20 9U5DP 20 - 8P6AH 20 - JH1CRF 21 - ZD8CC 21 VU2NFM 18 - HS3DR 18 - ZD8Z 19 - 7X0AH 18 XW8DY 14 - 4Z4HF 17 - CR4BL - 17 - 9G1GJ 30 YV1MM 22.
DR 1453: UW9DZ 19.
28 Mc SSB:
OZ3SK: HB0LL 10 - 4U1ITU 23.
Tak for rapporterne og god DX 73 de OZ7BQ.
Hans Jørgen Rasmusen,
Langebjerg 32, 3., 2850 Nærum.

De japanske myndigheder er løbet tør for JA kaldesignaler, og de nye japanske stationer har derfor
prefixet JH.
Den 2. til 5. august vil VS6AD med flere tage til
Macau og komme i luften fra CR9AK. De vil komme
i gang på alle bånd med SSB. QSL til HARTS, BOX
541 Hong Kong.
I hele august måned vil F50J være i gang Ira
Djerba Island med kaldesignalet 3V8AA. De vil
anvende CW/SSB på alle bånd og vil medbringe en
SB101 samt diverse antenner.
Solplettallet skulle nu være begyndt at aftage
igen, en tilstand, der vil vedvare i de næste 5—6 år.
Først i løbet af august og september kan det ven
tes, at der igen vil blive gode forhold på ti, femten
og tyve meter i dagtimerne. Tyve meter vil i som
mermånederne være bedst i nattetimerne, mens den
vil være muligt at lave enkelte dx-forbindelser på
femten meter, fortrinsvis i retningen mod Aslen,
Afrika og Sydamerika. På ti meter vil der være mu
lighed for hyppige sporadic-E åbninger, der vil til
lade QSO’er med europæiske stationer. Under så
danne åbninger vil der normalt være store signal
styrker.

Indbydelse til EDR’s skandinaviske test:
EDR indbyder hermed alle VHF-amatører til del
tagelse i sin årlige skandinaviske VHF-test.
Reglerne er:
Deltagelse:
Alle licenserede amatører i Finland, Norge, Sve
rige og Danmark kan deltage som direkte deltagere
i testen. Det er tilladt at tage QSO stationer uden
for disse lande.
Dato:
Fra lørdag den 7. september kl. 1800 GMT til
søndag den 8. september kl. 1200 GMT.
Frekvensområder:
144—146 Mhz og 432—438 Mhz.
Antal QSO:
Der tillades én QSO med hver station på hvert
bånd.
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Points:
1 point pr. km — gælder for begge frekvens
områder.
Kode:
Der udveksles de sædvanlige kodegrupper, som
f. eks. 57019 GP34j, hvilket betyder, at man hører
modparten R5 og S7 og at det er afsenderens QSO
nr. 19, og QTH er opgivet efter QRA locator syste
met. Det er ikke tilladt at skifte QTH under testen.
Krydsbånds QSO er ikke tilladt.
Logs:
Som logblade benyttes EDR’s officielle logblade
eller for fremmede stationer tilsvarende udenland
ske. Der indsendes separate logs for 144 Mhz og 432
Mhz. Disse bedømmes hver for sig. Deltagerne ud
regner selv deres points. De udfyldte og under
skrevne logs sendes senest den 25. september 1968 til:
Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lippmannsallé 6
2791 Dragør.
Præmier:
EDR’s hovedbestyrelse har som præmie udsat en
pokal, der for at blive ejendom skal vindes 3 år i
træk eller 4 gange i alt. Pokalen, der blev udsat som
præmie i 1962, er første gang vundet af SM7AED,
anden gang af OZ9FR, tredie gang af SM7BZX,
fjerde gang af OZ2ME, femte gang af SM7BZX og
sjette gang af SM7BZX/7. Vinder af pokalen er den
station, der får flest godkendte points på 144 Mhz.
Vinderen og de nærmest placerede tildeles EDR’s
diplom. Vinderen og de nærmest placerede på 432
Mhz får ligeledes EDR’s diplom.
Testkomiteens afgørelser er endelige.
Alle ønskes en god test med en masse gode for
bindelser.
I år tror jeg, der vil blive en god konkurrence,
bl. a. fordi SM7BZX kun mangler at vinde testen
en gang til for vinde pokalen til ejendom.

1. OZ1OZ
2. OZ9FR

3. OZ5NM
4. OH3TE
5. OZ6RI
6. OZ7LX
7. OZ9TJ
8. OH2NX
9. OZ4HX
10. OZ4HX

515 QQE 03/20
347 BAY 96 346 2X2N3704 145 Varaktor 106 BAY 96 100 4X150A 75 BAY 66 40 BAY 96 17 4X150A 17 QQE 02/5 -

Ant.

RX

TX

Points

Call

Placering

Testresultat:
Resultatet fra EDR’s UHF test d. 25. og 26. maj 1968:

15 w. EC 88
16 elm.
15 watt AF 239
13 elm.
3 watt TIXM 05 13 elm.
40 watt AF 239
48 elm.
20 watt AF 239
16 elm.
80 watt AF 239
6 elm.
15 watt AF 239
12 elm.
40 watt AF 239 8 +8 elm.
80 watt AF 239
6 elm.
10 watt AF 239
16 elm.

Checklog: OZ5AH og OZ9CR.
Efter de indkomne logs har følgende andre statio
ner deltaget i testen: OZ2SD - OZ5HF - OZ6AF/p SM7DBM - OH2DV.
OZ9FR skriver i sin log, at han har hørt, men
ikke wkd følgende stns.: OZ7LX - S8, OZ6RI - S5
OZ7IGY - S5 samt et par svage pip i østlig retning.
1296 Mhz ingen stns — desværre! OZ9FR stn på 1296
Mhz: TX: Varaktor MA 4060 D, input 8 watt, RX:
1N23C, ant. 4 feet parabol.
Til lykke med sejren — lOZ!
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Den totale deltagelse i testen var 20 stationer mod
19 sidste år, men af danske stns deltog i år 16 mod
17 sidse år! Der er en del nye deltagere i år — jeg
håber stadig på, at det vil lykkes at få en mere ud
bredt 432 Mhz aktivitet, bl. a. er der i Århus områ
det flere stationer, der snart bliver aktive på 432 Mhz.
Aktivitetstesten:
På grund af min ferie kom ikke alle logs fra maj
aktivitetstesten med sidste gang, men her er de:
144 Mhz.
OZ9PZ — 2352 points
8UX — 1309 points
4EQ/p — 723 Points
432 Mhz:

OZ9PZ —
4HX —

Juni-testen gav følgende
144 Mhz:
OZ9PZ — 5256 points
8SL — 2888 points
2OE — 2712 points
9EVA — 2703 points
1SY — 1848 points
8UX — 1730 points
4BK/p — 1608 points
432 Mhz:

OZ9PZ —
9TJ —

2GM — 688 points
2KI — 325 points
76 points
24 points
resultater:
OZ4EQ —
9TJ —
6SR —
2GM —
7SQ —
1PD —
8MX —

1575 points
1482 points
1330 points
1287 points
745 points
411 points
297 points

76 points
76 points

144 Mhz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 1900—2359 DNT.
432 Mhz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 2200—2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.
HUSK: 432 Mhz aktivitetstime hver søndag mellem
kl. 1100 og 1200 DNT.
Testkalenderen:
7. og 8. sept.: I ARU Region 1 VHF og UHF test
samt EDR’s skandinaviske VHF test.
Aktivitet:
OZ1SY har wkd følgende stationer under åbnin
gerne i maj—juni måned: 26 LA stns, SM6CSO,
SM6CYD/6, SM6ENG, SM6ESL, SM6CJL, SM6EYG
— de to sidste kørte med 0,5 watts output, G5UM,
G3FAN samt 2 G-stns mere. LA1VHF har indtil nu
altid været hørlig med signalstyrker over S5 —
OZ7IGY og DL0PR kan næsten altid høres i Frede
rikshavn. OZ1SY kører med en QQE 03/12 i sende
ren — modtageren er med AF 139 og antennen er en
7 elementer. — 1SY gør opmærksom på, at der er
en stadig stigende aktivitet på 144 Mhz i Nordjyl
land. OZ6EVA, der er klubstation i Frederikshavn,
vil deltage i sommerens VHF tester.
Mere aktivitet fra Nordjylland: OZ9EVA i Skagen
har den 13. og 14. juni wkd: LA7QD, LA2VC, LA6BK,
LA2F, LA3HH, LA9T, SM6ENG, LA2GL, LA7BJ,
LA4VC, G3BRA, G3UHH, G3UTT, GM3JFC, G8ABZ,
G3NVE, G8AKQ, GM8BDX, G3NWU og G8ANQ.
Den 16. juni wkd:
G8AWN, G8ANQ, G3OZP,
GM3FYB og LA7BI. OZ9EVA skriver videre: „Under
aktivitetstesten tirsdag den 4. juni wkd 20 stns OZ —
LA — SM. Stationer øst for Lillebælt høres næsten
aldrig her i Skagen, skyldes dette forholdene eller
manglende aktivitet? OZ9EVA er QRV hver tirsdag
aften på 144/146 Mhz“. OZ—DR 1421 rapporterer
aurora den 10., 11., 12., 13. og 14. juni og har hørt

SM, LA, DL, DM, GM og OY — bedst var åbningen
den 10. og 11., hvor GB3GM var S4 og OY7VHF
nogle få db over modtagerens støj.
OZ1PD skriver: „Jeg har wkd følgende stationer:
2. juni: SM6CSO, 4. juni OZ9EVA, 10. juni: SM6CYD,
SM6ENG, LA2AL og LA7BJ, 13. juni: OZ5FZ, 4EQ,
5TE, 4CT, 8SL, 9NI, 2TN, G3BRA og G8ANQ — fin
åbning til G-land. 14. juni: SM7DTT, SM7AGP,
OZ9EA, 9RT, 1RT, G3BRA og GM3FYB. 15. juni:
GM3FYB — mange G3 og GM stns i gang — jeg
hørte denne aften OZ5HF køre duplex med G3BRA
— 5HF kørte på 70 cm og jeg hørte ham via G3BRA
lige så godt som hvid 5HF havde kørt 2 meter til
mig her i Viborg". OZ1PD beder mig henstille til de
amatører, der kører kanaldrift i den høje ende af
2 meterbåndet, at vise hensyn til de øvrige amatø
rer, når der er DX-forhold. Jeg vil hermed gøre
kanalamatørerne opmærksom på, at der kører mange
engelske og tyske amatører i området 145,7—145,95
Mhz, og at disse benytter AM modulation, som disse
gamle taxaanlæg normalt ikke kan gengive, men
kun registrere ved at squelchen åbner. Vær derfor
venlig at skifte frekvens, når der er DX-forhold,
så DX-jægerne ikke forstyrres.
OZ6OL skriver, at han den 4., 5. og 6. juni har
haft meteorscatter QSO med OE6AP alle tre dage
mellem 0500—0700 MEZ — system 5 minutters sendeog modtageperioder. Frekvenser: OE6AP 144.106 Mhz
og 6OL 144.185 Mhz. 6OL er flyttet til Farendiøse
syd for Ringsted (FP50e), og hans antenne er p. t. en
10 element yagi På en 9,5 meter teleskopmast —
m. a. o. ikke en fb antenne til MS forsøg, men det
lykkedes — OE6AP var R2 S5 og 6OL fik 3 timer
efter det første forsøg et telegram fra GRAZ om, at
OE6AP hørte ham R4 S7! OE6AP kørte med 350
watt, modtager med 437A og en 30 element antenne
— OZ6OL kørte med 300 watt, modtager med AF 239
+ SB 301 med 400 hz filter og en 10 element antenne.
6OL’s gode resultater viser, at der kan køres MS
forbindelser uden den helt store station. Under de
gode forhold i juni wkd 6OL et større antal tyske
stationer inden for 400 km afstand samt OK1VHF,
SP2DX og SP1JX. Under de tidligere omtalte aurora
åbninger har 6OL haft SSB aurora QSO med
SM5DWF, der gav R5 S9 samt med SM3AKW, der
gav R4 S9 — begge QSO’er blev etableret med SSB!
Fra den 25. maj til den 19. juni har 6OL haft føl
gende forbindelser: 102 forbindelser med DL - DM DK og DC, 4 med SP, 1 med OK, 1 med OE, 1 med
SM5 og 1 med SM3. 6OL regner med at få sin store
gittermast op i løbet af sommeren antennen på
144 Mhz bliver sandsynligvis med 8 stk. 6 element
yagisi
På Fyn er der aktivitet på 144 Mhz fra bl. a. 5NM,
2MS, 2WT og 1LV.
Tak for de tilsendte rapporter — jeg håber at
modtage endnu flere i fremtiden.
Vy 73 de OZ9AC

FRA AFDELINGERNE
Call: OZ5EDR
Lokaler:
Frederikssundsvej 123
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol
der møde hver mandag kl. 2000. QSL-centralen
(OZ6MK) åben kl. 1930—2000. Lokalerne desuden
åbne lørdag kl. 1400—1700.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 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.
Københavns-afdelingens kurser 1968—69
Efter nye forhandlinger med AOF har vi igen fået
bevilget tilskud til vore kurser i afdelingen.
Der bliver teknisk kursus og morsekursus i afde
lingens lokaler.
MORSEKURSUS begynder fredag den 20. septem
ber kl. 1900. Deltagerne bliver delt i 2 hold, det ene
med undervisningsdage tirsdag og torsdag kl. 1800—
1900, det andet samme dage kl. 2000—2200.
Lærer bliver som sædvanlig 01Z4SJ, Svend Age
Jensen. Morseprøverne vil finde sted i slutningen
af marts 1969.
TEKNISK KURSUS begynder torsdag den 19.
september kl. 1930. Undervisningen bliver hver
torsdag kl. 1930—2130 indtil udgangen af marts 1989.
Lærer bliver i lighed med sidste år OZ5AK, B. A.
Kolmorgen.
Såfremt der er stemning for det, vil teknisk kur
sus blive delt i et begynderhold og et hold for vi
derekomne med sigte på henholdsvis mundtlig og
skriftlig prøve. Den anden undervisningsaften vil
i så fald blive onsdag.
PRISEN pr. kursus for hele vinteren er 35 kr.
Meld dig omgående. Sidste år måtte en del ringe
forgæves.
TILMELDING sker på telefon OR 7425 til OZ5RO,
O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 2920 Charlottenlund.
Sammen med girokortet vil der blive tilsendt en
undervisningsplan. Tilmelding kan også ske på mødeaftenerne mandag kl. 1930—2000.
Programmet:
12. august:
Vi starter igen med en klubaften.
19. august:
Foredrag.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

STOF TIL OZ
skal være redaktionen
i hænde

AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schau Nielsen, Mjøsensgade 6 s. Tlf. Am 3812v.
Møde hver torsdag kl. 1930, Strandlodsvej 17.
Ferie. — Første møde efter ferien 8. august.

senest den 25. i måneden
15. august:
Planlægning af bygning af rævemodtager.
Fortsat god ferie.
Vy 73 de OZ2XU.
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Arhus
program

Torsdag den 18. juli kl. 2000
på Ny Mølle. Åbent hus. Kom ud og få en sludder
med kammeraterne.
Torsdag den 25. juli kl. 2000
på Ny Mølle, Åbent hus.
Torsdag den 1. august kl. 2000
på Ny Mølle. Åbent hus.
Torsdag den 8. august kl. 2000
på Ny Mølle. Åbent hus.
Torsdag den 15. august kl. 2000
på Ny Mølle. Se nærmere herom i X-QTC.
Vy 737 de OZ6ET, Eigil

RESULTATLISTE fra
STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT
Min.
Natjagt
1. 9SW - Jensen
103
2. 9WP - 4 RT
104
3. Chris - Bulder
115
4. Jørgen - Farmand 117
5. 5HF - Lorenzen
123
6. 7W - 7HJ
124
7. 3MI - Hansen
144
8. 3RB - XYL
164
9. 2ND - 5TX
252
10. 5GM - Thomasen 253
Samlet:
1. 9SW - Jensen
219
2. 9WP - 4RT
222
3. 5HF - Lorenzen
236
4. Jørgen - Farmand 241
5. Chris ■- Bulder
242
6. 7W - 7 HJ
253
7. 3MI - Hansen
292
8. 3RB - XYL
317
9. 5GM - Thomasen 377
10. 2ND - 5TX
467

Dag jagt
Min
1. 5HF - Lorenzen
113
2. 3RC - 9DA
114
3. 9SW - Jensen
116
4. 9WP - 4RT
118
5. 1LD - 3KE
121
6. 9OT - 8W
122
7. Jørgen - Farmand 124
8. 5GM - - Thomasen 124
9. Chris - Bulder
127
10. Lorenzen - Skov
128
11. 7W - 7 HJ
129
12. 2BZ - Ulrik
143
13. 3MI - Hansen
148
14. 8XY - 2HD
153
15. 3RB - XYL
153
16. 2RD - XYL
162
17. 6EI - HERMS
181
18. 2ND - 5TX
215

På natjagten fandt 2 hold ikke ræv A og ræv V.
De øvrige hold fandt ikke ræv A på grund af, at
antennen var rykket i stykker. Denne ræv kørte
sidste udsendelse kl. 2250. Ræven var placeret i en
hule, så han ingen mulighed havde for at komme
ud og reparere antennen.
Der var skænket præmier fra 2LM, HAUGE
RADIO, 6HW og 2LJ.
Henning Jeppesen.

FÆLLES SØNDERJYSKE
ARRANGEMENTER
Selv om det er sommertid og en dejlig
varme, må vi ikke glemme, at der ligger en
lang vinter foran os.
Afkort vinteren og gør sommeren længere,
tag en uge med dine amatørkammerater på
EDR’s
___
OZ
Mållorca-rejse
1969
----En varm impuls i vinterens kulde!
Nærmere angående arrangementet se marts
OZ 1968 side 104.
Vy 73 og god ferie ønsker
5WK, Kalle.
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ÅBENRÅ
En dag før alle andre, lørdag den 22. juni, fejrede
vi den traditionelle sankthansfest. Som annonceret
foregik festen i vores halvfærdige klubhus, hvor
hovedfløjen var indrettet til gildesal, og „pølsevog
nen" var indrettet i køkkenet. Huset var fyldt til
bristepunktet, og stemningen blev i løbe af et par
timer skruet op på S9. Viceværten Hans Peter illu
minerede hele huset og omegnen med sine 100 „pæ
rer". Formanden betjente „pølsevognen" på helt
professionel vis, medens Mathias leverede musik
ken med sit „hi-fi" anlæg. Som sædvanlig blev
„korsangen" leveret af Benny og Hansi. For øldistributionen og den 50-siders „vægsang" om „vos
og vo® hus" var undertegnede ansvarlig. Den nævn
te „vægsang", der på „behagelig" vis omhandlede
alle deltagere i byggeriet, blev suppleret med ud
deling af en „pølseorden", hvor pølselængden sva
rede til arbejdsindsatsen på byggeriet, hi . . . sidste
mand fik kun én cm pølseskind, hi . . .
Inden festen ebbede ud hen på morgenstunden,
kom der ubudne gæster, som dog efter at have
stiftet „behagelig" bekendtskab med John, foretrak
at forsvinde. Alt 1 alt kan man vist roligt sige, det
var atter en vellykket fest i afdelingen med nok
af „alt", hvad mere kan man forlange? Tak til
alle, der var med til at skabe arrangementet på
benene.
Der arbejdes hver aften, undtagen onsdag, og
hver weekend på vores klubhus, så har du en ledig
stund, så kom og hjælp os, der er masser af værk
tøj og arbejde!
Prøv og spørg i ræveudvalget, hvorfor vi ikke
bygger hus om onsdagen!
En rigtig god ferie alle sammen.
vy 73, 5 WK Kalle.
GRAM OG OMEGN
Efter sommerferien mødes vi igen i Hjemme
værnsgården og starter med en kort gennemgang
af stoffet i VTS og fortsætter med morsekurset.
Foreløbig er det vedtaget at mødes hver torsdag,
og vi møder op første gang torsdag den 22. august
til sædvanlig tid kl. 1930.
Vy 73 de OZ1HL.

NORDALS
Call: OZ1ALS, Østerlund.
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade, Guderup.
Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften,
Svenstrup, tlf. 5 63 40.
Sekretær: Martin, Kløvertoften 3, Svenstrup,
tlf. 5 63 00.
Sidste medlemsmøde onsdag den 26. juni. Det
annoncerede foredrag om VHF- transistormodtager
udgik, da foredragsholderen blev forhindret. I ste
det for viste OZ8DS forskellige målinger på transi
storer. Tak for det, Erik.
1. juli holder vi sommerferie.
Så er der sommerudflugt d. 10. august med XYL,
YL og harmoniske til Egeskov Slot på Fyn og ellers
i samme stil som sidste år. Tilmelding senest den
1. august for at se, om der er tilslutning til en bus,
eller vi skal køre privat. Der er afgang fra Fynshav
kl. 1100. Tilmelding kan ske til formanden 1AR,
Axel, og 6AK, også Axel, tlf. 5 63 40 eller Martin,
tlf. 5 62 00. Ellers i klubhen hver onsdag.
Vy 73 Martin.

Alborg
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Formand: OZ6JS, Jørgen Svendsen, Ritavej 41.
Kasserer: Jørgen Mølgaard, Grønnegade 14, Sule
sted.
Sekretær:
OZ4X, Erik Hansen, -Himmerlandsgade 13.
Klubmøde: Tirsdag kl. 2000.
Når disse linjer læses, er sommerlejren i Muld
bjergene ovre (ref. i august OZ) og afd. holder ferie.
Vi starter med rævejagterne igen
Søndag den 4. august
Kort: A1212 Svendstrup.
Mødested: Mariendals Mølle v. Hobrovej kl. 8,30.
Ræve: nærmere herom ved startstedet.
Søndag den 11. august
Samme som sidst.
Torsdag den 15. august
Samme som sidst, dog kl. 2000.
GENERALFORSAMLING d. 6. august kl. 2000 præcis
i Ungdomsgården, Kornblomst vej.
Dagsorden ifølge lovene.
Tirsdag den 13. august
Alm. klubaften.
Tirsdag den 20. august
Afdelingsarbejdets
tilrettelæggelse
Erling, Odense.
Videre program i august OZ.

ved

OZ7XG,

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA
Klubhus: Høgstedvej 7, Frederikshavn.
Formand: OZ1MC, Morris Christiansen, Kløver
vej 29.
Jeg forsøgte at få noget i OZ sidste gang, men
det blev åbenbart glemt el. lign. Det kan meddeles,
at skønt der har været en periode med ikke særlig
stor aktivitet, skrider denne nu fremad i bedste vel
gående. Vi har inden for de sidste 14 dage fået 4 nye
medlemmer, hvilket må siges at være fint. OZ6EVA
er nu køreklar på 2 meter, og 5ME og undertegnede
samt andre interesserede agter at køre de fleste
tester fra nu af. Det kan meddeles, at der oppe i
klubben ligger indbydelser til rævejagten i Ålborgafd. sommerlejr i Muldbjergene. Der er også be
skrevet en ganske nem rævemodtager i maj OZ.
Jeg medsendte sidste gang en liste over de amatø
rer, der er QRV på 2 meter her, ind til OZ; det tør
jeg ikke igen, det var et mægtigt arbejde! Der er
ikke fastsat noget fast program foreløbig, undtagen
de almindelige, mødeaftener tirsdag.
6. og 7. juli
Denne week-end køres test.
29. juni—6. juli
Ålborg-afd. sommerlejr. Jeg håber, der er mange
herfra, der vil komme.
Tirsdag den 16. juli
Morsekursus kl. 1900. Derefter almindeligt klub
møde kl. 2000.

Tirsdag den 23. juli
Morsekursus kl. 1900. Klubmøde kl. 2000.
Da der endnu ikke foreligger nogen aftale med
Gøteborg, kan det desværre ikke siges, hvornår der
skal være arrangement. Men skulle noget uforudset
ske, skal alle medlemmer få besked derom.
Indtil da
Vy 73 de OZ1SY, Svend
ESBJERG
Formand: OZ1LN, tlf. 6 5415.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, tlf. 6 54 15.
Sekretær: OZ9FW, tlf. 6 72 22.
OZ7NE, tlf. 5 09 48.
Klublokale: Finsensgade 23, 2.
Klubstation: OZ5ESB.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 1930.
Den sidste ordinære mødeaften i denne sæson var
onsdag den 19. juni. Vi havde pakkefest. Det blev en
strålende succes. Kassereren tog hjem med et over
skud på godt 200 kr. Mange sjove pakker kom under
hammeren, bl. a. en levende kanin, som efter at
have skiftet ejer et par gange endte hos fam.8LL—
1LN. En virkelig hyggelig aften med 25 fremmødte
endte med P35 og små lækre frikadeller med tilhø
rende kold kartoffelsalat.
OZ7NE, Erik, bestyrelsesmedlem (i ræveudvalget
de sidste ca. 3 år) har endelig fået sparket os ud i
den friske luft for at jage ræven. Tilslutningen har
efter forholdene været enorm. Mange nye „hams" er
med, og selv om modtagerne ikke just er fremra
gende, er der dog mange, der finder frem til ræve
graven. Vi forsøger at gøre det til en tradition, at
vi mødes på Tarp Kro til diskussion over en kop
kaffe bagefter.
I sommermånederne vil der som sædvanlig ikke
blive arrangeret noget i klublokalerne, dog vil der
hver onsdag være åbent i afdelingen, hvis ikke
andet er meddelt — f. eks. ved opslag på døren.
Vy 73 de 9FW.
RESULTATLISTE for
STORE FYNSKE RÆVEJAGT
Nr. Jæger
Observatør Nat Dag
1. C. Johansen
G. Johansen
97
2. Jørg. Nielsen
K. Nielsen
86
3. Chris
Buller
85
4. Birger
Ole
90
5. Ingrid Lind
H. Christensen
93
6. B. Meldgård
S. Pedersen
71
7. OZ7W
OZ7HJ
104
8. P. Røgilds
H. Møller
105
9. Lorentzen
Korsgård
123
10. H. Jeppesen
5TG - 9DA
93
11. OZ8AJ
Mathias
128
12. OZ5WK
XYL
118
13. A. Lykke-BorgE. Lykk-Borg
152
14. H. Andersen
V. Jensen
117
15. H. Poulsen
K. Kristensen
106
16. R. Møller
B. Pedersen
127
17. OZ6EI
Herms
104
18. K. Bøge
154
Inger Bøge
19. OZ2UB
G. Bøge
2r.
20. A. Andersen
2r.
S. Nielsen
21. OZ3BZ
Ulrich
2r.
22. E. Lind
Egon - Anders
Ir.

68
83
86
83
82
112
80
83
83
114
82
112
83
124
146
165
195
182
106
106
112
87

Ialt
165
169
171
173
175
133
184
188
206
207
210
230
235
241
252
292
299
336
5r.
5r.
5r.
4r.

Tak for jagten og på gensyn.
OZ8HV — OZ1LD — OZ5KE
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AMATØR-SERVICE
På „Skovkrogens Camping" ved Hump, Thy,
vil der sommeren igennem være opstillet
følgende antenner:
1 stk. 2X20 m dipol
1 stk. 2 m antenne
2 m antennen er en 5 element yagi på dreje
lig mast.
Der er lagt 220 V AC udt til antennerne.
Campingpladsen ligger ca. 85 m over havet.
Nærmere om campingpladsen se: Officiel
fortegnelse over campingpladser i Danmark.
Plads nr. 178.
Antenneanlæggene står til fri afbenyttelse
af alle licenserede amatører.
E.D.R. Hurup afd.
P. a. v. OZ6PP

STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT 1968
arrangeret af Herning-afdelingen
afholdes lørdag den 10. og søndag den 11. august
Hermed indbyder Herning afd. ræveudvalg til
SMR 1968. Vi håber, som tidligere år, at se mange
jægere, så vi kan få en dejlig jagt. Jægere fra
Sjælland samt Nordjylland er også velkomne. Fine
præmier til både jæger og observatør.
Som tidligere annonceret (Juni OZ) skulle SMR
have været afholdt 1. weekend i august, men den
er blevet rykket til 2. weekend, den 10.—11. august.
Men nu rævejagten
Der vil blive tre ræve på både dag- og natjagten.
Vær forberedt på alt. 7 rævehulefindere arbejder i
øjeblikket.
Kort: A2808 Kollermorten (kan købes På start
stedet.
Jagten afholdes: Lørdag d. 10. og søndag d. 11.
august.
Mødested: Give Campingplads.
Mødetid: Senest lørdag d. 10. august kl. 2015 og
søndag den 11. august kl. 0815. Tvungen fremmøde
til instruktion begge dage.
Frekvens: 1825 kHz.
Startkort: Kan købes på pladsen fra kl. 19001 for
20 kr. for begge jagter.
Camping: Give Campingplads ved Give frilufts
bad. Pladsen er åben hele natten for efternølere.
Pladsen er *** med svimmingpool samt varmt
brusebad. (Må også benyttes lørdag nat).
Tilmelding: Af hensyn til præmiekøb bedes del
tagerne tilmelde sig senest 1. august — kan ske på
telefon (07) 12 30 71. (Træffes bedst mellem kl. 12—13
og 17—19).
Venlig hilsen; Ræveudvalget.
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HOBRO
Formand: Bendt Hermansen, Bøgevej 10,
tlf. (08) 52 09 83.
Kasserer: Henning Udengård, Skovgården.
Sommerferien begyndte den 11. juni og slutter den
13. august, hvor vi så mødes som sædvanlig igen i
Skovgårdens festlokaler. Vi takker OZ1EP for det
belærende foredrag om bygningen af en modtager.
Der var mødt 17, deraf var de 6 fra Hadsund afd.
Den 28. maj var OZ3KP her for at fortælle os om
modtagere, sendere og antenner. Efter ferien skal vi
i gang med at bygge rævemodtagere, foruden at
CW-kurset fortsættes. Alle er velkomne, også dem
med licens,
Vy 73 de OZ6JW.

HOLBÆK
Vi er nu nået frem til den traditionelle feriemåned
og vi stiller radioen „på hylden" for et stykke tid. I
august måned mødes vi så igen og hører nyt, herom
nærmere i juli OZ. — God ferie.
Vy 73 5FP Flemming.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 4RTJ, Rudolf Thomsen, Fabrikvej 93 B,
Horsens, tlf. 62 45 25 kan benyttes.
Næstformand: 6JI, Jørn Isaksson, Sæbberup, Løs
ning.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej
58, Horsens, tlf. 62 18 34.
Sekretær: 9NK Jørgen Nielsen, Strandpromena
den 46, Horsens, tlf. 62 47 01.
1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 10, Horsens.
Hver torsdag: alm. mødeaften.
Generalforsamling afholdes den 22. august.
Dagsorden følge lovene.
Forslag til generalforsamlingen skal indleveres til
formanden inden 7. august.
Vy 73 9NK.

HURUP
Lokale: „Skytternes Hus"
Møde hver torsdag kl. 2000.
Formand: OZ6PP, Per K. Pedersen, Hurup, Thy,
telefon 318.
Næstformand: Peer Hove, Toftegade 15,
Hurup, Thy.
Kasserer: O. A. Frederiksen, Vestergade 7, Hurup,
Thy, tlf. 121.
Sekretær : Finn B. Helligsø, Heltborg.
Bestyrelsesmedlem: 0;Z5MR, Svend O. Madsen,
Oksenbøl, tlf. Krik 85.
I de sidste torsdag-aftener har der været bygge
aften i afdelingslokalet. Det har kun været små
projekter,
såsom
transistoropstillinger
på
print
medlemmerne har været beskæftiget med; men mon
det ikke med tiden skulle blive til mere, selv om
lokaliteterne selvfølgelig ikke tillader større arbej
der som f. eks. med chassiser?
Afdelingen holder sommerferie fra d. 13. juni
Første mødeaften efter sommerferien bliver d. 15.
august kl. 2000, hvorefter der indtil videre køres
videre med bygge- (og hygge)aften.
Vy 73 de Finn.

NYBORG
Formand: OZ1LD, Leon Johannesen, Pilvej 2,
tlf. (09) 31 15 51.
Lokale: Tårn vej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.
Vi begynder igen efter sommerferien torsdag d.
15. august kl. 2000.
Klubaften.
Torsdag den 22. august kl. 2000:
Generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab.
4. Indkomne forslag (senest 3 dage før til form.).
5. Valg af kasserer og sekretær.
6. Eventuelt.
Torsdag d. 29. august kl. 2000: KLUBAFTEN
Se opslag i klubben.
Vy 73 3PZ.
ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG,
ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Sophus

Bau-

Mandag den 27. maj afholdtes den årlige general
forsamling i lokalerne på Sortebrødre Torv. Tilslut
ningen var ikke overvældende; men det kan jo
tages som et tegn på tilfredshed fra medlemmernes
side. Vi valgte formanden som dirigent af praktiske
grunde, da han alligevel siger det meste og dermed
kan blive stående op.
7XG indledte med at konstatere GF for lovlig
indvarslet og gav derefter en kort summarisk over
sigt for det forløbne år. Året startede med 40 med
lemmer og havde gradvis arbejdet sig op til 70, et
fint resultat på trods af kontingentforhøjelsen. Ved
rørende kontingentet var der en tendens blandt
medlemmerne til betalingsmæssigt at interessere sig
mere for vinter- end sommerhalvåret, hvilket er ret
uheldigt for afdelingens trivsel. Det forløbne år har
indeholdt mange og gode foredrag samt virksom
hedsbesøg, men bestyrelsen ser meget gerne, at
medlemmerne mere aktivt giver til kende, hvad
man kan tænke sig af arrangementer. I øvrigt vil
aftener med korte indslag, f. eks. demonstrationer
af grej eller lignende, være meget velkommen. Vin
terhalvåret har desuden budt på A-kursus, der star
tede med 20 og sluttede med 11 deltagere. 7XG ud
trykte håb om, at alle måtte bestå ved den kom
mende prøve og benyttede lejligheden til at takke
8LD for hans store indsats og måden at lede kur
sus på.
Juleafslutningen var også i år en hyggelig og
festlig aften, selv om den gav et mindre under
skud, men det var aftenen værd.
Inventaropgørelsen havde desværre vist, at det
igen er svundet i vort møblement, idet 3 stole på
mystisk vis er fjernet fra lokalerne af nogle uiden
tificerede personer, som i hvert fald ikke har ind
hentet tilladelse til at låne dem. Stolene er forsynet
med EDR-stempel under sædet, og vi ser meget
gerne, at de vender tilbage til afdelingen med det
samme.
7XG sagde tak til bestyrelsen for godt arbejde og
til 6AF, der nu forlader bestyrelsen efter 2-års
aftalen.

Planerne for det kommende år bringer en virke
lig nyhed, idet det er lykkedes 6AF at skaffe to
gode lokaler beliggende først på Sdr. Boulevard, og
som bliver heltxvore egne. Der er ingen restriktio
ner, blot forlanges det, at vi ikke laver TVI, og hus
lejen er endda væsentlig lavere end den nuvæ
rende. Lokalerne skal sættes i stand, og det skal
ske inden 1. juli, hvor lejemålet på Sortebrødre
Torv udløber. 7XG efterlyste her hjælpere og flytte
folk.
Der er planer om C-kursus, hvis der er fornøden
interesse, ikke mindst fra lærerside.
Rævejagterne undergår måske en radikal ændring
som tidligere nævnt, men lad os se, hvad ræveud
valget finder ud af, sagde 7XG. ,
Der påtænkes forsøg på større samarbejde med
Nyborg og Svendborg afd. m. h. t. foredrag, idet de
nye foredragsregler begrænser den enkelte afde
lings brug af udenbys foredragsholdere, og vi bor
trods alt ikke så langt fra hinanden.
Til slut skitserede 7XG på tavlen, hvorledes de
nye lokaliteter påtænkes indrettet med foredragsog mødelokale, værksteds- og operatørlokale m. v.
Der var ikke den store diskussion om formandens
beretning, som hurtigt godkendtes.
8HV fremlagde derefter regnskabet, som godkend
tes, og man gik over til valg af formand. 7XG blev
enstemmigt genvalgt som afdelingens formand. 2RH
og 6AF stod for valg,. 2RH genvalgtes, men 6AF
ønskede at udtræde. Efter en del forslag valgtes
9AQ, Leif Andersen, til bestyrelsen og Hans Fog
som suppleant. Revisorerne genvalgtes og er 1W
og 7HJ med 6AF som suppleant.
Som afdelingens kandidat til HB indstilledes 7XG
som eneste emne.
Under eventuelt diskuteredes den kommende vin
ters C-kursus, og man blev enige om, at lærer
kræfterne eventuelt kunne tages fra de, der nu fik
deres A-licens og som havde stoffet i frisk erin
dring.
Man enedes om at gøre et fremstød for at få old
timerne til at komme på mødeaftenerne til en slud
der og sund diskussion.
Hermed ebbede debatten ud, og 7XG takkede for
en god og saglig GF og udtrykte håbet om. et godt
afdelingsarbejde fremover i de nye lokaliteter.
De nye lokaler på Sdr. Boulevard er på det nær
meste istandgjort, og der begynder at komme facon
på planerne. Efter sommerferien starter vi med ind
vielsesfest, hvortil vi indbyder alle interesserede
EDR-medlemmer på Fyn. Indtil da god ferie og på
gensyn Sdr. Boulevard nr. 60.
Vy 73 de 2RH, Rune.

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.
Efter endt sommerferie genoptager afdelingen sine
torsdagsmøder den 1. august i lokalerne på Lejre
Maskinfabrik.
Første mødeaften torsdag den 1. august vil vi
drøfte programmet for de kommende måneder. Der
vil bl. a. igen komme teknisk kursus. Resultatet af
forårets, tekniske kursus blev 3 stk. veloverståede
A-prøver — til lykke.
773 de OZ2BO.
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SORØ
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes tirsdag den 6. august kl. 1930 i klubhuset.
Alle medlemmer bedes møde. Vy 73 OZ8FR.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:

VEJLE
Formand: OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle.
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19, Vejle.
Kasserer: OZ1SX, Spinderigade 7, Vejle.
Sekretær: OZ9GS, Rørsangervej 9, Knabberup,
Vejle.
Bestyrelsesmedlem: Rolf Lindholm, Valløsgade 27,
Vejle.

7724 OX3GV, Gunnar Viggo Pedersen, Brøndlundlundfjord, 3972 Nord.
(Tidligere OZ1GV).

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

Den 10. juni var 8ER fra Horsens her og holdt et
foredrag for os om måleinstrumenter. For os, der er
nye amatører, var det rart at få bekræftet, at man
ikke nødvendigvis behøver at have målegrej til
flere tusinde kroner for at blive amatør.
Afdelingen holder sommerferie. Det betyder dog
ikke, at alt ligger stille. Vejle afdeling laver jo også
andet end at høre foredrag.

OX3HM, Ole Hansen, 3961 Umanak.
(Tidligere OZ1HM).
10600 OX3MT, Thomas Møller, 3900 Godthåb.
B OY6JB, James S. Binder, FLD 605, COMM-Mjørkadalur, 3800 Thorshavn.
B OY6TE, Terry Dean Ellis, FLD 605, COMMMjørkadalur, 3800 Thorshavn.
C 10447, OZ1ID, Preben Assar Danbo, Melstedvej 13,
2770 Kastrup.
B OZ1OZ, Carsten Linå Hansen, Lindeballe,
7400 Herning.
(Tidligere OZ2CV).

Rævemodtager.
Af nyt, som kan have interesse, kan jeg fortælle,
at OZ1SX har bygget 2 rævemodtagere til 160 m
efter SM5BZR’s beskrivelse i maj-nummeret af OZ.
De ændringer, der er foretaget i diagrammet, vil
1SX beskrive for os andet steds i OZ, da ændrin
gerne sikkert kan have interesse for andre amatø
rer.
Flere modtagere er under opbygning, og rævejag
terne er så småt kommet i gang. Er du interesseret?
Så kom og vær med. Oplysning om pagterne fås hos
2EN, og skulle bygningen af modtageren volde pro
blemer, er det sikkert en god idé at snakke med
1SX eller 2EN om vanskelighederne. 1SX har for
talt mig, at modtageren ikke er ret dyr at bygge, så
man behøver ikke at have store betænkeligheder af
den grund. God arbejdslyst og god jagt.
Vy 73 OZ9GS.

C

OZ1RK, Hans Jørgen
5330 Munkebo.

C

10041, John Allan Kislov,
mezz., 2300 København S.

VIBORG
Vi beder jer — slut op om afdelingen også her i
sommertiden. De, som har en rævemodtager, og de,
som er i gang med at bygge; hedes venligst snarest
muligt give besked på, om de vil deltage i nogle
trænings jagter om aftenen. Henvendelse kan ske til
OZ9OL eller til medlemsmøderne, som stadigvæk
er anden og fjerde tirsdag i måneden.
Afd. agter at starte efterårets sæson med at holde
åbent hus for de af byens borgere, som evt. skulle
have lyst til at se, hvad amatørradio er, så vi ser
gerne, at de af jer, der har noget grej, enten færdig
eller under opbygning, vil lade det komme med på
udstilling. Vi vil få nogle stationer i gang o. m. a.,
så henvend dig snarest muligt til OZ9OL-OZ1PD,
som vil videreorlentere dig.

B OZ4BL, Børge Lytorp, Illerupvej 61,
8200 Århus N.

Klubstation:
Der er adgang til denne på alle dage mellem kl. 8
morgen og 22 aften; det er vel underforstået, at det
kun gælder for licenserede.
Der er ingen møder i tiden 15-7 til 15-8, og hen
vendelse ang. at køre med stationen fås nøgle til
lokalet hos OZ1PD, der bor ved klublokalet, Reber
banen 12.
På gensyn til medlemsmøde 16-8-68 kl. 1930.
Vy 73 OZ1PD, Henry.
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Jønsson,

Solbakken

Ved

429,

Sønderport

14,

C 10707, OZ2MV, Ib Madsen, Gladsaxe Møllevej 116,
2860 Søborg.
B OZ2SB, Svend Heinrich Bock, Stevning,
6462 Svenstrup, Als.
(Genudstedelse. Tidligere adresse:
gade 16, Lem).

Jernbane

C 10712, OZ3AU, Tom Nøhr Christiansen, Rønne
krogen 5, 2880 Bagsværd.
C

10658, OZ3NV, Niels Bøgelund Hansen,
toftegade 117, 3. th., 2200 København N.

Lund-

C

9812, OZ33TZ, Leo Heidemann Lorentzen,
mestervej 11, 2. tv., 2400 København NV.

Fri-

C OZ4OW, Kjeld Ove Nielsen, „Myrager",
3751 Østermarie.
C 10975, OZ4UK, Paludan Larsen, Vangen 5,
3730 Neksø.
B

OZ4VB, EDR Viborg afdeling, Reberbanen 12.
(Ansvarshavende: OZ90L, O. Laursen, Kirke
bækvej 39, 8800 Viborg).

C

10871, OZ5MX, Mogens Stabrand
dinggade 17, 9900 Frederikshavn.

Larsen,

Kol-

C 10356, OZ5TT, Knud Seidelin Hansen, Husumgade 28, 4., 2200 København N.
C 10710, OZ6NU, Niels Klagenberg, Tværledet 25,
2880 Bagsværd.
C 10738, OZ6OO, Ove Holger Olsen, Mårvænget 8,
2860 Søborg.
C 10088, OZ8JJ, Jan Breer Lauridsen, Toftesvin
get 16, 8250 Egå.
B 8614, OZ9OA, Erik Dahl, Stægers Allé 21,
2000 København F.
C 9977, OZ9SQ, Hans Jørn Sander Henriksen,
Møntmestervej 14 D, 1., 2400 København NV.

Inddragelser:
OX3BK Benny Hågen Kristensen, Narssarssuaq.
OX3SM Søren C. Madsen, Godthåb.
A OZ1GV, Gunnar Viggo Pedersen, Ege vejen 16,
2850 Nærum.
(Nu OX3GV).
A OZ1HM, Ole Hanesn, Hovedvejen, Årslev,
Brabrand.
(Nu OX3HM).
B OZ8HP, Svend Holmar Pedersen, Rådmansvej 38,
8700 Horsens.

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:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Ændring af kaldesignal og adresse:
Før:
B OZ4HQ, Hans Erik Solberg, Barthsgade 1,
8200 Århus N.
Nu:
B OY4HQ, Hans Henrik Solberg, FLD 605,
3800 Thorshavn.

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
3520 Farum, t. (01) 951113. (Hertil sendes alt teknisk
stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen,
vej 15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Peder

Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
15, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 20 96.

Lykkes
Nørretorv

Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

58,

*

NYE MEDLEMMER
10975 Paludan Parsen, Vangen 5, Neksø.
10976 Lars Larsen, Grønlandsgade 36, Ikast.
10977 Jørgen Laursen, Bakel Allé 38, St., Magleby.
10978 Verner Jensen, Syrenvej 1, Fdererikssund.
10979 Hennig Petersen, Emmedich Allé 32,
St. Magleby.
10981 Wagn Nielsen, Polensgade 24, 3. th.,
København S.
10982 Niels Primdahl, Hvidsværmervej 38 B,
Rødovre.
10983 Bjarne Thomsen, Hjortebrovej 11, Haderslev.
10984 Aksel Kirkeby, I dum, Holstebro.
10985 Frithiof Rossen, Hjortlund 6, Vindinge,
Roskilde.
10986 John Parsvold, Krogshøjvej 155, Bagsværd.
10987 Trygve Tøndering, Solbakkevej 8,
Gentofte. (A)
10988 Niels Kristian Rasmussen, Baluumgade 4, 1.,
København V. (A)
10989 Tommy Lundgård Pedersen, Bakkebo 6,
Nibe.
10990 Helge Lassen, Mosevænget 3, Sommersted.
10991 Allan Overgård Nielsen, Haraldskær,
Bredsten.
10992 John Dupont, Uhre, Brande.
10993 Steen W. Hansen, Helgesvej 15, 4, th.,
København F. (A)
10994 Jens Ove Schou, Kirkebo, Vestermarie,
Rønne.
10995 Ejgil Nordkvist, Kanalens Kvarter 6, 1 mf. tv.,
Albertslund.
10996 Peter Agger, Strandvejen 42, Stige, Fyn.
10997 John Kupper, Drosselvej 30, Viborg.
10998 OZ7XE, Wolfgang F. Muller, Ørnevang 16,
Lillerød, Allerød.
Atter medlem.
981 N. Tønnes Pedersen, Skjoldagervej 24,
Gentofte.
2832 OZ1AJ, Arne H. Leander Jensen, Liselunds
vej 19, Brøndby Strand.
2122 OZ2EO, O. K. Henrichsen, Poppelallé 42,
Hareskov.

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 Baudltz Vej 14,
5000 Odense, tlf. (09) 11 31 00.
OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mullersvej 117,
8210 Århus, tlf. (06) 16 23 21.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, 9100 Ålborg, tlf.
(08) 13 53 50.
OZ1BP,
Bernhard
Pedersen,
Bornholmsgade
66,
9000 Ålborg, tlf. (08) 13 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, 8900 Randers, tlf.
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 16. juli 1968.

Amatørannoncer
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord —
mindst 3 kr. — Annoncerne sendes direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse
bilagt betalingen i gængse frimærker.
Sælges: EICO transceiver 753 med transistor VFO,
3 mdr. gammel, kører fb på alle tre bånd, uden
power. Fast Pris kr. 1650,-.
OZ2IS, Ib Juul Sørensen, Carlsro Boghandel, Tårn
vej 241, 2610 Rødovre, tlf. 70 58 80 mellem 900;—1730.

