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Converter til 1296 MHz
Af OZ9FR, Flemming Rasmussen,

Saxovej 73, Pårup, Odense.

Beskrivelser i OZ af udstyr til 1296 MHz- 
båndet kan hurtigt tælles, idet der indtil dato 
kun har været én converter, nemlig i jan. 67, 
beskrevet af OZ9AC, samt en varaktortripler 
i marts 67 af undertegnede. Er det nu inter
essen for de højere frekvenser, det kniber 
med, eller skal folk have flere opstillinger at 
vælge imellem og måske plukke lidt hist og 
her, til de mener at have fundet det bedste 
frem? Jeg håber, det er det sidste, som er til
fældet, og her er så en beskrivelse af en con
verter, som jeg lavede for et par år siden og 
har haft megen fornøjelse af ved diverse for
søg med Sendere og antenner af forskellig 
slags.

Det principielle i denne converter adskiller 
sig naturligvis ikke fra andre, idet man jo nu 
engang skal bruge en blander og et oscillator
signal, afvigelserne kommer i de måder, man 
laver disse ting på. Angående HF-trin på 
1296 MHz indskrænker dette sig til brug af 
meget dyre transistorer eller parametriske 
forstærkere. Billigste transistor, der er an
vendelig, koster omkring 150 kr., men der 
kommer forhåbentlig transistorer i rimeligt 
prislag og inden alt for længe. Angående pa
rametriske forstærkere vil jeg i en senere 
artikel vende tilbage til denne interessante 
forstærkertype.

Som det ses af diagrammet er converteren 
opbygget med transistorer og af flere grunde: 
dels er det utidssvarende at bygge med rør, 
og dels er det af stor betydning ved tester at 
komme ordentligt til tops på én eller anden 
bakke, og her er det jo ikke givet, at der fin
des en stikkontakt med 220 V sådan lige inden 
for rækkevidde.

Mellemfrekvensen for converteren er valgt 
til 144 MHz ud fra den antagelse, at de ama
tører, som starter på 1296 MHz, har arbejdet 
med 144 MHz og således er inde i behandlin
gen af de højere frekvenser. Som bagsats kan 
enhver 144 MHz-modtager med rimelig føl
somhed anvendes. Nu til en gennemgang af 
opstillingen.

Oscillatoren starter på 32 MHz, idet krystal
ler på denne frekvens har været annonceret 
i OZ til en rimelig pris. Tilbagekobling fore
går via en kapacitiv spændingsdeler over 
oscillatorspolen. Spændingen til oscillator
transistoren, som i mit tilfælde er en AF 102, 
er stabiliseret med en zenerdiode. De følgende 
trin i oscillatorkæden består af basisjordede 
transistorer og den første tripler til 96 MHz, 
den næste til 288 MHz. 288 MHz-kredsen er 
udført som en coaxialkreds for at opnå rime
lig godhed. Den næste transistor arbejder som 
doblertrin, og her benyttes en AF186, idet
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AF 102 
AF 106

AF 102 
AF 106

AF 102 
AF 106

AF 186

7 mm form m. kerne.

se tegning.

L9 = 2 vdg., 0,2 mm Cu, 
omkring kolde ende 
af L10.

L10 = 6 vdg., 0,2 mm Cu,
- udtag 1,5 vdg. fra 

kolde ende.
L11 = 6 vdg., 1 mm Cu, 8 mm ø.
L12 = 6 vdg., 1 mm Cu, 8 mm ø, udtag 1,5 vdg. 

fra stel.
Dr = ½ watts modst. fuldt beviklet med 0,2 mm Cu.
Kondensatorerne på 1 nF er alle gennemførings- 

konds.
Trimmerne er keramiske rørtrimmere.
X-tal er HC-18/U.
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L1 = 10 vdg., 0,2 mm Cu 
L2 = 3 vdg., 0,2 mm Cu

7 mm form m. kerne 
L2 viklet i kolde ende 
af LL

L3 — 6 vdg., 1,0 mm Cu, 10 mm ø.
L4 — 2, vdg., 10 mm Cu, 10 mm ø, om kolde ende 

af L3.
L5
L5A
L6
L6A
L7
L7A
L7B
L8
L8A
L8B



Converterens indmad. 
Sammenlign med 
tegningerne nederst 
på denne side.

denne type har givet de bedste resultater i 
form af max. diodestrøm. Andre transistorer 
som f. eks. AF139 er prøvet, men med ringere 
resultat. Kollektorkredsen på AF186 er lige
ledes udført som en coaxkreds og afstemmes 
til 586 MHz. Trimmeren til denne kreds skal 
være af god kvalitet, idet tabene ellers bliver 
for store, og det vil knibe med diodestrøm.

Næste dobling, til 1152 MHz, foretages i en 
billig varaktordiode, her af typen BA120, 
modstanden på 10 kohm kan man prøve at 
ændre lidt, indtil max. diodestrøm opnås. 
Kredsen på 1152 MHz er udført som en halv
bølge coaxkreds afstemt med en »to-øres« 
kondensator, der fremstilles som vist på skit
sen, normale trimmere her ville ødelægge

Mal i mm
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hele kredsen. Godhed i oscillatorkædens sidste 
led samt løs kobling til denne er af stor be
tydning, idet man ellers risikerer, at noget af 
det kostbare signal løber den gale vej samt 
at uønskede oscillatorsignaler når blanderen 
og giver anledning til ekstra blandingsstøj. 
Indgangskredsen er ligeledes en halvbølge- 
kreds afstemt til 1296 MHz med en kondensa
tor af samme type, som benyttes til afstem
ning af 1152 MHz-kredsen. Antennen kobles 
via en link, og bedste resultat opnås med 
temmelig hård kobling.

Blandingen foregår i en siliciumdiode af 
typen 1N21-23, i mit tilfælde benyttes en 
1N23C, det sidste bogstav refererer til dio
dens støjtal, jo højere bogstav og pris, des 
mindre støj. Dioden er anbragt lodret og i en 
messingklods, hvorpå der er fastgjort en lille 
fjeder til at holde dioden på plads, se foto. Til 
forbindelsen i den tynde ende kan anvendes et 
ben fra en rørfatning eller inderlederen fra 
en B & L coaxfatning. Lod ikke linken L7- 
L8B medens dioden sidder i holderen. Hvor 
linken går gennem kammervæggen til MF- 
trinet er lavet en lille gennemføringskonden
sator, som tjener til afkobling af oscillator og 
antennesignal, men lader MF-signalet pas
sere. Vedrørende konstruktion, se tegning.

Mellemfrekvens er som omtalt 144 MHz, 
og man kunne godt tage signalet og føre det 
direkte til 144 MHz-modtageren, der er dog 
her lavet et forstærkertrin, dels for at kom
pensere for tab i blanderen og dels for at opnå 
bedst muligt støjtal, idet converterens føl
somhed i allerhøjeste grad er afhængig af 
trinet efter blanderen, så det gælder her om 
at anvende så god en transistor som muligt 
og få trinet til at arbejde korrekt. Det kan 
her betale sig at eksperimentere lidt med kob
ling mellem linken L9 og indgangsspolen L10, 
udtag til emitter samt strøm i transistoren.

Efter endt montering kommer øjeblikket, 
hvor man skal til at sætte spænding til con
verteren, her melder der sig nok nogle pro
blemer angående de forskellige frekvenser, 
man skal bruge i oscillatorkæden, idet nogle 
jo er noget ud over normalt dykmeterområde. 
Problemerne er ikke så store endda, hvis man 
følger de opgivne data nogenlunde. Vi starter 
med oscillatoren på 32 MHz, der skulle jo 
ikke være noget at bemærke. Næste trin på 
96 MHz skulle vel også kunne klares, om ikke 
andet kan den høres på FM-radioen, hvis man 
ikke har eller er i stand til at låne et dyk
meter. Om kredsen på 288 MHz kan siges, at 
trimmeren er ca. 3/4 uddrejet, og da transisto
ren er tilsluttet ca. 10 mm fra toppen, får 
dennes kapacitet mindre at betyde, så selv en

mindre spredning i transistorerne skulle ikke 
kunne ødelægge det hele. I næste trin betyder 
transistoren derimod en del mere, men der 
har ikke været problemer med at ramme fre
kvensen med forskellige transistorer. Trim
meren er drejet næsten helt ud. De 1152 MHz 
er der heller ikke synderlige problemer med, 
idet kredsen ikke kan trimmes, så man er i 
stand til at ramme hverken 586 MHz eller 
586 ' 3 MHz. Ved justering af 1152MHz-kred- 
sen isættes et 100 μA instrument til måling af 
diodestrøm, og alle kredsene justeres efter til 
max. strøm. Når først man har liv igennem, 
skiftes 100 μA-instrumentet ud med et 0,5 
mA, og det skulle være muligt at justere til 
en diodestrøm på ca. 300 μA, hvilket er mere 
end rigeligt, idet de blanderdioder, jeg har 
prøvet, alle har givet bedst resultat med en 
strøm mellem 75 og 200 μA. Kontrol af de 
forskellige frekvenser kan selvfølgelig fore
tages med lechertråde eller et coaxfilter som 
omtalt i marts 67.

Ved den endelige justering kan benyttes 
den niende harmoniske fra en 144 MHz-sen- 
der. Regn nu lige efter for at se, om signalet 
falder under 1298 MHz, idet vi jo kun er i 
stand til at lytte 1296—98 MHz. For at bedre 
det lidt kan man sætte en 1296 MHz-antenne 
på sender og modtager og på den måde få lidt 
filtrering. Et par udmærkede antenner er hur
tigt lavet af et par malerbøtter eller marme
ladedåser, som er omkring 15 cm i diameter. 
En 1/4 λ stav anbringes 1/4 λ fra den lukkede 
ende, en sådan hornantenne vil give omkring 
6 dB forstærkning og samtidig virke som høj
pasfilter med dæmpning under ca. 1000 MHz.

Af stik og fatninger anbefales N- eller BNC- 
system. I det hele taget skal coaxkabler, der 
fører 1296 MHz-signaler, holdes på et mini
mum, idet tabene her er ret voldsomme. God 
fornøjelse og på genhør i 432/1296 MHz- 
testerne. *

Rettelse
til art. om EME-teknik, juli 68.

I formlen for månens lokale timevinkel skal 
der stå H.A.M. i stedet for H.A.T., og i tabel
lens kolonne 8 linie 3 skal der stå et gange
tegn mellem bolle 4 og bolle 7 i stedet for et 
minustegn.

73 fra OZ1PL.

Og så skal overskriften naturligvis lyde: 
Beregning af m å n e n s position. Vi beklager!

73, TR.
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Begyndermodtager med keramiske filtre
Af OZ1SR, H. Skjellerup Rasmussen, 
Neksøvej 6, Århus.

Denne modtager skulle ikke afskrække no
gen. Der kræves ikke mange hjælpemidler. 
Angående det mekaniske må de fleste vist se 
bort fra at fremstille skalahjulet selv; men 
resten skulle ikke volde problemer, blot man 
har en skruetvinge og en skarp bordkant til 
bukning af chassiset og kan købe pladerne i 
tilklippede mål.

Inspirationen til modtageren stammer fra 
en artikel i OZ om transfiltre. De der viste 
kurver så ret lovende ud; men efter at have 
leget lidt med filtrene har jeg fået mistanke 
om, at der har været lidt selvsving med i bil
ledet. Kurve 1 viser, hvad jeg har opnået med 
et 4-xtalfilter i min rørmodtager model 7AQ. 
Kurve 2 viser billedet af begyndermodtage
rens MF-kurve med trimmerne mellem fil
trene drejet i bund, dog uden indflydelse af 
første og sidste MF-kreds. Kurve 3 får man, 
når de to trimmere er drejet ud. Man må nu 
ikke tro, at trimmerne umiddelbart kan ud
skiftes med faste kapaciteter; det viser sig 
nemlig, at filtrene kan afvige frekvens- og 
impedansmæssigt. Med trimmerne er det mu
ligt at justere til en symmetrisk kurveform, 
selv om filtrene afviger fra hinanden. Til kon
trol af MF’en har jeg bygget en sweeper; men 
denne er ikke nødvendig for andre, idet 
BFO’en gør udmærket fyldest. Man afbryder 
forbindelsen fra sidste MF-trin og forbinder 
kablet fra (C3) produktdet. med (B1) indgan
gen på MF-print. Hvis man ikke har et volt
meter at tilslutte sidste MF-kreds, kan AGC-

Kurve 1. Kurve 3.

Oscilloskopkurver af MF-filtre. Lineær målestok 
vandret i tid (frekvens) og lodret i spænding.

Herunder.
Kurve 2.
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HF-oscillator.
HF og blander.

-H2 V

JlOn

AF 124 AF 124

MF-for stærker.

AF124

metret bruges som indikator. AGC-linien for
bindes til - 12 V, og AGC-afbryderen sættes 
på on. Derefter drejer man balancepotmetret 
i detektoren lidt bort fra midterstillingen, og 
med trimmeren i BFO-kredsen drejes til ud
slag på AGC- eller voltmetret. Der trimmes 
til max. i sidste MF. Nu indstilles balance- 
potm. i detektoren til minimum udslag, dels 
for at balancere denne og dels for ikke at 
overstyre MF-forstærkeren. Ved at dreje på 
BFO-knappen får man indtryk af, hvordan 
kurven ser ud. Kredsene i første og andet 
MF-trins kollektor er 2,5 mH-drosler, de 
øvrige er 1 mH. Linken til AGC er på 50 vin
dinger fordelt i to mellemrum på droslen.

Forbindelser til de keramiske 
filterelementer.

Batteriet indbygges 
i en særlig kasse.
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Modtageren set oven 
fra. Øverst (bagest) ses 
MF-delen. Yderst til 
højre HF-delen med 
HF-båndfilter og 
2-gangskondensator.
Til venstre for skala
hjulet ses oscillatoren. 
Over højttaleren er 
LF-forstærkeren 
anbragt.

Den mekaniske samling, 
sammenlign med foto ovenfor.

Ramme, af- 
10 mm vin- 
kelmessing

Til venstre: Svøb, sml. titelfoto.
Herunder ses skærmpladerne samt messingrammen, 
der udgør den bærende konstruktion.

Skalatromle- 55 mm bred
9 O »»1 m d i a .

Detailbillede af skaladrev og 
afstemningskondensatorer.

Skalahjul af h&rdt træ 
eller plastik.

257



Forstørrelse af foto 
side 257, venstre side. 
Øverst MF-delen.
På indersiden af 
skærmvæggen ses 
BFO-enheden.

HF-båndfilter.

Herunder: 
Oscillatorprint 1 :1 
og monteringsskitse.
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Her ses modtageren 
bagfra med bagpladen 
fjernet. MF-delen er 
monteret på et stykke 
Vero-board.

Opbygningen på Veroboard skulle fremgå af 
foto. Brydningen af kobberskinnerne foreta
ges med et 5 mm bor, der drejes rundt i hån
den. Skærmene mellem de tre trin leder sam
tidig stel til afkoblingskondensatorerne for 
kollektor, basis og transistorens »stelben«.

I HF-blanderen er der ikke meget nyt. 
Kredsen i emitteren er monteret separat og 
tilpasset lavohmsantenne. Min plan var op
rindelig, at grundmodtageren skulle dække 
et område omkring 5 MHz og med xtal-con- 
vertere få amatørbåndene frem, mest for ikke 
at blive hængende ved 80 meter. Ønskes 
større antennefølsomhed kan man gå ind på

basis med en ændret kreds, hvilket efter 
mine erfaringer kræver, at trinet skal regu
leres og desuden lettere foranlediger selv
sving. Selv vil jeg se frem til »alle tiders« 
converter og helt undgå AGC-regulering i 
HF-delen. Antennekredsen har 6 vindinger 
direkte viklet om en 6 mm jernkeme med 0,7 
laktråd, således at kernen kan justeres. Kred
sene i kollektor har 42 vindinger på en KB- 
form med jern, sidste med link på 4 vindin
ger om den kolde ende. HF-transformeren har 
2X5 vindinger og 1X3. MF-kredsen består 
som nævnt af en 1 mH-drossel, her med link 
på 25 vindinger imellem to sektioner på 
droslen. >
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Oscillatoren er så simpel, som den kan 
være. Kredsen har 52 vind. (ligesom HF 2 vin
dinger i hvert hak) på en KB-form med jern
kerne. Udtag 6 vind. fra den kolde ende og 10 
fra den varme. Linken 4 vind. om den kolde 
ende.

BFO/det,-kredsen er også her en 1 mH- 
drossel og er ligesom 1. MF-kreds på HF-prin- 
tet anbragt i en hjemmelavet dåse af hvid
blik. Linken har 15 vindinger. Balance- og 
frekvensindstilling er omtalt under MF-trim- 
ning.

LF-forstærkeren, der er muret op på Vero- 
board, giver udmærket HT-styrke. Jeg vil 
foreslå, at hvis man skal hen at købe højt
taler, køber man en højohms (150 ohm), så 
sparer man transformeren.

Grunden til den lidt specielle mekaniske 
opbygning skyldes vanskeligheden med at 
skaffe en 3-gangsdrejekondensator. Skala
tromlen, der mekanisk forbinder de to kon
densatorer, er drejet af teaktræ. Kunststof 
eller andet hårdt træ kan anvendes. Afdrej
ning og opboring skal ske med rimelig nøj
agtighed for at få skalaen til at gå let. På si
den af tromlen trækker et 35 mm findrev, der 
forinden har fået fjernet det indvendige 180° 
stop, og på hvis aksel udvendig er presset en 
10 mm gennemføringsbøsning af gummi. Hul-

HF-delen. Bemærk, at transistoren her, ligesom på 
de øvrige print, er anbragt med bunden i vejret.

lerne til opspænding af drejekondensatoren 
udføres lettest ved at lægge de to vinkler, som 
er grundelement i chassiset, nøjagtig sammen 
og derefter foretage gennemboring af begge 
vinkler samtidig. *
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Oversigt over amatørstationer på markedet
O P L Y S N I N G E R  B A S E R E T  P Å  A N N O N C E R  I  O Z

Af OY4OV, O. J. Petersen,
FLD 605, Box 217, 3800 Thorshavn.

Transceiver
TX______________________________________|___________________________ RX

Fa
br

ik
at

 
og

 ty
pe

M
od

e.

PE
P

Bæ
re

b.
dæ

m
p

Si
de

b
dæ

m
p

Pw
r.

in
db

.

M
od

e.

Fø
ls

om
h.

v/
SN

Rd
B

Sp
ej

l.
dæ

m
p

i

Tr
cv

m
ed

.

Ca
. 

pr
is

 
ef

te
r 

O
Z 

kr
.

Collins:
32S3 CW, SSB 175 W 50 dB 50 dB Nej 75S3 8400
75S3 AM, CW, SSB 0i5 uV/10 50 dB 32S3 6800
Drake:
2C AM, CW, SSB 01,5 uV/10 60 dB 2245
2NT CW 100 W Ja 1315
R4B AM, CW, SSB 0,5 uV/10 60 dB T4XB 3940
T4XB AM, CW, SSB 200 W 60 dB 40 dB Nej R4B 3940
TR4 AM, CW, SSB 300 W 50 dB 60 dB Nej AM, CW, SSB 0,5 uV/10 5110
T4B som T4XB - VFO R4B 3300
EICO:
753 (80, 40, 20 m) AM, CW, SSB 180 W 50 dB 40 dB Ja AM, CW, SSB 1 UV/10 2150
Galaxyi
V MK II CW, SSB 400 W 45 dB 55 dB Nej CW, SSB 0,5 uV/10 5000
Geloso:
G4/216 AM, CW, SSB 1 uV/6 50 dB 2000
Hallicrafter:
HT46 CW, SSB 175 W Ja SX146 ?
SX146 AM, CW, SSB 0,5 uV/10 HT46 ?
Heathkit:
SBIOI CW, SSB 180 W 50 dB 55 dB Nej CW, SSB 1 uV/10 4200
SB30I AM, CW, SSB 0,3 uV/10 50 dB SB401,400 3100
SB401 CW, SSB 180 W 55 dB 55 dB Ja SB301,300 3300
HW12 (80 m) SSB 200 W 45 dB 45 dB Nej SSB 1 uV/15 1100
HW16 (80, 40, 15 m) CW 90 W Ja CW 1 uV/10 1200
HW32 (20 m) SSB 200 W 45 dB 45 dB Nej SSB 1 uV/15 1100
HW100 som SB101 2880
HRIOBE AM, CW, SSB 1 uV/10 1000
DX60BE AM, CW 90 W Ja 1000
KW Electronics:
KW2000A CW, SSB 180 W 50 dB 45 dB Nej CW, SSB 1 uV/17 4400
KW 201 AM, CW, SSB 1 uV/20 2160
KW Vespa MK II AM, CW, SSB 200 W 50 dB 45 dB Nej 2495
National:
National 200 AM, CW, SSB 200 W 50 dB 40 dB Nej AM, CW, SSB 0,5 uV/10 ?
Raythenon:
SBE SB-34 (ej 10 m) SSB 100 W 50 dB 40 dB Ja SSB 1 uV/10 9
Sommerkamp:
FR100B AM, CW, SSB 0,5 uV/10 FL200B 2700
FE200B AM, CW, SSB 200 W 50 dB Ja FR100B 3100
FjÉt500DX AM, CW, SSB 01,5 uV/10 50 dB 2995
Star:
SR70OA AM, CW, SSB 0,5 uV10 ST700 2300
ST700 AM, CW, SSB 200 W 50 dB 50 dB Ja SR700A 2600
Swan:
Swan 350 AM, CW, SSB 400 W 50 dB 40 dB Nej AM, CW, SSB 0,5 uV/10 4000
Trio:
9R-59DE AM, CW, SSB 2 uV/10 1600
JR500S AM, CW, SSB 1,5 uV/10 49 dB 1850

Bemærkninger til skemaet:
Eico 753 transceiver kan tune RX omkring TX-frekvensen.
Heathkit SB101 transceiver kan køre: alm. trcv eller x-tal TX var RX, eller omvendt.
HW 16 og DX 60 er x-talstyrede.
Priserne for Eico og Heathkit er i byggesæt.
Skulle et fabrikat eller en model være forbigået, skyldes det ikke uvilje, men manglende adgang til data, 
sri. Priserne må kun betragtes som vejledende, de svinger meget fra forhandler til forhandler, se i 
øvrigt annoncer i OZ.
Prisforskel kan, hvis ydelser tilsyneladende er ens, skyldes forskel i f. eks. stabilitet, skalanøj agtighed, 
selektivitet o. s. v., nogle stationer har indbygget Q-multiplier, og nogle har x-talfilter, og andre igen har 
mekaniske filtre. Dette skema skal kun betragtes som en hurtig oversigt. For dybere granskning af data an
befales det at søge oplysning hos forhandlerne.

Kommentarer til skemaet: Det er jo ikke mange oplysninger, der gives om modtagerne. Følsomheden er 
i grunden af mindre interesse, idet den praktisk talt altid er i orden. Derimod havde flere oplysninger om 
frekvensstabilitet og selektivitet (shape-factor for MF-filter) måske været gode at få, men det kan måske 
komme i en senere udgave. TR.
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Morse - om træning og prøve

Af OZ5NU, Niels Mortensen 
Hegnshusene 37, København, 2700 Brønshøj

Den, der forfatter en eller anden artikel til 
OZ, har det ligesom optrædende på en scene 
uden publikum. De ved i første omgang ikke, 
hvorledes en artikel er slået an — det mær
kes først på reaktionerne.

Således også ved min artikel om morse i 
OZ juni 66, side 196—197, hvor mange siden 
hen har vist god interesse for sagen og har 
stillet forespørgsler. Ja, jeg er sågar blevet 
standset på gaden med ordene: Davs, hør 
kammerat, kan du ikke indspille lidt morse 
fra radioen til mig, jeg har nemlig kun én 
hastighed på min båndoptager?

Selvfølgelig vil man da gerne gøre sine 
medamatører en sådan tjeneste, men dels 
tager det jo nogen tid at »snitte« et 7” bånd, 
hvad der dog ikke er den værste anstødssten. 
Sagen er nemlig den, at jeg gerne må indspille 
til eget brug fra radio og derefter slette dette 
efter brugen, men hvis jeg går hen og optager 
på bånd fra radio og videregiver dette, så er 
jeg i konflikt med licensbestemmelserne med 
det samme.

Derfor har jeg i nævnte tilfælde kun én 
udvej, nemlig at bruge tonegenerator og at 
indspille tekst fra et eller andet blad, f. eks. 
OZ.

Som nævnt kan der jo gå megen tid med 
dette, særlig hvis det som nævnt er et 7” 
bånd, man skal nøgle ind, og man samtidig 
skal jonglere med forskellige hastigheder — 
kort sagt, det er begrænset, hvor mange man 
kan hjælpe ad gangen.

Når talen er om båndoptagere, så skal lige 
bemærkes, at når man ser bort fra de pro
fessionelle maskiner, så er der ikke to, der 
løber ens, hvilket dog kun har praktisk be
tydning ved musikind- og afspilning, men 
uden betydning for ind- og afspilning af 
morse.

Man har spurgt om, hvorfor jeg i min arti
kel ikke har nævnt fremmedbogstaver (tyske 
og græske m. fl.). Nu ligger det jo sådan, at 
reglerne siger, at når prøven aflægges, skal 
det foregå i klart sprog, og disse betingelser 
vil ikke kunne opfyldes, hvis vi blander tyske 
eller græske eller måske russiske bogstaver 
ind i alfabetet.

I tilslutning til dette kan nævnes, at æ og ø 
ikke eksisterer på mange andre sprog, der 
skriver man f. eks. ae (gammel latin) eller oe,

f. eks. aetylen — selv om du selvfølgelig skal 
kunne både æ og ø.

Dernæst er der to ting, som amatøren, der 
går til prøve, nok bør mærke sig, nemlig: 
Da aflæsningen (nedskrivningen) skal foregå 
i klart sprog, er det muligt ved gennemlæs
ning at rekonstruere eventuelle manglende 
bogstaver, hvorved fejlprocenten selvsagt bli
ver mindre. Det er jo i øvrigt også en mulig
hed, man har under en rigtig QSO.

Dernæst kommer skrivningen (nøglingen), 
og der skulle man jo gerne være på hjemme
bane. Dog, lad være at jaske det af. Tag inden 
prøven en nøgling hjemme i et roligt tempo 
og tag tid på det evt. via et armbåndsurs se
kundviser. Når du har nøglet i et minut, så 
tæl antallet af nøglede tegn op. Hvis du ellers 
er moden, så viser det sig gerne, at der er tid 
nok.

Husk en meget væsentlig ting ved prøven, 
nemlig at omprikninger er tilladt (rettelse er 
8 prikker), og både det forkert skrevne såvel 
som rettelsestegnet godtgøres én i tid, når der 
skal tælles op, og det er jo nok værd at skrive 
sig bag øret.

Til dem, som kun har én hastighed på deres 
båndoptager, skal jeg bemærke, at der er sta
tioner f. eks. på 80 m, der kører et roligt og 
sindigt tempo.

Om træning. Nogle bruger ved træning at 
sende bogstavet med stor fart og lave mellem
rummene større, andre bruger langsommere 
nøgling med mindre eller almindelige mellem
rum. Endelig er der dem, der har nøglen mere 
nede end oppe (såkaldt P&T-nøgling). Sidst
nævnte flydende nøgling er vel nok den svæ
reste at lære, men hvilken måde, der er den 
bedste at træne efter, må den enkelte afgøre 
med sig selv.

Til slut om det lille berømmelige kvarters 
træning hver dag. Hvis vi regner en måned 
til 30 dage, vil det sige, at hint berømmelige 
lille kvarter daglig på et halvt år giver siger 
og skriver 180 kvarter lig med 45 timer. (Regn 
selv efter).

Mange kan være modne til prøve efter disse 
45 timer, men ellers må men regne med, at 
i hvert fald 60—80 timer skulle kunne gøre 
det, det vil sige ikke under 20 minutter om 
dagen.

Prøven kan aflægges for P&T, men også for 
et HB-medlem i EDR med en licenseret ama
tør som bisidder, og sidstnævnte prøve er ikke 
en dårligere prøve.

Med disse bemærkninger til min artikel 
»Lær at morse« skulle noget af den nervøsi
tet, der kan være blandt unge for morseprø- 
ven, være manet i jorden. *
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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: På diagrammet OZ 1964 side 119—120, 
„Rørmodtager for begynderen", er der på spolen i 
afstemninigskredsen et udtag til katoden. Når der nu 
til en given kapacitet skal udregnes en selvinduk
tion til en bestemt frekvens, skal der så regnes med 
alle vindingerne eller kun fra den varme ende til 
udtaget? Kan man regne sig frem til det bedst eg
nede antal vindinger fra den kolde ende til udtaget 
til katoden? I teksten til diagrammet står bl. a., at 
tilbagekoblingsgraden er afhængig af katodeudta
gets afstand fra den kolde ende. Hvornår er den 
f. eks. 'kraftigst? Er der her plads til en kort for
klaring på, hvordan tilbagekoblingen virker? Er 
katodemodstanden i udgangsrøret på 680 ohm 
korrekt?

Svar: Der skal regnes med de vindinger, som 
hører til den del af spolen, som kapaciteten sidder 
over, i dette tilfælde hele spolen. Resonansvirknin
gen beror jo netop på, at energien kan skvulpe 
frem og tilbage mellem spolen og kondensatoren, 
så resonansfrekvensen (skvulpetakten) skal her be
regnes af hele spolen. — Man kan regne sig frem 
til en placering af udtaget på grundlag af nogle 
simplificerede antagelser om rørets hovedparametre,

dan mon resten ville reagere på det? Jo, gitter
forspændingen ville være blevet mindre, så der 
vil gå større skærmgitterstrøm, hvorved spæn
dingsforskellen mellem skærmgitter og katode fal
der. Nu er spændingsforskellen (vekselstrømsmæs
sigt) netop katodens spænding, da skærmgitteret er 
afkoblet til stel via blokken på 0,1 μF, så katoden 
ville falde yderligere i spænding, hvilket vil få 
gitterforspændingen til at blive mindre endnu så
o.s.v. Hil sidst bliver spændingen på skærmgitteret 
så lav, at forstærkningen forsvinder, og så vender 
hele forløbet den anden vej, indtil katodestrømmen 
bliver nul p. gr. a. den stigende gitterforspænding, 
hvorefter historien gentager sig. Hvis skærmgitter
sp sendingen stilles lavt med potmetret, bliver for
stærkningen muligvis så lav, at det tilbagekoblede 
signal til katoden ikke bliver så stort som start
påvirkningen, og så dør svingningerne ud. Hvis man 
er ganske tæt på svingningsgræsen, vil et signal fra 
antennen eller HF-røret virke som startpåvirkning 
således, at oscillatoren slås an for hver periode, og 
da den er meget tæt på at gå i sving, skal der kun 
et ganske lille signal til, for at svingningerne tager 
fat. Vi har med andre ord fået en forstærkning, og 
i en igod opstilling kan den blive tusindvis af gange.

som vil garantere, at røret kan gå i sving. Men 
tredie gang, man laver en sådan oscillator, er 
man klar over, at beregningen er tidsspilde, for 
udtagets placering skal alligevel finpudses og af
hænger forøvrigt noget af de øvrige komponenter, 
for det er ikke nok, at røret kan fås til at gå i 
sving i en modtager af denne type, det skal ske 
ganske blødt, egentlig helst lidt modvilligt, for at 
man kan „trække" selektiviteten og forstærkningen 
frem. Så hvis den går i sving med et lille smæld, 
når skærmgitterpotmetret drejes mod plus, må du 
prøve at flytte udtaget, antagelig mod den kolde 
ende. — Når jeg taler om oscillatoren her, er det, 
fordi detektoren i en sådan regenerativ modtager i 
princippet kobles som oscillator, men sådan, at for
stærkningen i røret kan varieres omkring den stør
relse, der skal .til for at oscillationerne kan starte. 
Her udgøres oscillator/detektor-delen af katode
gitter-skærmgitter i EF89, idet skærmgitteret vir
ker som anode til denne funktion. Forestil dig, at 
katoden pludselig var blevet lidt negativere. Hvor-

Det er samtidig klart, at signalpåvirkningen i hver 
periode skal komme nøjagtig samtidig med det til
bagekoblede signal for at det rigtig skal lykkes, 
d.v.s. signalet skal ligge på kredsens resonansfre
kvens. Derfor virker kredsen uhyre selektivt lige 
på svingningsgrænsen. — Jeg ville sætte en konden
sator på 1000 pF fra ECL82’s triodegitter til stel for 
at hindre HF-signalet i at styre LF-trinnet og for
søge med en do. fra EF89-anoden til stel også. — 
De 680 ohm er udmærket. De kunne godt være 
lidt færre, men så 'stiger strømforbruget, og lyd
styrken er tilstrækkelig med 680 ohm. Om 680 
ohm er korrekt, er derfor en smagssag. Den værdi, 
der opgives i rørtabellen, er den mindste værdi, 
den må have med de anførte spændinger, for at 
røret ikke skal blive ødelagt, og for max. LF-effekt. 
Jeg kunne tænke mig værdien 150 ohm passende 
for det. Hvis du ønsker 4 W LF ud, er 150 ohm 
korrekt. Hvis mindre kan gøre det, og dine mA fra 
højspændingen er dyre, er 680 ohm muligvis 
korrekt. Vy 73 de OZ6NF.

263



Ordinær generalforsamling 1968
Ordinær generalforsamling afholdes i Århus 

søndag d. 15. september i Håndværkerforeningens lokaler, Klostergade 28—30.
Generalforsamlingen begynder kl. 1300 prc.

DAGSORDEN:
.1. Valg af dirigent.
2. Formanden OZ6PA aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Resultatet af urafstemningen om formand, bestyrelsesmedlemmer og supple

anter meddeles af stemmeudvalgets formand OZ3TM.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
7. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen tilstedes KUN mod forevisning af gyldig 
medlemskvittering for 1968/69.

Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtigt udfyldte stemmeseddel 
(I DEN I OZ INDLAGTE KUVERT) i god tid inden d. 1. september 1968.

Men udfyld sedlen rigtigt, alt for mange må kasseres og erklæres for ugyldige. 
Vi opfordrer alle til at bruge stemmesedlen og at møde op på generalforsam

lingen, kun på den måde kan du være med til at bestemme, hvordan din forening 
skal arbejde fremover.

STEMMESEDLEN SKAL ALTSÅ LÆGGES I POSTKASSEN SENEST DEN 
31. AUGUST.

Der vil i generalforsamlingslokalet blive serveret kaffe med brød kl. ca. 1500 
til en pris af 6,65 kr. alt iberegnet.

Vi henstiller til især alle afdelingsformænd at møde op til generalforsam
lingen, så vi kan høre jeres problemer og drøfte dem i en saglig debat, der er alt 
for mange, som efter mødet kommer med deres synspunkter, men da er det jo 
for sent at gøre noget. IKKE??

Vel mødt til EDR’s generalforsamling i Århus d. 15. september.
Bestyrelsen.

Som tidligere år, når generalforsamlingen 
har været i Århus, inviterer Århusafdelingen 
alle amatører til en hyggeaften i vore loka
ler på Ny Mølle Kro lørdag den 14. septem
ber kl. 1900.

Afdelingens sender, OZ2EDR, vil være QRV 
på 80 m og 20 m med SSB. Vi håber at se 
rigtig mange amatører fra hele landet.

For dem, der ønsker det, vil der blive ar
rangeret transport fra »Agnete og Havman
den« (v. rådhuset i, Parkallé) kl. 1845 og 1900.

På afdelingens vegne
OZ6EI, Eigil.

., Følgende er opstillet til valg til EDR’s 
hovedbestyrelse:

Formand: OZ6PA, Poul Andersen, København. 
(EDR’s nuværende formand).

Kreds 1.
OZ2KP 3377 K. Staack-Petersen.
OZ4AO 4392 Sv. Aage Olsen.
OZ5RO 4545 Ove Blavnsfeldt.
OZ7DX 6331 Vøgg H. Jacobsen.

Kreds 2.
OZ3Y 1290 Hans Rossen, Korsør.
OZ2MI 5696 Fru Mimi Engberg, Nykøbing F.

Kreds 3.
OZ7XG 4730 Erling Hansen, Odense. *

Kreds 4.
OZ8JM 880 J. Berg Madsen, Randers.
OZ3FM 1360 Emil Frederiksen, Horsens.
OZ2NU 1517 Børge Petersen, Ålborg.
OZ1BP 3788 Bernhard Pedersen, Ålborg.
OZ5WK 5322 Karl Wagner, Åbenrå.
OZ4GS 5829 Svend Sigersted, Horsens.
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Forslag til E D R s  generalforsamling

Til landsformanden, OZ6PA. Hr. Poul Andersen.
I fl. vedtægternes paragr. 13 stilles nedenstående 

punkter til dagsordenen (punkt 5) til generalfor
samlingen 15. septbr. 1968:

Stemmesedlens zoneinddeling ophæves således, 
at enhver amatør herefter kan stemme på den 
kandidat, han ønsker, hvilket er den mest demokra
tiske afstemningsform. — Afstemningen foregår da 
på dem måde, at den stemmende amatør sætter lige 
så mange kryds, som der er HB-medlemmer.

Som landsformand vælges én af de valgte kan
didater, enten automatisk den, der har stemmefler
tal, eller hvis denne ikke ønsker formandspost, da 
den næstfølgende i stemmeflertal, o.s.v.

Navne talonen, som hidtil har været et skæm
mende billede på stemmesedlen, og som synes uden 
nogen som helst effektiv form for kontrol for noget 
Som helst, og derfor til mere skade end fortræd, 
fjernes fra stemmesedlen/ for stedse.

Vy 73. 5591. OZ5NU. Niels Mortensem Hegns
husene 37. 3700. Brh.

X fl. vedtægternes paragr. 13 stilles nedenstående 
til dagsorden (punkt 5) til generalforsamlingem 15. 
septbr. 1968:

DR-amatørens og begynderens behov har længe 
bevidst været tilsidesat i OZ. Generalforsamlingen 
giver TR. direktiv om, at OZ’s midtersider herefter 
bliver brugt til dækning af DR-amatørens, herun
der også begynderens behov — ligeledes gives der 
TR. direktiv om, at han ikke må vise ensidighed, 
men har at dele sol og vind lige m. henh. t. kon
struktioner og stof, det være sig med transistorer 
såvel som med rør-montage, sende- og ikke mindst 
målegrej.

Generalforsamlingen udpeger en amatør som 
DR-leder, en amatør som kun har at varetage 
DR-amatørens interesser, og denne DR-leder skal 
have fornøden adgang til OZ’s spalter.

Vy 73. 5591. OZ5NU. Niels Mortensen, Hegns- 
husene. 37. 2700.

TU behandling på E.D.R.S generalforsamling søn
dag den 15. september 1968.

I henhold til generalforsamlingens dagsorden 
punkt 5 i fl. vedt. paragr. 13 skal undertegnede her
med bringe i forslag, at der i vore love under valg 
til hovedbestyrelsen indføres en paragraf, der siger:

Det er en forudsætning for at være valgbar, at en 
kandidat til hovedbesyrelsesvalget ikke må være 
fyldt 70 år ved underskrivelse af opstillingsdoku
mentet.

Ideen bag en sådan ordning er naturligvis ikke 
min, men systemet bruges mange steder, bl. a. inden 
for de politiske partier.

Forslaget indeholder flere aspekter, for diet første 
vil jeg tro, at man herigennem ad åre kunne få 
geninført ytringsfriheden i vort blad OZ, hvilket vi, 
der har fået læserbreve nægtet optagelse, ville 
hilse velkommen.

Men for det andet, og heri lægger jeg hovedvæg
ten af forslagets betydning. Man kan med dette 
forslag sikre, at vi vil få en glidende tilstrømning 
af yngre mennesker med friske impulser, amatører,, 
for hvem den tekniske udvikling kun er en ud

fordring, man tager op og løser med samme lethed, 
som vore forfædre betvang et P.A. trin med 2 
B.409 i Push Pull.

Med hUsen. Børge Hansen OZ.4.W.Z.

Forslag tU vedtægtsændringer.
Vi tillader os i henhold til E.D.R.’s vedtægter 

i 13, at anmode om optagelse af følgende for
slag til vedtægtsændring under pkt. 5 på dagsorde
nen for generalforsamlingen i Århus 1968:

§ 12. Under landsinddeling i afstemninigskredse 
står:

Kreds 4: Jylland, Læsø, Anholt og Samsø.
Kreds 1 vælger 3, kreds 2 vælger 2, kreds 3 væl

ger 1 og kreds 4 vælger 5 'bestyrelsesmedlemmer.
Dette ændres til:
Kreds 4: Nordjylland og Læsø. Området nord 

for og inclusive linien Holstebro, Viborg og Hobro.
Kreds 5: Midtjylland, Anholt og Samsø. Området 

imellem ovennævnte linje og Kongeåen.
Kreds 6: Sønderjylland. Området syd for

Kongeåen.
Kreds 1 vælger 3, Kreds 2 vælger 2, kreds 3 væl

ger 1, kreds 4 vælger 2, kreds 5 vælger 2 og kreds 
6 vælger 1 bestyrelsesmedlemmer.

Motiveringen:
Efterhånden som arbejdet med at virke for 

E.D.R.’s program i de mindre jyske lokalafdelinger 
bliver aktiveret, gennem stigende medlemstal, egne 
lokaler, bedre økonomi m. m„ stiger interessen 
blandt medlemmerne for at have føling med arbej
det i hovedbestyrelsen og ledelsen af landsforenin
gen. Vi mener, at dette ikke i fomødtent omfang 
er tilfældet efter de nuværende vedtægters § 12. 
Hovedbestyrelses/medlemmerne skal være jævnt for
delt over hele Jylland, således at hver landsdel, 
uanset medlemstal, har deres repræsentant i hoved
bestyrelsen. Dette fremmer 'interessen for E.D.R., og 
stemmesedlerne vil blive brugt til deres oprinde
lige formål!

På de sønderjyske afdelingers vegne:
OZ5WK, K. Wagner.

NYT FRA 
FOREDRAGSUDVALGET

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

Ferien er slut.
Efterårets mødevirksomhed står for døren, og det 

er på høje tid at planlægge foredragsvirksomheden 
i afdelingerne.

Det er nødvendigt at være mindst 1½ måned 
fremme i al planlægning, for at OZ, lokale blade, 
foredragsholdere, virksomheder der skal besøges 
etc., kan planlægge deres arbejde. Er din forening 
så langt fremme? Er du?

Splid, dorskhed, formentlig god vilje men ringe 
evne, alt kan ødelægge en forenings bedste mænd, 
hvis der er tilstrækkelig mange kokke til at ødelæg
ge, men tilbage står arbejdet. Det arbejde en lang 
række af vore kammerater er parate til at gøre for 
andre ved at ofre fritid til foredragsvirksomhed i 
landets EDR-lokalafdelinger. Der er mange, der vil. 
Brug dem.

Skal I have gang i en hensygnende afdeling? Er 
I en gruppe, der vil starte selv? Også hertil står der 
erfarne folk til rådighed. Vy 73 de 3RC/Bro.
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EDR’s årsregnskab (1.juli 1967 til 30. juni 1968)
Budget Regnskab Budget
1967/68 1967/68 1968/69

Overført fra regnskabsåret 1967/68: 35.000,—
Kontingent ...................................................... 156.000,— 163.536,12 160.000,—
Annoncer i OZ ................................................ 20.000,— 23.835,— 20.000,—
Annoncer i QTH-listen .................................. 500,— 1.500,— 1.000,—
Renter ............................................................. 8.000,— 14.456,73 13.000,—
Salg af V. T. S.................................................. 10.000,— 12.506,79 10.000,—
Salg af RTTY................................................... 2.000,— 5.215,— 1.000,—
Salg QSO-instruktioner................................. 1.286,45 500,—
Salg af ældre OZ ............................................ 814,40 500,—
Salg af emblemer............................................ 160,— 100,
Salg af QTH-lister .......................................... 185,— 100,—
Amatørannoncer ............................................ 1.919,10 1.800,—
Indbetalt for billetter til jub.......................... 2.115,—
Oms-godtgørelse ............................................ 764,— 200,—
Diverse ............................................................ 800,— 235,80 300,—

197.300,— 228.529,39 243.500 —
„OZ"
Udgifter:
Trykning ......................................................... 85.000,— 80.221,55 90.000,—
Klicheer ........................................................... 10.000,— 7.372,20 10.000,—
Forsendelse ..................................................... 13.000,— 11.820,31 13.000,—
Hovedredaktør ............................................... 2.000,— 2.000,— 2.000,—
Teknisk redaktør ........................................... 1.500,— 1.500,— 1.500,—
Tekniske artikler ........................................... 16.000,— 15.440,20 18.000,—
Tegninger......................................................... 1.500,— 1.500,— 1.500,—

129.000,— 119.854,26 136.000,—

Sekretæren .....................................................
Traffic-manager .............................................
Traffic dep. (tryksager m. m.) .......................
Kassereren ................................................ ...
QSL-ekspedition.............................................
QSL-centralen (porto m. v.)...........................
Porto og telefon  .............................................
Foredrag .........................................................
Ekspedition af VTS- og QSO-instruk-

tion ...........................................
Køb af RTTY-materiel ...............
Licenser .......................................
Arkivleje .....................................
Køb af QSO-instruktion ...
Udbet. f. bili. til jub....................
Underskud ved jub......................
Testpræmier................................
Gaver ...........................................
Tilskud til annoncer i Sdr. J,
Trykning af QTH-liste ...............
Redaktion af QTH-listen ...
Trykning af VTS ........................
Overf. t. 68/69 til VTS................
Diverse ........................................

1.200,— 1.200,— 1.200,—
1.800,— 1.800,— 1.800,—
2.000,— 1.615,49 2.000,—
8.400,— 8.665,16 9.000,—
2.000,— 2.100,— 2.400,—
4.000,— 3.424,53 4.000,—

12.000,— 10.779,12 12.000,—
1.000,— 3.368,25 4.000,—

293,75 300,—
2.920,50 1.000,—

100,— 100,—
300,—

2.263,—
2.610,—

803,70

300,—

332,20
340,85
300,—

400,—

10.500,— 8.811,—
500,—

35.000,—

9.000,—

55.000,—

6.000,— 953,60
48.900,— 88.481,15 102.500,—

Tryksager og kontorartikler .........................  7.000,— 7.000,—
Adresseplader.................................................................................................  1.078,32
Stemmesedler.................................................................................................  1.259,66
Girokort, (køb og tryk) ..................................................................................  485,50
Duplikering......................................................................................................  1053,03
Kuverter, papir m. v....................................................................................... 553,32
Tryksager...........................................................................................................  961,60
Kontorartikler...................................................................................................  579,68

7.000,— 5.971,11 7.000,—
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Møder m. v......................................................  14.000,— 16.000,—
Generalforsamling ........................................................................................  3.086,80
Hovedbestyrelse ............................................................................................. 5.016,20
Rejser...............................................................................................................  2.233,50
Udvalgsmøder ................................................................................................ 1.118,60
Revision .............................................................................................................  424,70

14.000,—  11.879,80 16.000,—

I alt ..................................................................................  198.900,— 226.186,32 261.500,—
Budgetteret underskud .................................................... - 1.600,— -   18.000,—
Overskud .......................................................................................................  2.343,07

197.300,— 228.529,39 243.500,—

BALANCE
Beholdning pr. 30. juni 1967:
Giro ............................................................................  749,68
Bank .................................................................... 242.713,09
Kontant ................................................................... 1.023,13
Indtægt 1967/68 .................................................  228.529,39
Moms ....................................................................... 3.980,20

476.995,49

Beholdning pr. 30. juni 1968:
Giro .........................................................................  1.469,94
Bank .................................................................... 281.874,26
Kontant ...................................................................... 629,97
Udgift 1967/68:
226.186,32 -t- henlagt til V.T.S. 35.000,—.... 191.186,32
Moms ....................................................................... 1.835,00

476.995,49

STATUS PR. 30. JUNI 1968
Aktiver: Passiver:
Til gode for V. T. S....................................................  5.756,92 Forud betalt kontingent ..................
Lager af V. T. S.....................................................  7.630,— Aktiver overstiger passiver med
Lager af QSO-instruktion .................................... 1.759,—
Lager af emblemer ...............................................  3.842,—
Girobeholdning.......................................................  1.469,94
Bankbeholdning .................................................  281.874,26
Kontant beholdning ..................................................  629,97
Udestående for annoncer ..................................... 4.020,—
Lager af RTTY......................................................  937,—
Inventar ................................................................. 2.001,—

309.920,09

100.000,—
209.920,09

309.920,09

Kassererens bemærkninger:
1) Udover kontingentbeløbet kr. 163.536,12 er op

krævet og udbetalt til Københavns afd. kr. 13.880,—.
2) Antal medlemmer d. 30/6 1968: 3939 (30/6 1967: 

3837).
HORSENS, d. 5/7 1968.

Grethe Sigersted.

Revisionens bemærkninger:
Undertegnede revisorer har d. d. gennemgået 

regnskabet samt kontrolleret bank-, kasse- og giro- 
beholdningerne og intet fundet at bemærke. 

HORSENS, den 12. juli 1968.
H. Lykke Jensen, Emil Frederiksen,

OZ5Y. OZ3FM.
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EDR’s foredragsvirksomhed.

Har med interesse fulgt debatten om reglerne for 
EDR’s foredragsholdere, og kan i og for sig tilslutte 
mig de nye regler, som hovedbestyrelsen har ved
taget på sit møde den 26. maj. Blot er det mig ufor
ståeligt, at der skulle stå så megen blæst om den 
sag, udelukkende på grund af, at HB-medl. OZ3RC 
som udvalgsformand har fået sat sving i den, ret 
forsømte, gren af EDR’s virksomhed.

Vel var budgettets beløb brugt inden året var 
omme, men jeg må tilføje — for én gangs skyld! 
Tidligere års „underskridelser" kunne vel opveje 
de tidligere års overskud på budgettet. Når man 
tager i betragtning, at foreningens formål er at 
udbrede kendskabet til kortbølgeradio', finder jeg 
det meget mærkeligt, at en del af hovedbestyrelsen, 
og formanden, gør forsøg på at bremse virksomhe
den, med den motivering, at budgettet blev over
skredet.

Et budget er lagt for at holdes — så vidt muligt, 
må man tilføje. Sker der overskridelse, må besty
relsen nøje overveje, om man vil tillade en over
skridelse. Foreningens økonomi taget i betragt
ning er der vist ingen tvivl om, at overskridelsen 
let kunne bæres.

Når jeg har nævnt, at jeg var tilfreds med ord
ningen, der nu er truffet, så er det i og for sig 
ikke rigtigt. Jeg finder EDRs tilskud, udregnet pr. 
deltager til foredrag, alt for stort. Beløbet kunne 
bringes meget ned, f. eks. med større deltager
antal til de enkelte foredrag. Rent praktisk kunne 
det realiseres ved, at foredragstilskud kun blev

ydet til større arrangementer, f. eks. landsdels- 
møders foredrag. Med mindre en afdeling selv kun
ne mønstre omkring et halvt hundrede deltagere.

Ser vi på, hvorledes andre klarer problemet, er
farer man, at det er tilhørerne, der tildels finan
sierer i form af en beskeden entrébetaling. Ville 
det ikke være ret og rimeligt at deltagerne til 
foredrag selv betalte en beskeden sum, i form af 
et par kroner? Jeg finder det i hvert fald ulogisk, 
at landsforeningen skal ofre f. eks. 150 kr. til et 
foredrag, hvor deltagerne betaler O kroner. Det 
vil jo rent praktisk betyde, at alle EDRs medlem
mer skal betale, for at nogle få, som har mulig
heden, kan komme gratis til foredrag. Selv med 
EDRs formålsparagraf i erindring nærmer vi os 
betegnelsen filantropi. Og det er min overbevis
ning, at der ikke kommer færre til et godt EDR- 
foredrag, — selv om der skal lægges en daler af 
den enkelte deltager, — det er trods alt foredrags- 
deltagerne og ikke landsforeningens medlemmer 
som helhed, der skulle nyde gavn af det enkelte 
foredrag.

Med de nævnte betragtninger vil jeg meget nø
digt gøre det sværere for de mindre afdelinger 
at arrangere foredragsaftener. Jeg kender godt 
problemerne, alle afdelingsformænd har. Men mu
ligheden for at hente en mere lokal foredrags
holder er som regel til stede, eller også må man 
samarbejde med andre afdelinger om fællesarran
gementer.

Selv om hovedbestyrelsen altså har vedtaget nye 
regler for EDRs foredragsvirksomhed, kan det 
ikke skade, at foreningens ledelse endnu engang 
reviderer reglerne, — hvis de her fremførte syns
punkter kan finde støtte hos et flertal af besty
relsens medlemmer.

73 OZ3Y

Generaldirektoratet for September måned 1968
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal 103

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

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

Japan 7 7 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7
New Zealand 7 7 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7
Melbourne 7 7 14 21 21 14 14 14 14 7 7 7
Singapore 7 7 14 21 21 21 21 21 14 14 7 7
Indien 7 7 21 21 21 21 21 21 14 14 7 7
Sydafrika 7 7 14 21 21 21 21 21 21 2,1 14 14
Middelhavet 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7 7
Argentina 7 7 7 14 14 21 21 21 21 21 14 14
Peru 7 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 7
Vest Grønland 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7
New York 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 7
Vestindien 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 7
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 7 7
Polynesien 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 7 7
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Interessante SWL-diplomer.
Fra den finske lytteramatørklub: Suomen Kuun- 

telija-Amatoorit ry kan følgende diplomer opnås:
HAOH som tildeles enhver lytteramatør, der har 

haft svarkort fra seks af de nedenstående 10 OH- 
distrikter: OH1 til OHO.

HAOHE tildeles på grundlag af svarkort fra 15 for
skellige europæiske lande.

OHHAWAC kræver kort fra de 6 verdensdele.
QSL-kortene behøver ikke at medfølge ansøgnin

gen. Det er tilstrækkeligt med en opstilling over de 
stationer, man har fået kort fra, samt dato, tid 
GMT, frekvens og sendetype for de aflyttede qso’er.

Denne liste må være undertegnet af to andre lyt- 
, teramatøirer, der med deres underskrift bekræfter, at 
listen er i overensstemmelse med de foreliggende 
QSL-kort.

Ansøgningerne — samt 8 IRCs for hvert diplom — 
sendes til:

SUOMEN KUUTEUIJA-AMATOORIT ry. P. O. 
Box 14150, Helsinki 14, Finland.

Fra Frankrig er der mulighed for fem andre 
diplomer:

Award nr. 5: Der må foreligge qsl-kort fra 10 
forskellige franske departementer.

Award nr. 4: Der må foreligge qsl-kort fra 25 
forskellige franske departementer samt 5 distrikter 
i Paris.

Award nr. 3: Der må foreMgge qsl-kort fra 50 for
skellige franske departementer samt 19 distrikter i 
Paris.

Award nr. 2: Der må foreligge qsl-kort fra 75 
forskellige franske departementer samt fra 15 di
strikter i Paris.

Award nr. 1: Der må foreligge qsl-kort fra 90 for
skellige franske departementer samt fra 20 distrik
ter i Paris.

Heller ikke her behøver man at medsende qsl- 
korteoe. Der indsendes en liste, som nævnt ovenfor, 
og denne skal være underskrevet af to licenserede 
amatører. Diplomafgiften er 5 IRC’s pr. diplom.

Ansøgningen sendes til:
Jacques Parmantier, 12. Avenue du Colonel 

Fabien, Porte 153,93 — St. Denis — France.

DUD 200
I følge DDL-QTC for juni 1968 er DLD 200 blevet 

udstedt til OZ3LN. Gratulerer.

English Lake District Award.
"Westmoreland Radio Society udsender et diplom 

med ovennævnte navn, som forkortes til ELDA. 
Kravene for dette diplom er, at man skal have kon
taktet stationer, hvor det sidste bogstav i de på
gældende stationers kaldesignaler giver navnene på 
søerne og bjergene: Coniston, Ulswaiter, "(Vinder- 
mere, Helvellyn, Scafell Pike og Skiddaw. Hvor et 
bogstav figurerer mere end én gang, må yderligere 
et qsl-kort kunne fremvises. Der er tre klasser:

1. benyttende All Engelske G-kaldesignaler,
2. benyttende i det mindste 40 Gs.
3. benyttende miindst 20 Gs.
Liste bekræftet af to licenserede amatører samt 

8 IRCs skal sendes til:
G3VNX. „Ravenscourt“ Grange over-Sands. 

Lancashire. — England.
Dette diplom er også opnåeligt af lytteramatørex 

og er afgiftsfrit for blinde og handicappede ama
tører. Qsl er ikke nødvendige.

Squadron of Flying Ham Club (FHC) nr. 9
har annonceret sit diplom-program. Dette er til

gængeligt for alle licenserede amatører og lyttere, 
og de koster hver 8 IRCs. Der er ingen tidsbegræns
ning og heller ikke båndrestriktioner.

Ansøgningerne sendes til:
GD3AIM, 5 Elizabeth Rise, Castletown, Isle of 

Man. England.
Diplomerne er:
The United Kingdom Maritime Counties Award,

som gives for bekræftet forbindelse med de grev
skaber, der grænser til følgende havområder:

North Ohannel: Anitrim, Down, Argyll, Wdgtown 
og Isle of Man.

St. George’s: Anglesey, Caernarvon, Merioneth, 
Cardigan og Pembroke.

Bristol Channel: Carmarthen, Glamorgan,
Somerset.

English Channel: Cornwall, Devon, Dorset, Hants, 
Sussex og enhver af kanaløeme (GC).

Der er tre klasser:
Kl. 1 kræver 19 grevskaber ved 4 kanaler.
Kl. 2 kræver 15 grevskaber ved 3 kanaler.
Kl. 3 kræver 10 grevskaber ved 2 kanaler.
The All United Kingdom Award 

gives for bekræftet forbindelse med 12 G — 2 GC — 
2 GD — 4 GI — 6 GM og 6 GW stationer for euro
pæiske ansøgere.

1968 VK/ZL/Oceania-contesten
vil finde sted fra kl. 1000 GMT d. 5. økt. til kl. 

1000 GMT den 6. oktober 1968 (Fane-afdelingen) og 
på samme tidspunkter d. 22/23 oktober 1968 (CW- 
afdelingen). Formålet er at kontakte så mange 
VK,ZL og andre stationer i Oceanien som muligt 
på alle bånd. Forbindelser med VK og ZL giver 2 
points og med Oceania 1 point. Særskilte logblade 
skal anvendes for hvert bånd, og en sammentælling 
af forbindelser og udregning af points skal også 
ske på særligt logblad, hvorpå der iøvrigt anføres 
kaldesignal — navn og adresse samt en detaljeret 
beskrivelse af det stationsudstyr, der har været 
anvendt. Der skal findes en bekræftelse på, at alle 
regler og bestemmelser for amatørradio har været 
overholdt linder testen. Loggene sendes til Contest 
Manager, NZART, 152 Lytton Road, Gisborne, New 
Zealand. Sidste afsendeisesfrist er 20. januar 1969. 
Contesten er også åben for lytteramatører, der skal 
huske at give serienummeret, der sendes af VK/ZL- 
stationen. Scoringen er den samme som for Sende- 
sektionen.

SAC 1968.
Så er det snart tiden, hvor aktiviteten blandt dan

ske lahiatører for alvor skal stå sin prøve, og hvor 
det vil blive muligt at få en målestok for, om der 
virkelig har været en fremgang i aktiviteten.
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Det er S.A.C. tid.
Årets Skandinavisk Aktivitets Contest finder sted 

for cw-afdelingens vedkommende lørdag d. 14. sep
tember kl. 1500 GMT til søndag d. 15 septbr. 
kl. 1800 GMT, og fone-afdelingen lørdag d. 21. sep
tember kl. 1500 GMT til søndag d. 15 septbr. kl. 
1800 GMT.

Alle bånd benyttes: 3,5-7-14-21-28 MHz.
Under hver test-qso udveksles RS/RST - et tre- 

cifret fortløbende nr., begyndende med 001.
Der er to klasser:
1. Single operator.
2. Mulitioperator.
Klubstationer og militære stationer regnes altid 

til multioperatørklassen, selv om de under testen 
kun betjenes af en enkelt operatør. Multioperatør
stationer må køre på flere bånd samtidig under for
udsætning af, at den sendte kodegruppes nummer 
forløber i kronologisk orden.

Tre points opnås for hver komplet gennemført 
qso med station uden for Europa og to points for 
hver komplet qso med europæiske stationer. QSO 
med skandinaviske stationer giver ikke point. Un
der denne test regnes følgende prefixer for skan
dinaviske: LA-JW-JX-OH-OHØ-OZ-OX-OY-SM-
SL og SK. En og samme station må kun kontaktes 
én igamg pr. bånd og week-end. Kun CW-CW og 
Fone-F one qso’s godkendes. Multiplir opnås ved 
summen af kontaktet lande på alle bånd.

Slutpoints opnås ved at multiplicere summen af 
multipliers med antallet af qso-points opnået på 
alle bånd.

Mindst seks af de bedst placerede deltagere i 
hvert skandinavisk land i henholdsvis cw og tele
foni modtager SAC-diplom.

For hvert skandinavisk land sammenregnes del
tagernes points i cw og fone. Det land, der på denne 
måde opnår flest points, modtager for ét år SCAN- 
DINAVIEN CUP.

Testloggene skal indeholde følgende oplysninger: 
Daito-GMT-kontaktet station — sendt og modtaget 
kodegruppe-notering for hvert nyt land —. På sær
ligt blad skal foretages en sammenregning af points, 
og endvidere skal anføres stationens kaldesignal 
— deltagerens navn og adresse.

Loggene skal indsendes senest d. 5. oktober 1968 
under adressen:

SSA’s tävlingsledare SM7ED. Karl O. Frldén, Val
hall, 262 00 — Ängelholm,

Hver log skal ineholde en skriftligt signeret for
sikring om, af deltagelsen er sket i overensstem
melse med SAC-reglerne og god sportsmandsånd.

Swiss Mountain Award.
Sender- og lytteramatører kan stræbe efter at op

nå dette nye HB-diplom, der kræver bekræftet for
bindelse med mindst tre stationer, der under qso’en 
har haft qth på et bjerg ikke lavere end 800 mtr. 
over havets overflade. Det må gerne være den 
samme station, man kontakter, men QTH’erne 
skal være forskellige. Forbindelserne gælder fra 22. 
november 1945, og alle bånd må benyttes. Afgiften 
er 10 IRCs, og ansøgning sendes til Radioclub Ticimo 
P. O. Box 768, 6901, Lugano 1, Switzerland.

WADM-Contest.
Formålet med denne test er at hjælpe til at opnå 

de forskellige velkendte østtyske diplomer: WADM- 
RADM-DMCA og DMDXCA.

Contesten skal afholdes hvert år den 3. lørdag og 
søndag 1 oktober fra kl. 1500 GMT til kl. 1500 GMT.

Alle bånd må benyttes, og contest-call er CQ DM.
Der udveksles de sædvanlige sekscifrede kontrol- 

numre.
Hver komplet qso med DM tæller 3 points, ukom

plette qso’er tæller kun éet point. Lytterne får 1 
point for hvert ny DM-call med kontrolnummer.

Hver DM-distrikt giver et multiplikatorpoint. DM- 
distrikterne er angivet ved det sidste bogstav i 
kaldesignalet. (Bogstaverne fra A til O). Enhver 
speciel station DM7-8 og 0 tæller kun som multiplir 
på det bånd, hvor den er kontaktet og kan erstatte 
et hvilket som helst savnet distrikt.

Logs med hvert bånd opført på separate blade 
skal indsendes senest den 20. november sendes til: 
Radioklub der D.D.R., Contest-Manager SM2ATL 
1055, Berlin, Box 30, D.D.R.

Bemærk: Såfremt der ikke er udregnet resultat 
på loggen, vil den kun blive benyttet som checklog.

WAE-fone-test.
Fone-afdelingen af WAE-testen 1968 afholdes fra 

kl. 0000 GMT lørdag den 14. september til søndag 
den 15. september kl. 2400 GMT.

QST-LA
Tag følgende, for hvad det er:
Følgende melding blev sendt efter QST-LA den

3. juni 1968.
Dette er LC5LG — Radiofristaten Morokulien.
Verdens mindste stat, Morokulien, som ligger på 

grænsen mellem SM- og LA-land ved Magnor nær 
Kongsvinger, er i dag åbnet som nyt DX-speditions
land for alle radioamatører. Landet er af det norske 
telegrafstyre blevet tildelt eget prefix. LG og sta
tionen, der er blevet oprette dér, har fået kalde- 
signalet LG5LG. Der vil blive sendt på alle sæd
vanlige amatørbånd.

Staten Morokulien blev oprettet som egen fristat 
i 1959, og samme år havde NRK og Sveriges radio 
fællessending herfra under mottoet „Over alle 
grænser", som et led i det internationale flygt- 
ningeår.

Efter et oprindeligt forslag fra LA4ZB er der 
indgået en aftale mellem LA5LG’s Hjælpefond og 
Morokuliens beskyttere om at oprette en permanent 
radiostation med signalet LG5LG.

Til LG5LG’s disposition er der afgivet plads i en 
af de historiske bygninger i fristaten, og her er 
alle radioamatører velkomne og vil få mulighed 
for at benytte stationen.

For at finansiere det hele vil der bl. a. blive 
anledning for de 300 først kontaktede stationer til 
sammen med qsl at sende skriftlig anmodning om 
at få tildelt borgerbrev for amatørriget Morokulien, 
LG-land. Dette borgerbrev er nummereret og lyder 
på navn og signatur, og indehaveren vil samtidig 
få en aktie i LG5LG’s radiostation. Disse breve 
inklusive aktie vil koste 25 kr. pr. stk. og giver 
indehaveren frit lejde til Radiofristation Morokulien 
for al fremtid.

Der vil også blive udstedt et diplom, reglerne for 
dette vil blive offentliggjort senere.

QSL-kort til NRRL ledsaget af 3 IRC’s og qsl 
vil komme. Alt overskud vedrørende LG5LG går 
selvsagt til LA5LG’s hjælpefond.

Jeg skrev i sidste „OZ", at ferien var begyndt,
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når bladet udkom, og at der sikkert ikke kom ret 
meget under „Traffic Department beretter" i dette 
nummer. Det blev alligevel til noget, selv om jeg 
står med det ene ben i SM-land. Der bliver ikke 
til arrangementskalenderen, men kik i sidste „OZ" 
og suppler med, hvad der står i dette nummer, så 
er der sikkert nok at beskæftige sig med, indtil vi 
kommer igen i september.

På gensyn til den tid. 2NU.

AKTIVITETSTESTEN JULI
CW SSB

1. OZ4CF 6X39 =z 234 1. OZ9KZ 13X81 = 1053
2. OZ7OF 5X40 — 200 2. OZ7OF 13X80 = 1040
3. OZ3NI 6X33 198 3. OZ2NK 13X69 = 897
4. OZ2LW 5X38 : : 190 4. OZ6EI 12X68 = 816
5. OZ2UA 5X36 = 180 5. OZ4FF 10X57 : 570
6. OZ4FF 6X29 — 174 6. OZ7OG 11X51 = 561
7. OZQX 5X23 = 115 7. OZ3OV 9X46 = 414
8. OZ5ME 5X12 = 60 8. OZ9GS 10X38 - 380

9. OZ4FA 6X18 108
10. OZ4CF 3X 9 — 27

Very 73, Karsten.
 
RETTELSE

På opfordring gør vi opmærksom på, at morse- 
træningen over G3BZU, som vi omtalte i OZ-April 
1968, starter kl. 1900 GMT og ikke som meddelt 
kl. 200 GMT. 2NU

Radioamatører efterlyses
En gruppe af kortbølgeamatkrer i 

Esso A.G., Tyskland, er ved at udar
bejde en liste over alle med denne 
hobby, der er tilknyttet Esso-organisa
tionen verden rundt. Skulle der findes 
kortbølgeradioamatører i Dansk Esso, 
sætter Informationsafdelingen, Sankt 
Annæ Plads 13, Dem gerne i forbindel
se med de tyske kolleger.

10999 Ole Brandt, Engmarken 1, Kastrup.
11000 Erik Lind, Sølsted, Visby.
11001 Ingrid Lind, Sølsted, Visby.
11002 Ib Mymer, Gørslev, Østervang.
11003 Aage Mørkholt Jensen, Dalvangsvej 23 C, 3., 

Glostrup. (A)
11004 Bjarne Nielsen, Dronningensgade 49, 1., 

København K.
11005 Erik Clausen,Ålandsgade 57, 1. tv.,

København S. (A)
11006 Gunner Evald Clausen, Lykkesvej 26, 

Herning.
11007 Eigil O. Pedersen, Frederikssundsvej 36 B,

2. tv., København NV. (A)
11008 Gunnar Bech, Alborgvej 33, Støvring.
11009 Viggo Laursen, Fredskovhellet 42, Hillerød.
11010 Jan Børge Hansen, Vesterbrogade 62 C, 2. th., 

København V.
11011 Wagn Olsen, Lov, Næstved.
11012 Erik Hulsen, Korsgade 6, Svendborg.
11013 Mogens Brandt Pedersen, Alrunevej 15, 

Hellerup.
11014 Werner Pedersen, Erantisvej 8, Tulstrup, 

Hillerød.
11015 LA8AK, Jan Martin Noding, Box 280, Mandal, 

Norge.
11016 Preben Windbæk Jensen, Lundebjerggårdsvej 

246, 2., Skovlunde.
11017 Henry William Nielsen, Bondrupsgade 12, 

Nørresundby.
11018 Thomas Berthel Agdrup, Bakkedraget 3, 

Skalborg.
11019 Morten Lauger, Eddavej 61, Odense.
11020 Per Mattisson Hansen, Teglværksgade 26, 

st. th., København ø.
11021 Helge Hartmann Jensen, Gillesager 194, 2. th., 

Hvidovre. (A)
11022 Ove Rasmussen, Rishøjvej 6, Vester Hæsinge.
11023 Leif Andersen, Danmarksgade 65 A, 

Fredericia.
11024 Ib Helmuth Rasmussen, Nr. Herløv, Brøde

skov.
11025 Jørgen J. Jacobsen, Lucemevej 136, Rødovre.
11026 Poul B. Sørensen, Axelhøj 1, Rødovre.
11027 Kurt Nielsen, Blåhøj.

Atter medlem.
5924 OZ6SJ, Sv. Aage Jacobsen, Vinkelvej, Reg- 

strup.
5018 Erik Gaam, Bogholder Allé 27, 1., Vanløse. 
3674 OZ2CJ, Carl Johan Jensen, Mejrsnersgade 5, 

Randers.
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Efter at Iwo Jima og Marcus øerne nu igen er 
kommet under japansk administration, er de be
nyttede prefixer japanske. Det meddeles, at KAI 
anvendes, og at KA1IJ er aktiv fra Iwo Jima, mens 
KA1MI er aktiv fra Marcus Island. Der er sand
synligvis blot tale om nye kaldesignaler for KG6IJ 
og KG6MI.

WF0ITU er et specielt kaldesignal, der benyttes 
i forbindelse med CCIR konference i Boulder 
Colorado USA.

Der er kun en meget beskeden aktivitet fra 
øerne i Sydatlanten, men ZD9BK fra Gough Island 
rapporteres dog aktiv hver eftermiddag med AM 
omkring 14180 kl. ca. 15 gmt. Han ventes at ville 
returnere til Sydafrika i løbet af sommeren næste år.

Fra St. Helena er ZD9GO aktiv i week-enderne 
med CW/SSB på ti meter, da han fortrinsvis er 
interesseret i QSO, med engelske stationer arbejder 
han under 28.5 MHz.

Don Miller, W9WNV har nu genoptaget sin læge
gerning i Wisconsin, hans retssag mod ARRL er 
blevet afsluttet med forlig, således at ARRL vil god
kende Blenheim Reef og Geyser Bank til DXCC, 
mens Nelson Island vil tælle sammen med Chagos. 
Hermed skulle hans tid som DXpeditionær så være 
slut.

Såfremt der kan opnås officiel godkendelse til 
indrejse i Qatar området, vil en række MP4B sta
tioner og OD5BZ i midten af august forsøge en 
DXpedition dertil, formentlig med masser af grej 
og anden udrustning.

HI3JHV vil midt i august komme i luften fra 
øerne Saona og Beata med prefixerne hhv. Hil og 
HI2, der bliver næppe tale om nogen speciel DXCC 
status.

Efter et års stilstand er der nu kommet aktivitet 
fra Libyen igen, idet en række 5A stationer er 
kommet i luften, flere af stationerne har tilsyne
ladende indfødte operatører.

Båndrapporter:
7 MHz SSB: 3SK: PX1SZ 21.
14 MHz SSB: 3SK: FP0EB 22 - HK0BKX 05 - 

OH0AM 21 - PX1VV 17 - VP2MF 23 - 6Y5GB 01 - 
VP5AB 01.

6MI: KG4AM 24 - CR5SP 21 - HR1OL 02 - KW6EJ
15 - FG7TI/FS7 24 - VP1RC 24 - VS9KAB 23 - 
PJ2MA 24 - VP2SY 01.

DR1453: CR6LV 21 - YV5AG 22 - PY6COB 22 - 
PY1CAD 22 - HP6CC 22 - UY5LK 23 - PJ2CP 22 - 
4Z4APG 22 - 5A2TS 22 - SV0WB 13 - 9H1MR 13 - 
UG6SG.

21 MHz SSB: 3SK: EA8FE 12 - KX6GJ 11 - 
OA4CRO 21 - VP8KD (falkland) 17 - ZD8JL 12.

6MI: HM9DL 17 - 5R8CJ 18 - TU2AX 10 - CR9AK 
13 - KH6DQ 18 - CE0AE 23 - 7Q7AM 20 - VK9LR 
(NGT) 12 - ZD5V 18 - 601EB 19 - VP2DAI 23 - 
VR1L 13 - VQ9DH 19.

DR1442: CR6CA 18 - JA2CHJ - 3LXW - 3BIA - 
7BSD - 9ADM 18 - KP4AST 13 - MP4BFJ 12 - 
PY2ENA 18 - TJ1AQ-1AL 18 - TU2AX 08 - VU20LK
16 - YV1LA 12 - YV5ANF 22 - ZD8CC 21 - ZS6DP 17

- 4X4SO 17 - 9G1GD 13 - 9K2CB 18 - 9M2AH-2TH 
15 - 9Q5JV 15 - 5R8AD 15.

DR1453: PY2DOM 22 - 4Z4ZG 23 - PJ1AL 13. 
Velkommen til 6MI, der holder æteren varm med 

en TR4 plus RV4 og en TH3 beam.
Tak for rapporterne.

73 og best DX de OZ7BQ.

SWL
Dr. 7 DX
Det var med stor glæde, at jeg læste i OZ om 

starten af en spalte for SWLs. Min hovedinteresse 
er aflytning af de kommercielle stationer, og jeg 
er villig til at hjælpe så meget jeg kan for at 
gøre denne nye spalte så god som muligt. Her er 
mit første (men forhåbentligt ikke sidste) bidrag.

En meddelelse til alle, der interesserer sig for 
DX. Radio Nederland har 7. marts i år startet et 
kursus for DXere. Det hedder „All-Round DXers’ 
Course“ og er skrevet af en række specialister, bl.
a. Arthur Cushen, Jim Vastenhoud (forfatter til det 
i OZ bragte Sbortwave Propagation Course (de 
korte radiobølgers udbredelsesforhold). Radio Ne
derland regner med, at kurset vil omfatte 26 lek
tioner, og udsendelsen vil være sluttet engang i 
marts 1969. Lektionerne bringes i „DX Juke Box“ 
(et program for SMLs) hver torsdag på følgende 
frekvenser og til følgende tider:

Tid GMT Udsendelse til QRG (MHz)
0730—0820 New Zealand/Australia 11,73—9,715—9,525
1430—1520 South Asia 21,48—17.81

Europe 6,02
1900—1950 Africa 11,73—9,59

Europe 6,02
2000—2050 Europe 11,73—6,02
2100—2150 North America 17,81—11,73
2130—2220 West Africa (via 15,22

Bonaire relay)
0130—0220 North America (via 9,59

Boiiaire relay)

Hele sendeplanen for Radio Nederlands engelske 
udsendelser er angivet, men det er kun udsendel
serne bestemt for Europa, som det kan betale sig 
at aflytte. De angivne tider dækker hele perioden 
for de daglige engelske udsendelser. Programmet 
DX Juke Box begynder hver torsdag ca. 12 min. 
inde i udsendelsen og varer en halv time.

For at gøre det muligt for lytterne at få så stort 
et udbytte af kurset som muligt sender Radio Ne
derland g r a t i s  den trykte tekst til alle, der 
skriver ‘til dem og beder om det. Teksten til 4 lek
tioner sendes sammen, for at få det næste sæt lek
tioner skal man 'besvare nogle spørgsmål stillet efter 
hver 4. lektion. Når Radio Nederland har modtaget 
besvarelsen, sendes det næste sæt lektioner. Det 
kræves i k k e ,  at besvarelsen er rigtig for at få de 
næste lektioner. Spørgsmålene er dels en kontrol 
på, at man er interesseret og stadig følger med, 
dels viser svarene Radio Nederland, om det er nød
vendigt at tage nogle ting op til nærmere behand
ling. Desuden besvarer Radio Nederland alle 
spørgsmål i forbindelse med kurset.
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Hvis man ønsker at være med, skal man skynde 
sig. Man er nået til lektion 11. Hver lektion udsen
des som angivet hver torsdag og gentages den føl
gende torsdag.

Af stationer, som jeg har hørt for nylig, og som 
sikkert har interesse for andre SWLs, kan jeg 
nævne:

GMT Station QRG (MHz) Bemærkninger
1500—1730 Radio Austraiia 11,74 Eng. prgr. to

So. We. Asia
0400 Radio Austraiia 15,18 Special prgr.,

only Sat.
1945 All India Radio 9,912 Eng. prgr.

to Europe
7,215

0530—0600 HCJB, Eucador 6,13 Skaninavisk
prgr.

9,645
1730 WNYW, New York 17,845 Eng. progr. to

Europe

Jeg håber, at de her givne oplysninger kan bru
ges i SWL-spalten og skal igeme skrive igen, når 
jeg har noget af interesse. Skulle der være særlig 
stor interesse for det, er jeg villig til at forsøge 
at få lov til at bringe en oversættelse af det 
nævnte kursus, ligesom det var tilfældet med Pro- 
pagation Course i Oz 67—12, 68—1, 68—4. En så
dan oversættelse kan først bringes, når udsendel
sen er afsluttet.

Ville det ikke være en idé at bringe en artikel om 
World Radio Television Handbook for alle, der ikke 
kender denne udmærkede og uundværlige håndbog?

Vy 73 Arne Jensen. OZ-DR 1441.

ninger. For evt. interesserede kan jeg oplyse, at 
der i 60 meter tropicbåndet kan findes en mængde 
sydamerikanske Bc-stns omkring midnat.

Og nu over til min stationsbeskrivelse: Min mod
tager er en nyanskaffet Hallicrafter S-38E med alle 
bånd, og antennen er en 20 meter Long-wire, som 
desværre hænger oppe på loftet, da jeg ikke har 
nogle gode steder at hænge den op, men det kom
mer nøk. Men det virker dog godt nok. Af vigtige 
resultater kan nævnes: KP4, KC4, HP, W, MP4, 5A, 
JA, PY, YV og mange flere. I den sidste tid har jeg 
overvejet at blive QRV på 2 meter også, men det 
rigtige diagram til en god og nem converter skal 
lige dukke op først, antennen har jeg fået, det er 
en 5 elem. beam.

Vy 73 OZ-DR 1453, Torben Jensen.

Det er nok meningen, at der skal lidt skub i sa
gerne, men på den anden side mener jeg ikke, at 
der er behov for oprettelsen af „klubber" inden 
for EDR. Det, at vi nu har fast spalteplads, hvor 
alle lytteinteresserede kan træde frem, skaber vel 
den nødvendige kontaktflade.

Ja, det var stoffet for denne gang. Som skrevet 
i introduktionen er det meningen at skabe et 
forum for alle lytteinteresserede. Særligt henvender 
jeg mig nu til begynderne (hvornår får vi forre
sten udryddet glosen „nybegynder" i „OZ"?). Skriv 
lidt om hvad I finder ex svært at forstå inden for 
det operationsmæssige, så vil vi prøve at behandle 
det her i spalten: Er I bange for at dumme jer, så 
skriv alligevel. Så kan vi jo altid dumme os lidt 
sammen!! Altså stoffet til:

Vogg H. Jacobsen, Gustav Adolfsgade 5, 2100 Kbh.
Ø. inden d. 20. i måneden. 73 de OZ7DX.

Jo„ World Radio Television Handbook var et 
emne, som allerede stod på programmet, men da 
jeg ikke har anvendt WRH siden 1953, er der måske
nogen, der vil skrive lidt om dette danske værk,

Dr. OM OZ7DX!
Jeg vil gerne sige diig tak for det friske initia

tiv, som du har fået ved oprettelsen af SWL-spal- 
ten! Det er dejligt at se, at der endelig er ved at 
komme lidt skub i sagerne, men for at denne ud
vikling kan fortsætte, må vi alle hjælpe med, og 
dette kan gøres på flere måder, men jeg foreslår 
(ideen kommer dog hovedsagelig fra OZ5NU), at 
vi opretter en DR-klub, som kan bestå af et udvalg 
af de, som er interesserede i at gøre et arbejde for 
SWL’s. Dat behøver absolut ikke kun at være 
SWL’s, men også andre, som måske interesserer sig 
mere for at bygge forstærkere o. lign. end at lytte 
på KB-båndene. Og derfor vil jeg gerne her benytte 
lejligheden til at sige, at de, der evt. er interesse
rede i at hjælpe med i arbejdet, skynder sig at 
skrive til 7DX eller undertegnede, som stadig gerne 
modtager indlæg til QSL-WANTED!! Af de ting, 
som vi kan foretage os i en evt. DR-tolub, kan f. eks. 
være stationsbeskrivelser, sjove eksperimenter og 
gode ideer, og så har jeg gået og spekuleret på no
get andet: Måske er der nogle, som kender det for
nøjelige ved at båndkorrespondere, og så kunne evt. 
interesserede „finde" hinanden gennem SWL- 
spalten.

Ideen med at sendte rapporter om sjældne Bc-stns 
til 7DX, synes jeg er glimrende, men husk både at 
anføre tider, frekvenser og andre vigtige oplys-

IARU Region 1 VHF/UHF contest.

Denne test skal i følge IARU Region 1 VHF ko
mité arrangeres af iden engelske amatørforening, 
men jeg har endnu ikke fra RSGB modtaget noget 
om arrangementet. Reglerne må formodes at være 
de samme, som tidligere års IARU Region 1 VHF/ 
UHF tester er afholdt efter.

Testen skal afholdes den 1. week-end i september, 
d. v. s. lørdag den 7. september kl. 18,00 GMT til 
søndag den 8. september kl. 18,00 GMT.

Testen omfatter følgende sektioner:
1. Faste stationer på 144 Mhz.
2. Portable/mobile stationer på 144 Mhz.
3. Faste stationer på 432 Mhz.
4. Portable/mobile stationer på 432 Mhz.
5. Faste stationer på 1296 Mhz.
6. Portable/mobile stationer på 1296 Mhz.

For yderligere oplysninger om testregler må jeg 
henvise til dem fra sidste års test — se „OZ" au
gust 1967 side 293 og 294.

Logs sendes i to eksemplarer — det ene kan 
være det til EDR’s skandinaviske VHF test — se
nest den 22. september 1968 til:

Kaj Nielsen, OZ9AC 
Kai Lippmannsallé 6,
2791 Dragør.
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Aktivitetstesten:
Efter juli aktivitetstesten er den samlede stilling:

144 Mhz:
OZ1OF — 16172 points OZ9AU — 1844 points

9PZ — 15194 points 4DP/p — 1836 points
9TJ — 12740 points 2GJ/P - 1739 points
8SL — 12169 points 7SQ — 1648 points
8UX — 12,109 points 4FD — 1600 points
2OE — 10932 points 6VG — 1439 points
2GM — 5871 points 7CL — 1281 points
1PD — 5307 points 4CI/p — 905 points
6DN — 5023 points 5JR — 504 points

4BK/p — 4762 points 9FR/p — 460 points
9EVA — 3974 points 4TA — 423 points

4EQ — 2298 points 8MX — 297 points
5NM — 2194 points 9NS — 178 points
6SR — 2176 points 8JQ — 153 points
2KI — 1977 points 5G — 113 points
1SY — 1848 points

Checklog: OZ8OM — OZ9CR og : OZ9EL.

432 Mhz:
OZ9PZ — 448 points 7LX — 112 points

4HX — 171 points 9AC — 55 points
9TJ — 152 points

144 Mhz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden 
kl. 19,00 — 2359 DNT.

432 Mhz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 
kl. 22,00 — 2359 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.

HUSK: 432 Mhz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 11,00 og 12,00 DNT.

Testkalenderen:
7. og 8. sept.: IARU Region 1 VHF/UHF test, 

samt EDR’s skandinaviske VHF test.

Testresultat:

Resultat av SSA VHF-test 1968:

1. SM7DBI 13823 6. OZ9SW/P 9053
2. OZ1OZ 11668 7. SM6CSO 7633
3. OZ7LX/P 11013 8. SM7DTT 7387
4. OZ9OR 10500 9. OH0AA 6507
5. OZ9HV 9809 10. SM7BZC 6425

11. SM3AKW 6390 47. OH6WD 1330
12. OZ8SL 5902 48. OZ2GM 1217
13. OZ9BE 5335 49. OZ1BI 1085
14. OZ4EQ/P 4475 50. OH2BEW 1077
15. OZ5AB 4475 51. SM6ENG 1075
16. OH1YY 4400 52. SM4PG 1074
17. OZ6VF 3685 53. OZ5WK 1060
18. OZ9TJ 3598 54. SM1CIO 1031
19. OZ5FZ 3570 55. OZ1PD 1020
20. SM5DWF 3069 56. SM5EBE 1019
21. OH2GY 2980 57. OZ6DN 983
22. OZ4HX 2913 58. OZ7OMR 875
23. SM5BEI 2481 59. SM4HJ 828
24. OZ1MK 2425 60. LA8WF 803
25. OZ4BK/P 2417 61. LA8YB 705
26. OZ9AU 2408 62. SM6DOE 684
27. SM7AHZ 2348 63. OZ9NS 673
28. SM6CYZ/7 2339 64. SM0AUS 648
29. OZ9AC 2330 65. LA4YG 514
30. SM4EBG 2313 66. SM6CWZ 476
31. OZ8SF 2300 67. OZ9FR 440
32. SM6EQE/6 2137 68. OZ9HN 440
33. OZ2OE 2050 69. OZ1LN 435
34. OZ1FF 2010 70. SM5UU 414
35. OZ6FL 2010 71. LA3KH 379
36. SM6EYD 1967 72. OZ6JP 361
37. OZ7IS 1940 73. OZ6SR 310
38. SM6EOC 1803 74. OZ7CR 300
39. OZ9RS 1631 75. OH1SM 246
40. OH2NX 1590 76. SM4DHB 200
41. SM5DSN 1575 77. OZ7BE 150
42. SM5BKA 1553 78. LA4ND 150
43. SM2DXH 1537 79. SM0DRZ 150
44. SM5FJ 1527 80. OZ6JM 150
45. SM7ASL 1504 81. OZ6DF 150
46. SM6PF 1350 82. OHYAZ 141

Trots att konditionerna var ganska dåliga var 
deltagarantalet rekordstort. Som vanligt fanns det 
en del DM/DL stns att köra i söder men även 
SP1 och UR2 har körts. Det är ju inte första gån
gen som Birgit SM7DBI vinner SSA testen, och 
det är bara att beklaga att vi inte har något 
trevligt pris att ge bort. Ett diplom skall de bästa 
i varje land få, som bevis på god insats, och vi 
andra får väl planere för nästa år.

(QTC NR. 7 - 1968)
73 es tnx gd test 
Lennart Berg SM6BTT 
SSA VHF-manager

Tv. OZ6OH/SM7/mobil — Th. OZ9TM/SM7/mobil.SM7DUH/mobil.
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När vi första gangen här hemma började disku
tera ett möte på lite annorlunde sätt, anade vi 
inta vilka proportioner det hela skulle få. Det 
tillkommer inte oss att fälla något omdöme över 
resultatet utan vi nöjer oss med att redovisa några 
fakta.

över 75 personer hade kommit till Frostavallen 
den 19. maj, därav 52 sändare- och 4 lyssnaraama- 
törer. Tyvärr förorsakade det sämsta vädret på 
33 år att xyl:s och barnens möjligheter till syssel
sättning blev starkt reducerade.

Antalet mobila 2 meters stationer, som nådde be
stämmelsesorten, blev 22 st, om vi fick med alla 
på våra blöta papper. Inte någon av dessa 22 var 
lika, alla varianter fanns med från OZ3PU’s Folk- 
vagnsbuss med 5 elements roterbar beam på taket 
till SM7BJ’s Vespa med Haloantenn. Snabbaste 
svensk att hitta mötesplatsen blev SM7DTJH och 
snabbasta dansk OZ3PU, båda två behövde en dryg 
timme för att pejla och gissa (?) sig fram.

9 OZ-amatörer hade erhållit tillstånd att köra 
mobilt i Skåne och totalt hade vi glädjen att se 
15 OZ-amatörer, manga med xyls, bland oss. — 
SM6BTT var den, som åkt längst för at komma til 
mötet och han berättade för ett tacksamt audito
rium om SM4MPI, norrsken och mycket annat.

Det var livligt på 2 mtr.s bandet på söndags
morgonen och oa. 50 qso avvecklades från bassta
tionen på 3 timmar. SM7AGP och SM7BZC diri
gerade från sine hemma-qth de mobilstationer, som 
råkat helt på villovägar och de, som av en eller 
annan anledning inte hörde oss på Frostavallen. 
Basstationen bestod av en sändare, ca. 100 W in
put, en Semcoset concerter och rx en rundstrå
lande antenn, bestående av 3 stackade vändkors. 
Signalstyrkan var enligt rapporterna bra på de 
flesta platserna i Skåne. En del fick för starka 
signaler i sina mottagare för at kunna pejla, några 
hade besvär med att reparera oss från övriga sta
tioner och andra åter hade svårigheter att höra 
oss.

Den avslutande mobiltesten får vi återkomma 
till när loggarna kommit in, kylan och regnet med
verkade inte till att göra testen vidare lustbetonad.

Som avslutning får vi tacka alla, som hjälpt till 
på olika sätt att göra dagen till vad den blev. 
Blir det tillfälle att göra om det hela, vet vi var 
och en på sitt håll vilka fel vi gjorde och nästa 
gång skulle det således kunna bli bättre.

73 de SM70BI/SM7AED

OZ3PV/SM7/mobil, antenner på. hans VW Kleinbus.

Aktivitet:

OZ9TJ har d. 1. juli wkd: PA0ZHB — PA0GWZ
— PA0MOT — PA0VJ og ON4RY — med ON4RY 
blev der prøvet på 432 MHz, men signalerne var for 
svage til, at der kunne føres QSO; 2. juli wkd: 
DJ9HU — DJ7RLA — DC6PQ (0,5 watt) — DL3ZL
— PA0DL — PA0KLA — PA0IDN — DL1YE — 
PA0TAB — PA0KDH — PA0MOD — SM7EHB Og 
SM7DHM.

OZ-DR 1449 i Sønderborg har d. 31. maj hørt;
PA0CRA/p — PA0WTB — DL1LA (0,1 watt) — 

PA0HSF — PA0AJV; d. 19. juni: DJ8YZ — DJ6CA
— DC8BZ — DL8VY — DC6OE — DC6IW — 
DC6KX — DK2AM — DJ5ER — DL1GA — DC6BW
— DC6VV — DJ8GW/p — PA0HSF - SM7BAE — 
OZ6OL — OZ7IGY S 3-4 og DL0PR S 9.

DR 1449 lytter på en transistormodtager med AF 
239 i HF og blander og 1. MF 10 MHz og 2. MF på 
455 kHz — antennen er 2X6 element SKELETON 
SLOT anbragt 9 emter over jorden svarende til 
18 m o. h.

OZ1OF har d. 30. juni wkd: PA0HUM — F9FT — 
PA0ZMD — PA0GNO — PA0ZBH — PA0MMV — 
ON5FH — G8ARC — PA0MJK — PA0XG — 
PA0PGA — PA0GX — PA0RTN — DK1KN; 1 juli 
wkd: DL1YE — DK1GJ — PA0SI — DK1DL — 
DC6JE — DL8JE/p — PA0MOD — DC6LN — 
DC6LN — DC6QT — PA0CPO — DC6OL — DJ6CA 
og hørt SM4MPI med RS 53.

OZ1FD har i dagene 30. juni, 1. juli og 2. juli wkd: 
5-PAØ — 1-ON5 — 3-LA — 9DC — 2-DM — 3-DL — 
51MS og hørt SP1GM og G3. OZ1PD har som mange 
andre bemærket, at trafikken i UK7’s juli test blev 
afviklet mellem 144,10 og 145,0 MHz med til tider 
kraftige gensidige forstyrrelser — jeg vil derfor igen 
gøre opmærksom på den af IARU Region I fore
slåede 144 MHz båndplan:

144.00—155.15: Kun telegrafi.

144.15—145.85: Kun telefoni.

145.85—146.00: Balloner, satellitter og beacons.

Jeg vil henstille, at denne plan efterleves, samt 
at der i kommende tester bliver en større frekvens
mæssig spredning mellem de deltagende stationer, 
således at QRM’en mellem 144.15 og 145.00 MHz 
bliver mindsket. I tester er det en stor hjælp, hvis 
de deltagende stationer efter opkald oplyser, hvilken 
frekvens de begynder deres lytning fra.

Vy 73 de OZ9AC.

QSL-centralen

er lukket fra 15. aug. til 15. sept. på grund af som
merferie. OZ-amatører bedes derfor undlade at ind
sende QSL’s til ekspedition i nævnte tidsrum.

Vy 73 de OZ6HS, Harry.
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TEKNISKE KURSUS FOR SENDERAMATØRER

Under Københavns kommunes aftenskole oprettes 
i det kommende vinterhalvår fra 1. okt. til 31. marts 
som sædvanligt forskellige kursus i radioteknik 
kaldet fysik II med undertegnede som lærer.

Begynderhold A nr. 116: Tirsdag og torsdag 1900— 
2150 omfattende teorien til teknisk prøve, suppleret 
med undervisning i praktisk opbygning af mod
tagere, sendere og diverse måleudstyr m. v.

Fortsætterhold B nr. 117: Mandag og onsdag 1900— 
2150. Beregnet for deltagere, der har gennemgået 
et begynderhold eller tilsvarende. Undervisningen 
er tilrettelagt efter den skriftlige prøves krav og 
suppleres med praktiske demonstrationer.

Undervisningen foregår på Bispebjerg skole og er 
gratis, bortset fra indmeldelsesgebyret 20 kr. Fri
plads kan opnås efter ansøgning, og undervisnings
materialerne leveres gratis af skolen.

Indmeldelsen kan ske på ethvert af de sædvan
lige indskrivningssteder i dagene 2.—4. september 
incl. Se plakatsøjlerne og dagbladsannoncerne i 
slutningen af denne måned. For øvrigt udsender 
aftenskolen i år forsøgsvis en folder til samtlige 
københavnske husstande med meddelelse om ind
tegningen. Indmeldelse kan også ordnes ved hen
vendelse til tlf. 78 06 67, helst inden 1. september. 
Dette gælder specielt for deltagere med bopæl 
uden for kommunen.

Med 73 fra OZ2KP. K. Staack-Petersen.

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

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

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

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

Københavns-afdelingens knrser 1968/69.
Desværre var der indløbet fejl i JULI OZ ang. 

vore KURSER.

MORSEKURSUS begynder fredag den 20. septem
ber kl. 19.

Deltagerne bliver delt i 2 hold, det ene begynder 
kl. 18,00 til 20,00. Hold 2 begynder kl. 20,00 til 
kl. 22,00. Undervisningsdagene er tirsdag og fredag.

Lærer bliver som tidligere år OZ4SJ, Svend Åge 
Jensen. Morseprøverne vil finde sted i slutningen 
af marts.

Teknisk kursus begynder torsdag 19. september 
kl. 19,30 og bliver hver torsdag kl. 19,30—21,30 til 
udgangen af marts 1969.

Lærer bliver OZ5AK, B. A. Kolmorgen.
Såfremt der er stemning for det, vil teknisk 

kursus blive delt i et begynderhold og et hold for 
viderekomne med sigte på den mundtlige og skrift
lige prøve. Den anden undervisningsaften bliver 
i så fald onsdag.

Prisen for kursus for hele vinteren bliver 35 kr. 
pr. kursus. Nu er det sidste frist, så meld dig 
omgående til formanden, OZ5RO, O. Blavnsfeldt, 
Ordrupvej 96, tlf. OR 7425, 2920 Charlottenlund.

Sammen med girokortet vil der blive tilsendt 
en undervisningsplan. Tilmelding kan også ske på 
mødeaftenerne om mandagen inden kl. 20,00.

PROGRAMMET
Mandag den 19. august: Skulle vi få det første 

foredrag.
Mandag den 26. august: Har vi klubaften, denne 

aften kan vi sludre om sommerferiens oplevelser. 
Har du noget at fortælle, så lad os høre, og even
tuelle hilsener, I har fået med hjem, kan afleveres.

Mandag 2. september: Denne aften har vi auktion. 
Tilmelding til formanden, OZ5RO, tlf. OR 7425, 
men det skal være grej, som er i orden og anven
delig, ikke noget som har ligget i kælderen de 
sidste 10 år.

Mandag den 9. september. Den første VHF-aften. 
Emnet vil blive bekendtgjort på auktions-aftenen.

Mandag den 16. september: Klubaften.
Vi gør opmærksom på, at afdelingens generalfor

samling afholdes den 21. oktober. Ifølge vedtæg
terne § 5 skal forslag til vedtægtsændringer ind
sendes til bestyrelsen senest den 25. august og 
offentliggøres med indkaldelsen til generalforsam
lingen i september OZ.

Husk at udfylde stemmesedlen, som ligger i 
august OZ. Det er vigtigt, at så mange som muligt 
benytter stemmesedlen.

73 sekretæren.

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

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

linie 37 til Lergravsvej.

22. august:
Møde.

29. august:
Møde.

5. september:
OZ7RA kommer og demonstrerer den i juli OZ 

beskrevne RX.

12. september:
OZ9AC holder foredrag om VHF.

På grund af ferie har det ligget lidt tungt med at 
lægge et program, men husk at møde op til 7RA og 
9AC’s foredrag, her er meget værdifuldt nyt at 
hente.

Vy 73 OZ2XU.
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ARHUS
Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, 8100 Århus C, giro 9 19 29. 
Formand: OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, Ham

mershusvej 43, 8210, Århus V.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20, 8220 

Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg, 8000 

Århus C, tlf. (08) 18 12 11 — 478.

Torsdag den 15. august kl. 20,00
på Ny Mølle. Sådan løber man rævejagt — nr. 1!
Jeppe vil forklare om kortaflæsning, kortoriente- 
ring, anvendelse af rævemodtager m. m. Samtidig 
drøftes 160 m contra, 80 m og 2 m rævejagt og 
eventuelt bygning af rævemodtager. Såvel vete
raner som nye interesserede jægere og observa
tører møder selvfølgelig frem denne aften!

Tirsdag den 20. august kl. 20,00
Så begynder vi igen rævejagterne efter sommer

ferien. Første jagt er Århus-jagt på Århus-kortet.

Torsdag den 22. august kl. 20,00 
på Ny Mølle. HUSMANDSPRINT. Vi fremstiller et 
print til en forforstærker for dyn. mike. Skitse, 
overføring til print, lakering, ætsning m. m. ved 
OZ9DA.

Tirsdag den 27. august kl. 20,00
Odder jagt på Odderkortet.

Torsdag den 29. august kl. 20,00
på Ny Mølle. RØRLIGNINGEN. En kort gennem
gang af denne med forsøg ved OZ6EI.

Week-enden 31. august og 1. september
DM i rævejagt (se OZ).

Tirsdag den 3. september kl. 20,00
Træningsjagt på Århus-kortet. Denne trænings

jagt forsøges afviklet som en gåjagt med 2 ræve 
i terrænet omkring Ørnereden. Deltagerne skal 
møde ved Ørnereden 19,45, og der må ikke benyttes 
bil under jagten.

Torsdag den 5. september kl. 20,00
på Ny Mølle. RÆVEJAGT — nr. 2. Paneldiskussion 
om rævejagt. Her kan du stille spørgsmål ved
rørende rævejagt til et panel bestående af bl. a. 
9WP, 4RT, Jeppe m. fl. Denne aften må selv ræven 
ud af busken.

Tirsdag den 10. september kl. 20,00
Århus-jagt på Århus-kortet.

Torsdag den 12. september kl. 20,00 
på Ny Mølle. VHF/UHF — HVORFOR OG HVOR
DAN? VHF/UHF-udvalget vil her fortælle os lidt 
om den kommende sæsons VHF/UHF-arrangemen- 
ter ved OZ8TA. Dette udvalg har tilrettelagt et 
udmærket program med sammenhængende emner 
for sæsonen — så VHF-mand eller ej, ud på møllen 
denne aften!

Lørdag den 14. september kl. 19,00
på Ny Mølle. Denne aften har Århus afdeling invi
teret udenbys amatører til en hyggeaften i afdelin
gens lokaler, hvorfor afdelingens medlemmer selv
følgelig møder frem for at hygge om de forskellige 
amatør-pals. OZ2EDR vil være QRV med SSB på 
80 og 20 m fra kl. 19,00 DNT.

Søndag den 15. september kl. 13,00
EDR’s generalforsamling i Århus (se nærmere 

i OZ).

Tirsdag den 17. september kl. 20,00
Århus-jagt på Århus-kortet.

ÅLBORG
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18. 
Formand: OZ6JS, Jørgen Svendsen, Ritavej 41. 
Kasserer: Jørgen Mølgaard, Grønnegade 14, Sule

sted.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlands-

gade 13.
Klubmøde: Tirsdag kl. 20,00.

Så er det ved at være tiden! — Er I oplagte efter 
sommeren?

Vi starter den ny sæson og er allerede i gang med 
rævejagterne og skal i vinterens løb bl. a. gennemgå 
VTS (Vejen til sendetilladelsen) og afholde morse- 
kursus for dem, der skal have 1-érig.

Vi starter nu her efter GF med et foredrag.

Tirsdag den 20. august:
„Afdelingsarbejdets tilrettelæggelse" ved OZ7XG, 

Erling Odense.

Torsdag den 22. august:
Rævejagt. Kort: A1212, Svendstrup.
Mødested: Mariendals Mølle kl. 20,00.
Sending: kl. 20,30 — 21,00 — 21,15 og hvert kvarter 

til og med kl. 22,45.
Startkort å 2,00.

Tirsdag den 27. august:
Alm. klubmøde.

Torsdag den 29. august kl. 19,30:
Undervisning efter VTS (Vejen til sendetilladel

sen). Der skulle til denne aften være udarbejdet 
en kursusplan, som vil blive forsøgt fulgt. Under
visningen slutter med en gang repetition inden 
P&T-prøve i maj.

Morsekursus vil blive kørt senere.

Søndag den 1. september:
Rævejagt. Kort A1212, Svendstrup.
Mødtested: Mariendals Mølle kl. 8,30.
Sending: 9,00 — 9,30 — 9,45 og derefter hvert 10. 

minut til og med kl. 11,30.
Startkort å 2,00 kr.

Tirsdag den 3. september:
VHF-aften. En aften, der fremover vil blive holdt 

en gang månedlig, hvis tilslutningen er der. I aften 
bl. a. diskussion af frekvensstandard og 2 m til 
klubben. Vi håber at se alle 2 m folk og andre 
interesserede.

Torsdag den 5. september:
Teori VTS kl. 19,30.

Lørdag den 7. september:
Rævejagt som torsdag den 22. august.

Tirsdag den 10. september:
Program for denne aften vides ikke, men et evt. 

fabriksbesøg vil blive forsøgt arrangeret.
Så vi mødes i klubben 19,30.
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Torsdag den 12. september:
Teori VTS.

Søndag den 15. september:
Rævejagt som søndag den 1. september.

Tirsdag den 17. september:
Se OZ september, der gerne skulle nå ud — eller 

hør i afdelingen tirsdag den 10. september.
Videre i OZ september.

Vy 73 de OZ4X, Erik.

ÅBENRÅ
Ferietiden ebber ud, og aktiviteten inden for 

klubhus-byggeriet stiger. Det er med stor glæde 
for bestyrelsen at se, med hvilken interesse med
lemmerne deltager i byggeriet. Man ser, at der 
virkelig ligger noget bag de stemmer, der blev 
afgivet for byggeriet på den sidste generalfor
samling.

Rævejagterne har trods sommerferien været godt 
besøgt, og man konstaterer, at det absolut ikke er 
nødvendigt med en pause i jagterne på grund af 
ferien, tværtimod ansporer det kun til yderligere 
indsats, når man har „forsømt" et par gange — hi!

Program for vinterens arbejde i afdelingen samt 
andre spørgsmål vedrørende dig og din afdeling 
diskuterer vi i klubhuset torsdag den 22. august 
kl. 20,00 prc. — Mød op, og lad os høre din mening!

Sluttelig. Husk! EDR’s generalforsamling i Århus 
— og STEMMESEDLEN!

Vy 73, 5WK, Kalle.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Klubhus: Høgstedsvej 7.
Formand: OZ1MC, Morris Christiansen, Kløver

vej 29.
Der er ikke sket noget sensationelt siden sidst. 

Vi har holdt normale klubmøder hver tirsdag, og 
vi har kørt morsekursus. Det opfordres på det 
kraftigste til at deltage i dette morsekursus. Det 
er til stor hjælp for kommende sendeamatører at 
få nogen træning i klubben, kurset er meget let
fatteligt. Der vil blive aflagt prøver, så snart nogen 
mener sig sikker i de 60 tegn.

Der er ligeledes blevet kørt 2 meter fra klubben. 
Således er OZ6EVA altid QRV-vaks på 2 meter 
tirsdag aften. Vi har jo for nogle måneder siden 
stillet en gittermast op, og det kan anføres, at 
OZ5HZ for ganske kort tid siden skænkede klubben 
sin 2 meter-antenne på grund af pladsmangel, tak, 
Hans! Hans var jo på et kort besøg her i Frede
rikshavn for nogen tid siden.

Ellers mangler vi nogle arrangementer her i klub
ben. Det har aldrig været vor stærke side, men det 
kommer, vær vis på det!

Der er nu opstillet en pladesaks, en bukkemaskine, 
ligesom andet værktøj, f. eks. boremaskine og log
gerværktøj o. lign. Dette skylder vi hovedsagelig 
6RW Arthur samt 5ME, Mogens, Der vil den 7. og 8. 
september blive kørt test fra OZ6EVA, og hvis der 
er gode forhold, er det muligt, at vi kører med 
natten over, hi!

Ellers, mød op og få en sludder, det er det, der 
skaber hyggen!

Tirsdag 20. august: Morsekursus kl. 1900, klub
møde kl. 2000.

Tirsdag 27. august: Morsekursus kl. 1900, klub
møde kl. 2000.

Tirsdag 3. september: Klubmøde kl. 1900, i aften 
køres test på 2 meter, mød op og hjælp med at 
skovle points, hi!

LØRDAG 7. september kl. 1900 — SØNDAG 8. 
september kl. 1300: 2-meteren toptunes, og der køres 
den store EDR-test på 2 meter, mød op og ha’ det 
hyggeligt!

Tirsdag 10. september: kl. 1900 morsekursus, kl. 
2000 klubmøde.

Indtil videre vy 73 de OZ1SY, Svend.
PS: Der er P35 og sodavand igen ! !

H A L L O  
ALLE DANSKE AMATØRER

læs:

Fælles sønderjyske arrangementer
 EDR’s 
OZ Mallorca-rejse EA

 1969
er ikke kun forbeholdt sønderjyske amatører, 
som der åbenbart stadig er nogen, der tror. 
I er ALLE velkommen! Det gælder forresten 
alle vore arrangementer!

Nærmere om rejsen: se, marts OZ 1968, side 
104, og næste nr. af OZ!

Vy 73, 5WK, Kalle.

Indlæg fra 
OZ 7 O Z

Otto Zimmermann, Arrild.
Jeg vil gerne benytte denne fælles rubrik 

til at stille jer alle et spørgsmål angående
H.B.-valget og stemmesedlen i dette OZ.

Benyttede I stemmesedlen, og satte kryds 
ved

O Z 5 W K ?

Baggrunden for spørgsmålet er, at Kalle, 
5WK, er opstillet af de sønderjyske lokal
afdelinger for at kunne repræsentere DINE 
og MINE interesser i hovedbestyrelsen.

At Kalle er den rigtige mand til dette job, 
det hersker der ingen tvivl om, blandt os, 
der kender ham. Du kender ham måske ikke? 
Han er aktiv VHF-amatør, rævejæger og 
bygger selv sit grej. Igennem OZ har du 
sikkert bemærket den forøgede afdelings 
aktivitet, det udvidede samarbejde imellem 
de sønderjyske afdelinger, for ikke at glem
me „Sønderjysk awten“, et arrangement der 
for os alle, uanset medlemsskab af en lokal
afdeling eller ej, er et arrangement, man 
glæder sig til at deltage i. Til dette og meget 
andet har Kalle ydet en værdifuld indsats, 
og siger det ikke lidt om hans interesse for 
os, EDR’s medlemmer?

Derfor gør som mig, sæt X ved OZ5WK, 
Kalle! Husk at poste stemmesedlen!

Vy 73 OZ7OZ,
Otto Zimmermann, Arrild,

EDR-nr. 4485.
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GRENÅ
Formand: OZ2LR, Leif Ryttertoft, Thorsvej 21, 

tlf. (06) 32 0130.
Kasserer: OZ9HN, Hellmuth Nielsen, Glentevej 10, 

tlf. (06) 32 09 96.
Mødested: Glentevej 10.

Torsdag den 29. august kl. 20,00: Generalforsamling.
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt.

Vi ser gerne, at alle EDR-medlemmer på Djurs
land møder op denne aften, så der kan blive lejlig
hed til at drøfte planer for de kommende måneders 
aktivitet i afdelingen.
Torsdag den 12. september kl. 20,00:

Klubaften.

HOLBÆK:
Første møde efter sommerferien afholdes Torsdag 

den 22. august kl. 20,00 hos OZ8LJ Hørve. Vi snak
ker lidt om, hvad vi skal lave i næste sæson — 
gennemgang af VTS-morsetræning, og skulle der 
være andre ønsker, vil vi også søge at gennemføre 
dem. — Vel mødt og på gensyn.

OZ5FP.

HORSENS
Formand: OZ6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs

ning, tlf. (05) 64 39 II 128 kan benyttes.
Næstformand: OZ1GO, Klint Jørgensen, Havne

allé 10, 1., Horsens.
Kasserer: OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmester

vej 58, Horsens, tlf. (05) 6218 34.
Sekretær: OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandprome

naden 46, Horsens, tlf. (05) 62 47 01.
OZ6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet 32, Horsens.

Hver torsdag: Alm. mødeaften.
Generalforsamling afholdes torsdag den 22. aug. 

kl. 20,15. Dagsorden ifølge lovene.
Forslag til generalforsamlingen skal være ind

leveret til formanden inden 7. august.
Vy 73 9NK.

KORSØR
Call: OZ8KOR.
Formand: OZ7UD, Knud, tlf. 5717 62.
Næstformand: OZ1EU, Eva.
Kasserer: John.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30.
Mødelokale: Svenstrup gamle station.

Ja, så nærmer vi os hurtigt vintersæsonen, og vi 
håber, at vi allerede ved første mødeaften efter 
ferien, den 5. september, kan finde frem til et 
program for vinteren, som har alles interesse.

Torsdag den 19. september kl. 19,30: Generalfor
samling.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab.
4. Valg af formand og næstformand.
5. Indkomne forslag (senest 3 dage før til formd.).
6. Eventuelt.
Mød venligst fuldtalligt op.

Vy 72 de OZ1EU, EVA. OZ7UD, KNUD.

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

Ja, så er ferien ved at være forbi for de flestes 
vedkommende, og vi skal til at starte på en frisk 
sæson med undervisning og morse.

Tirsdag den 20. august kl. 19,00 mødes vi igen 
for at sludre lidt om vinterens arbejde osv.

Tirsdag den 27. august kl. 19,00 prc.: General
forsamling ifølge lovene. Eventuelle forslag bedes 
afleveret eller tilsendt til OZ8BO i Herlufmagle 
senest den 23. august.

Husk så at møde talstærkt op!
Vy 73 de Henning.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bauditz- 

vej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Nu skal der igen til at ske noget i afdelings
arbejdet. Den kommende sæson venter vi os en 
hel del af, ikke mindst på grund af de nye lokaler. 
Der er her chance for at skabe et aktivt samlings
sted for afdelingens medlemmer i omgivelser, som 
nok er noget af det bedste Odense-afdelingen har 
været i besiddelse af. Flere aktive medlemmer 
og bestyrelsen har ofret mange fritimer på at om
danne de noget lasede lokaliteter til hyggelige, lyse 
lokaler, og samtidig er beliggenheden fin-fin. 
Adressen er Sdr. Boulevard nr. 60, indgang gennem 
porten og ind i gården til venstre, så er du dér.

Vi har indtryk af, at der er behov for et C-kursus 
i vinter, og alle interesserede opfordres til at møde 
den 23. september for tilmelding. (Der kræves ikke 
tilknytningsforhold til EDR for at deltage).

Programmet for august—september:
19. aug.: Præsentation af de nye lokaler, tilmel

ding til indvielsesfesten den 26. aug. 1968, samt 
diskussion om de opstillede emner til posten som 
formand for EDR.

26. aug.: Indvielsesfest med YL og XYL, se i 
øvrigt programmet, der. er tilsendt alle medlemmer 
af Odense-afdelingen. Bemærk, at denne aften er 
det kl. 18,00.

2. sept.: Klubaften.
9. sept.: Planlægning af arbejdet med at få 

OZ3FYN i luften på ny.
16. sept.: Klubaften med referat fra generalfor

samlingen i Arhus.
23. sept.: Tilmelding til C-kursus.
30. sept.: Auktion.
Når intet andet er angivet, er mødestedet Sdr. 

Boulevard nr. 60 og tidspunktet kl. 20,00.
Vy 73 de 2RH, Rune.

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

Lejre 53.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.

Afdelingen afholder mødeaften hver torsdag kl. 
19,30.

Torsdag den 22. august påbegyndes nyt teknisk 
kursus med sendetilladelse for øje. Teknisk kursus 
fortsætter de følgende torsdage, idet vi vil bestræbe 
os på at få kursusdeltagerne til prøve i november
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1968. I øvrigt påbegynder vi nu arbejdet med klub
bens 2 meter station.

Nye klublokaler er blevet indrettet.
Formanden ændrer telefonnummer fra den 29. 

august på grund af overgang til fuldautomatisk 
central. Det nye nummer bliver: (03) 38 00 53.

73 de OZ2BO.

SVENDBORG:
Formand: Villiam Johansen 2WT, Skovbrynet 2, 

Svendborg, tlf. 2149 68.
Onsdag d. 21. august starter vi så på en frisk efter 

ferien, og det er som vi plejer kl. 13,30.
Onsdag den 28. august kl. 19,30.
Onsdag den 11. september kl. 19,30.

Vy 73 2WT Villiam.

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.
Lokale: Ørstedsgade 13, Vejle.

Så er sommerferien ved at være forbi, og vi skal 
i gang igen. Næste gang, vi skal samles, bliver 
mandag den 2. september.

Rævejagt.
Der er nu kommet gang i rævejagterne. Hver 

onsdag mødes vi ved stadion og pejler første gang 
derfra kl. 20,00. Men vi skulle gerne have flere 
med. Har du en modtager, så kom og vær med, og 
har du ingen modtager, så byg dig en. Det koster 
ikke ret meget. Prøv selv at spørge OZ1SX, Søren 
Peder, om, hvad sådan en modtager kan bygges 
for. Og det kan sagtens nås endnu. Vi regner med, 
at jagterne fortsætter, omtrent til snedriverne bli
ver for store.

Morsekursus.
Alle interesserede bedes snarest henvende sig til 

OZ3KB og få nærmere besked om, hvornår morse
kursus påbegyndes. Vi anbefaler de amatører, der 
vil gå op til teknisk prøve til foråret, at gå med 
på morsekursus nu. Så er licensen jo klar, når 
teknisk prøve er bestået.

Teknisk kursus.
Teknisk kursus vil blive påbegyndt, hvis der er 

behov for det. Af hensyn til planlægningen bedes 
interesserede snarest henvende sig til OZ2EN.

På gensyn den 2. september kl. 20.
Vy 73 OZ9GS.

VIBORG
Nu går sommeren på hæld, og vi skal igen til 

at tænke på vinterens klubarbejde — og vi håber, 
I vil møde flittigt op, selv om opfordringerne til 
dato ikke bevirker nogen synderlig aktivitet endnu. 
— Jeg vil slutte med at sige: Ønsker du at opnå 
noget i den afdeling, så må du selv være med — 
på den måde, at du kommer til møder m. v., da 
vi jo ellers ikke fra bestyrelsen kan sætte noget 
i gang for dig — så vi siger på gensyn — hej, hej!

EDR, VIBORG AFD. Call: OZ4VB, Reberbanen 12.
Vy 73 OZ1PD, Henry.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
B 10695, OZ1MH, Jens Hokland, Vedbæks Allé 95, 

Torsted, 8700 Horsens.
B 10933, OZ2CTJ, Henning Ejnar Kjær, Hejrebak

ken 11, 8220 Brabrand.
C OZ2DC, Steen Damsgård Christensen, Hulgårds- 

vej 17, St. th., 2400 København NV.
C 10107, OZ2EZ, Verner Rasmussen, Dalvangen 2, 

8270 Højbjerg.
C 10855, OZ2GC, John, Guldløv Christensen, Dom

mervænget 22 D, 4000 Roskilde.
C 10791, OZ2RM, Ib Frederiksen, Studsgårdsgade 

17, 6. th., 2100 København ø.
C 10542, OZ2SY, Jan Kastberg, Ladegårdsbakken 5, 

8660 Skanderborg.
B OZ3KW, Finn Eisienhardt, Nørregade 2,

9400 Nørresundby.
C 10736, OZ3LY, Jesper Press Christiansen, Vejle- 

mosevej 25, 2840 Holte.
C 9157, OZ3OU, Ove Nørholm Anlersen, Engtof

ten 2, Isenvad, 7430 Ikast.
C 10303, OZ3PD, Preben Hansen, Rugkobbel 10, 

6200 Åbenrå.
C OZ4HW, Hans Peter Nielsen, Vestergade 9, Tarp, 

6732 Guldager.
B 8807, OZ4IA, Per Boe Årbye Ousted Andersen, 

Tuborgvej 11 J, 2900 Hellerup.
C 11023, OZ4LE, Leif Andersen, Danmarksgade 

65 A, 7000 Fredericia.
C 10261, OZ4OU, Otto Dalsgård, Snebær Allé 21, 

2770 Kastrup.
C 10968, OZ4PK, Kurt Peter Holm, Åløse Savværk, 

3751 Østermarie.
C 10709, OZ4QB, Peter Bak, Poul Sloths Vej 19, 

8000 Århus C.
A 9222, OZ4UX, Hans Haglund, 6857 Blåvand.
C 10974, OZ4VG, Vagn Emanuel Gydesen, Rolig

hedsvej 10, 8700 Horsens.
C 10891, OZ5MN, Benny Poul Nielsen, Byvej 47, 2., 

Holme, 8270 Højbjerg.
C 8867, OZ5OW, Ole Brix Andersen, TGKMP/BV 

AK, 3700 Rønne.
C 10692, OZ5QB, Ellen Bodil Schmidt, Humlehaven 

60 A, 2500 Valby.
C 10913, OZ5QL, Axel Kurt Læssøe, Rådhusvæn-, 

get 19, 2770 Kastrup.
C 10201, OZ5SY, Jens Christian Seeberg, Nørre

gade 27, 6600 Vejen.
C 10883, OZ5WG, Tage Andersen, Kløvervej 39, 

9900 Frederikshavn.
C OZ5XB, Jørgen Bram, Frantz Hansens Allé 6, 

7000 Fredericia.
C 10973, OZ5XL, Peter Skoulund Larsen, Nordvest- 

passagen 79, 8200 Århus N.
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C 5600, OZ5YA, Knud Råkilde Hansen, Egeskov- 
vej 94, 7000 Fredericia.

C 10703, OZ6CX, Carl Clemmensen, Rantzausgave- 
vej 3, Onsted, 8300 Odder.

C 10702, OZ6EZ, Svend Erik Hansen, Frodesgade 13, 
8000 Århus C.

C OZ6FQ, Frank Andersen, Hyrdevej 20 E,
7000 Fredericia.

B 10990, OZ6PL, Helge Lassen, Mosevænget 3,
6560 Sommersted.

B 10704, OZ6UH, Bent Harbo Jensen, Broballe, 
6430 Nordborg.

C 10053, OZ6UP, Knud Emil Pind, Hyllestykket 10, 
Udsholt, 3230 Græsted.

A 10982, OZ7NQ, Niels Bertel Primdahl, Hvid- 
sværmervej 28 B, 2610 Rødovre.

B 9653, OZ7TM, Thomas Stensgård Mikkelsen, Fre- 
deriksdalsvej 39, 1. tv., 2830 Virum.

B 981, OZ7XA, Niels Tønnes Pedersen, Skjoldager- 
vej 24, 2820 Gentofte.

C OZ7XD, Bent Alpho Hansen, Hovedgaden 104, 
C, 2. th., 2800 Lyngby.

C 10827, OZ7XF, Allan Finn Bennesgård, H. C. Ør
stedvej 37 B, 2., 1879 København V.

B 10860, OZ8FZ, Flemming Drasbæk Pedersen, 
Sigridsvej 59, 8220 Brabrand.

C 10926, OZ8GE, Gunhild Kathrine Lang Nielsen, 
Astridsvej 7, 8., 8220 Brabrand.

C 10838, OZ8LQ, Leif Hofmmann Laursen, Linde- 
vej 23!, Rosenvænget, 8000 Århus C.

C 10806, OZ8MQ, Erik Kjeld Olsen, Rudekæret 10, 
2840 Holte.

C 10521, OZ8MV, Keld Udengård, Kålundsvej 5, 
8000 Århus C.

C 10490, OZ8OA, Anton Henius Andreasen, Vis- 
bergsgade 19, 2., 9900 Frederikshavn.

C 8087, OZ8QP, Verner Kofod-Pihl, Ryesgade 2 A,
3., 8000 Århus C.

C 10777, OZ8VF, Jens Frahm, 6170 Hoptrup.
C 10651, OZ8XG, John Greisik, Heldbovej 57, 1. tv., 

2500 Valby.
C 10618, OZ9DB, Karsten Kjær, Dybbølvej 3,

6000 Kolding.
C 10680, OZ9EQ, Erik Hansen, Nytoften 4,

2750 Ballerup.
C 10538, OZ9FZ, Finn Bendix Larsen, Møllegade 

113, 8660 Skanderborg.
C 10681, OZ9GD, Per Anker Paldan, Hirsevangen 

24, 2750 Ballerup.
C 8046, OZ9KV, Kristian Georg Nielsen, Grønne

dal 54, 7600 Struer.
C 9195, OZ9LY, Kjeld Lennart Nielsen, Masnedø- 

gade 5, 1. tv., 2100 København ø.
C 9267, OZ9OF, Ole Bram, Glentevej 25, 7000 Fre

dericia.
C 10782, OZ9RQ, Jørgen Carl Hendrik Meyer,

c/o Lidi Budtz, Boyesgade 1, 1822 Køben
havn V.

C 10893, OZ9WT, Johannes Trabolt, 8200 Århus N.

Inddragelse:
B OZ8TZ, Fritz Prihmdal, Snerlevej 28, 2., lejl. 72, 

3000 Helsingør.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

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

*
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
3520 Farum, t. (01) 951113. (Hertil sendes alt teknisk 
stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 
15, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

*
Øvrige hovedbestyrelse:

OZ4AO, Svend Age Olsen, Folkvarsvej 9 , 2000 Kbh. F., 
tlf. (01) 36 — 1902V.
OZ2KP, Karl Staack-Fetersen, Risbjerggårdsallé 63, 
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, 4800 Ny
købing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 
5000 Odense, tlf. (09) 11 31 09.
OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Miillersvej 117, 
8210 Arhus, tlf. (08) 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 6111, (aften) 2 76 52.

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

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

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

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 6218 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 15. august 1968.
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