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E n begyndermodtager
Af OZ6NF.

Denne modtager blev lavet ud fra tanken
om, at en begyndermodtager skal være ukom
pliceret og ukritisk at bygge og betjene, og
skal kunne laves på køkkenbordet. Da dia
grammet var komponeret, var det fristende at
give den en udformning således, at den kunne
tages med i en lomme eller taske, fordi antal
let af komponenter ikke er så stort.
Strømskemaet.
Antennesignalet fødes via en afstemnings
kreds ind på gaten af den ene af de to FET’er,
som udgør blandingstrinet. Oscillatoren med
AF124 leverer et styresignal til gaten af den
anden FET, hvorved strømmen igennem dem
bliver moduleret, og blandingen sker. Oscil
latorfrekvensen er den samme som signalfre
kvensen, og differensfrekvensen ved blandin
gen bliver derfor nul for bærebølgens ved
kommende, og modulationen bliver LF-signal
direkte. Denne detektormetode kaldes auto
dyn-, homodyn- eller synkrodyndetektion, alt
efter forfatteren. Da der er nul HF-trin og tre
LF-trin, har jeg i overensstemmelse med tra
ditionen kaldt modtageren for O-S-3.

vendt to potmetre, fordi ét ikke kan give
mere end godt 40 dB dæmpning, og det er
ikke tilstrækkeligt. Til sidst forstærkes sig
nalet i en FET- og en PNP-transistor. Ved at
anvende en PNP-transistor bliver koblingen
særlig simpel. Den totale forstærkning er nu
ca. 80 dB fra blanderens input-gate til tele
fonudgangen, der kan trække alle normale
telefontyper.
Strømforsyning.
Det var først planlagt at forsyne modtage
ren med batterier, men der viste sig at være
for lidt plads til et rimeligt batteri, så jeg
byggede en netdreven strømforsyning på. Den
bruger en lille 6,3 V transformer og en spæn
dingsdoblende ensretter. De to kondensatorer
på 10 nF på transformerens sekundærside
fjerner en del støj og snær.

Oscillatorens strømforsyning.
Forsyningsspændingen
til
oscillatoren
er
stabiliseret via en transistor, hvor basis-emitter dioden i spærreretningen er anvendt som
zenerdiode på ca. 8,5 V. Den var for mig bil
ligere end en normal zenerdiode.

Selektivitet.
Modtagerens selektivitet dannes af de om
hyggeligt valgte værdier for afkoblings- og
overføringskondensatorer
i
forbindelse
med
modstandsværdierne. På fig. 1 ses den resul
terende selektivitetskurve, idet man naturlig
vis hører signalerne på begge sider af oscilla
torfrekvensen. Selektiviteten svarer til to
MF-transformere med hver to kredse. Dæmp
ningen af signaler under 300 Hz er indført for
at undertrykke brum og for at øge forståe
ligheden.

LF-forstærker.
Ved den øverste FET’s dræn eller kollektor
afkobles HF-signalet af de 47 nF, der samti
digt bidrager til LF-dæmpning over 3 kHz.
Derefter følger et LF-trin med et potmeter
på hver side, de er på en fælles aksel og vir
ker som forstærkningsregulering. Der er an

Mekanisk opbygning.
Den mekaniske opbygning er foretaget på
printplader med kobberbelægning på begge
sider. Siden med komponenterne bliver brugt
som stel, og hullerne til de forbindelser, som
ikke skal have stel, er rejfede med et større
bor på stelsiden. Pladen med oscillatorkreds-
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2xMPF 105

2N 4303
MPF105 BC178

BC149b

Stykliste.
Modstande:

Spoletabel.

10kHz

270 ohm
2X470 ohm
3X1 kohm
2X1,5 kohm
2.2 kohm
3.3 kohm
2X4,7 kohm
6,8 kohm
18 kohm
47 kohm
2,2 Mohm

Vitrohm SBT, ½ W.

Potentiometer: Vitrohm 2X47 kohm, KV 2.
Styroflexkondensatorer, 65 V eller 125 V: 2X27 pF —
2X100 pF — 4X120 pF — 2X220 pF — 2X270 pF —
2X330 pF — 1000 pF.
Philips polyesterkondensatorer C280 : 7X10 nF —
2X22 nF — 33 nF1 — 47 nF — 2X100 nF - 1 μF.
Elektrolytkond.: 7 μF/10 V tantal (ITT TAG 7/10) —
3X50 μF/12 V — 4X400 μF/15 V eller lign.
Halvledere: AF124 (AF125, AF114, AF115, OC171) —
2XMPF105 (MPF102, MPF103,’ MPF104, 2N3819,
TIS 34) — 2N4303 (MPF104, MPF105) — BC178 —
2XBC149B (BC107, BC108, BC109) — 2X1N914
(BAY38, BY126) — (OA200, 1N914, BAY38).
Kasse.

Fig. 1.
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Omskifter.
Philips finindstillingsknap 88150/10.
Jack.
Telefonbøsninger.
220/6,3 V, 1 A transformer.
0,2 A finsikring.
Knapper.
Netledning stik.

Modtageren
i kasse klar til brug.

løbet og spolerne er skruet på drejekondensatoren, der er en 4X14 pF af fabrikat Hopt
(tysk Industrial Electronic import)*) Konden
satoren er skruet fast i forpladen, idet to af
standsrør på 9 mm længde afpasser placerin
gen til findrevet (Philips). Den store print
plade er loddet vinkelret på siden af den lille
med en 100 W kolbe. Man skal ikke straks
lodde hele vejen, men bare fæstne den, så
man kan sætte forpladen med kondensator og
printplader i kassen og se, om placeringen nu
passer. Ellers må man flytte pladen lidt. Ved
monteringen af komponenterne skal man først
lodde de forbindelser, som skal loddes til stel

på komponentsiden, idet det ellers kan blive
vanskeligt at komme til med kolben, selv
med en lille én.
Printpladerne kan tegnes ud fra de viste
skitser. Man skal huske at tildække stelsiden
under ætsningen. Jeg gjorde det med tape
lagt omhyggeligt på. — Spolerne og kreds
kapaciteterne skal monteres til sidst. Spole
formene er fra Neosid og sat fast blot ved at
stikke dem ned i et hul i printpladen. Jeg
har brugt styroflexkondensatorer, fordi de
fylder mindst. Oprindelig havde jeg kun
tænkt mig, at modtageren skulle dække ét
bånd, og så havde jeg undgået omskifteren
*)
Alm.
FM-spille-kondensator, fås bl. a. også
fra Jackson Bros. (v. Os
kar Pade).
TR.

Nederst til venstre ses
nettransformeren,
til højre båndskift
og spoler.
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Et kig ind på det bageste
print (øverst næste side),
der indeholder LF-del til
venstre og strømforsy
ningsdel (til højre).

og den fuglerede, som en spolecentral med ti
spoler og flere kondensatorer uundgåeligt bli
ver. Men nu gik der sport i foretagendet, og
der er faktisk ingen ben i det, bortset fra
nogle ekstra timers pilleri. — Man skal sørge
for, at 220 V-siden ikke kan komme til at
røre ved printpladens stel. Det kan være ube
hageligt, endda direkte farligt! Antennestik
ket er et SO-239 stik, men mindre kan gøre
det. Omskifteren er MEC’s den lille type med
to dæk med hver 2X5 stillinger. Vil man nøjes
med fire bånd, kan man klare den med et
dæk med 3X4 stillinger. Så bliver omskifte
ren også lidt lettere at montere. Kredskapa

Til venstre ses undersiden
af spolecentralen,
midt i ses drejekondensatoren, yderst til højre
oscillatoren.
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citeternes kolde ende stikkes gennem et hul i
printet og loddes på modsatte side. Den varme
ende forbindes over til omskifteren og spolen.
Spolernes vindingstal og kernemateriale og
kondensatorværdierne fremgår af tabellen. —
Kredsene er ens i signaldelen og oscillatorde
len, da de jo skal afstemmes til samme fre
kvens. De to af drejekondensatorens sektioner
sidder fast over 80 m kredsene, for at L/Cforholdet kunne blive lidt bekvemmere i dem.
Men det er ikke nødvendigt med en 4-gangs.
Hvis man bruger vindingstallene 6 : 45 i ste
det og 68 pF i kapacitet, får man nok samme
resultat. — Kassen er den mindste model fra

Bagprintet
set fra bagsiden
(modsat side af
den på foto
overst forrige
side viste).

»Atomelec«, og jeg har fået den hammerlake
ret. Hvis jeg skulle lave den en gang til med
alle 5 bånd som begynderkonstruktion, la
vede jeg nok det hele lidt større i den næste
størrelse kasse. Men så begynder den at blive
stationær.
Skalaarrangementet er baseret på en Phi
lips dobbeltknap med indbygget findrev med
udvekslingsforholdet 9 : 1. Et lille stykke tråd
fæstnet til skørtet af den store knap gør det
ud for viser. Skalaen er tegnet på pap og kali
breret ved hjælp af en frekvensnormal med
10 kHz interval. Den er ikke overskuelig, men
virker. Da drejekondensatoren har en lille

indbygget gearkasse med omsætningsforhol
det 3 :1, bliver skalalængden halvanden om
gang af den store knap, hvorved man får en
effektiv skalalængde mellem 20 og 30 cm.
Tuningen går nemt. En afbryder er ikke uma
gen værd at montere. Den kan ikke trække
måleren rundt alligevel.
Justering.
Justering er relativt simpel. Med drejekon
densatoren næsten helt inddrejet trimmer
man oscillatorspolen til nedre båndgrænse og
tegner så skalaen med denne justering som
udgangspunkt. Skalalængde og båndområde

BC 149

AF 124

Print for HF-del set fra
modsat side af den, der
ses på fotoet nederst på
forrige side.
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Modtageren set sådan
fra oven.
Bemærk netsikringen
yderst til højre i
billedet.

passer meget godt sammen. Midt i båndet
vælger man et konstant signal at lytte på, og
nu drejer man signalkredsens trimmekerne,
til styrken er omkring maksimum. Den rette
stilling er en anelse mindre inddrejet, idet
man her finder et minimum af egenstøj, uden
at signalstyrken svækkes.
Resultater.
Og hvordan er modtageren så? — Nuvel,
det er ingen stationsmodtager for en sender
amatør. Følsomheden er 1,5, 2, 3, 4 og 2 μV
for 10 dB SNR på hhv. 80, 40, 20, 15 og 10 m.
Med en for amatører normal antenne er der
masser af liv på båndene. Den har én skavank:
kraftige radiofonistationers modulation kan

RETTELSE
Følgende skulle have været med i aug. OZ,
men korrekturen blev fremsendt for sent fra
trykkeriet:
Følgende rettelser
OZ bedes foretaget:

til

min

artikel

i

juli

1. I diagrammet f. n. på side 220 skal mod
standen på 33 kohm ved TP4 ikke gå til plus
spændingen »Z«, men til - 12 volt »X«.
2. I diagrammet f. o. på side 221 er benæv
nelserne ved Rls.4 og Rls.5 forkerte — skal
fra venstre til højre være: Rls.4 — til HFantenne — til bagsats — fra converter; Rls.5
— til converter antenneindgang — VHF-antenne — til senderudgang.
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lidt

høres i baggrunden om aftenen, fordi der sker
en AM-detektering på indgangen af blande
ren. Jeg har arbejdet lidt med at anvende en
kaskodekoblet dobbelt MOS-FET (3N140) i
blanderen, idet fænomenet så ville forsvinde,
da der jo ingen dioder er i MOS-FET’er, men
jeg er ikke færdig. — Den er tilstrækkelig
til at høre, om der foregår noget på et bånd,
og nøjes man med ét bånd, er den så simpel
som en LF-forstærker at bygge. Kun simpelt
håndværktøj er nødvendigt, og rub og stub
prisen er under 350 kr. incl. moms og brutto
avancer, endda med telefoner. Alle passende
dele produceres løbende. Betjeningen er sim
pel.
Det er altså en begyndermodtager. *

Omskifter 02, ved katoden i clamprøret
ECC 82, skal forbindes således, at i stillin
gerne CW og PM får QQE 03/12 skærmgitterterspænding gennem 27 kohm 1 watt mod
standen, d. v. s. at omskifterens to yderstil
linger skal forbindes sammen.
Kontaktsættet fra Rls:2, der skifter bl. a.
anodespænding til QQE 03/12, skal ikke i
hvilestilling have forbindelse til lavfrekvens
ledningen, der går til clamprøret ECC 82.
3.
Værdierne på de ubenævnte overførings
kondensatorer i modulatoren er 5 nF. Afkob
lingskondensatoren ved droslen til EL 95 er
1 nF.
Med venlig hilsen
OZ9AC.

FIG. 1.

En faselåst oscillator til 2 meter
Af OZ9MO, Jarl Risum,
c/o dr. Nielsen,
Bispebjerg Bakke 33, 2400 København NV.

Med denne artikel vil jeg prøve at give et
eksempel på, hvorledes man kan fremstille en
oscillator med stor frekvensstabilitet og ringe
indhold af uvedkommende frekvenser ved
hjælp af den såkaldte faselåse-metode.
Konstruktionen blev til, fordi den i OZ
feb. 68 beskrevne 2 m converter med krystal
filter udviste en tilsyneladende stor spuriousfølsomhed. Når jeg siger tilsyneladende, er
det, fordi converteren i praksis aldrig, heller
ikke mobilt, har ladet andet end 2 m-stationer
slippe igennem til højttaleren. Jeg ville dog,
mest for sportens skyld, forsøge at formindske
spuriousfølsomheden, og det var fra begyn
delsen klart, at problemet lå i den lave VFOfrekvens, der blev multipliceret op gennem
fordoblertrin med utilstrækkelig selektivitet.
Det var også klart, at en forbedring af den
eksisterende multiplikator ikke var gennem
førlig med rimelige midler, idet det ville med
føre en fordobling af antallet af kredse og
kræve nogle ekstra buffertransistorer — og
så var det måske ikke engang nok.
Det var derfor naturligt at søge andre løs
ninger. Der er hovedsagelig to muligheder,
nemlig at blande sig frem til den ønskede fre
kvens eller at servostyre en ustabil oscillator
til at svinge stabilt. Blandingsprincippet er
ved første øjekast tillokkende på grund af sin
store enkelhed, men dette princip formindsker
ikke umiddelbart mængden af spurious —
snarere tværtimod. Man får et eller flere
uønskede og ret kraftige signaler i nærheden
af det ønskede. Dette giver et underholdende
blikkenslagerarbejde
med
at
bygge
høj-Q
båndfiltre af coaxialtypen til at udvælge det
ønskede signal med, men da jeg ikke er blik
kenslager, lod jeg denne løsning falde.

Den anden mulighed, servostyringen, faldt
jeg første gang over for nogle år siden i
RSGB-Bulletin.1)
De
nærmere
enkeltheder
ved opstillingen (principskitse fig. 1) er i kort
hed følgende: En selvsvingende oscillator, der
ved hjælp af en varicap kan afstemmes over
det ønskede frekvensområde (her 133,3—135,3
MHz), blandes i en ekstra blander med et kry
stalstyret signal (127,5 MHz). Den herved
fremkomne
mellemfrekvens
(5,8—7,8
MHz)
forstærkes og sendes ind i en DC-koblet pro
duktdetektor. Til produktdetektorens anden
indgang føres et signal fra en VFO, der kan
tunes over hele MF-området (5,8—7,8 MHz).
Udgangsspændingen
fra
produktdetektoren
føres tilbage til caricap’en i VHF-oscillatoren.
Tænder man nu for opstillingen, er det
usandsynligt, at VFO’en og det nedblandede
signal fra VHF-oscillatoren netop falder sam
men, og vor produktdetektor vil blot afgive
en AC-spænding til caricap’en med det resul
tat, at det hele går i selvsving. Vi indskyder
derfor nogle lavpasfiltre mellem produktde
tektor og varicap, således at styresignaler fra
DC- og et stykke op i LF-området slipper
igennem, medens resten skæres af.
Ændrer man nu VFO-frekvensen, så den
kommer tæt på den nedblandede VHF-oscillators frekvens, vil den lavfrekvente stødtone
fra
produktdetektoren
frekvensmodulere
VHF-oscillatoren, og af grunde, som kan være
ligegyldige i denne forbindelse, opstår en lige
vægtstilstand, hvor de to oscillatorer følger
hinanden med en frekvensforskel, der er lig
med
den
krystalstyrede
oscillatorfrekvens.
Driver VHF-oscillatoren, ændrer man VFOfrekvens, eller forsøger man på anden måde
at ødelægge ligevægten, leverer produktde
tektoren en spænding, der momentant kom1)
RSGB-Bulletin,
Locked 2 m VFO.

juni
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BF 115

3N141

3N 141

AC 125

FIG. 2.
BF 115 3NW1 BC107a
ALLE SPÆNDINGER MÅLT MED 20kg/V INSTRUMENT.

penserer herfor. Servokredsløbets reaktions
tid er så kort, at også mekaniske rystelser og
dårligt filtreret forsyningsspænding til VHFoscillatoren udlignes.
Til denne simple fremstilling bør føjes nogle
få kommentarer. For det første tales om en
DC-koblet produktdetektor, flere andre de
tektortype kan anvendes, f. eks. en diode
detektor. Endvidere er de valgte frekvenser

kun et eksempel på, hvorledes et tilfældigt
krystal kan give et brugbart resultat. MF’en
bør vælges således, at ingen harmoniske fal
oven i 10,7 MHz. Herved undgås »blop« i
modtageren.
Frekvensstabiliteten af opstillingen kan gø
res meget stor, idet krystaloscillatoren på
127,5 MHz kan termostatstyres til en stabili
tet bedre end 1 ‘ lO-6 (KVG type XS 1005)

Montering af øverste
print i foto nr. 1,
sml. strømskemaet fig. 2.

Printtegning
målestok 1 : 1.
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Foto nr. 1 viser de to print
på denne og foregående
side.

Montering af nederste
print i foto nr. 1,
sml. strømskemaet fig. 2.

Printtegning
målestok 1 :1.
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Faselåst VHF-oscillator.

FIG 3.
BC 107a

BF 115

CA 3028

BF 115 BF 115

VFO og buffer.

ved en temperaturvariation på ± 1°C (dårlig
termostat). VFO’en kan også termostatstyres
eller temperaturkompenseres til en helt uhyr
lig stabilitet, som ikke er påkrævet til ama
tørformål. Blot ved at anbringe VFO’en i en
koldtermostat opnås en stabilitet, der mulig
gør marathon-ESB-QSO’er uden efterindstilling. Halvlederstyrede termostater kan dog
laves meget simpelt og tilføjes senere, hvis
man har lyst.2)
Grunden til, at dette tiltrækkende princip
ikke har fået større udbredelse blandt amatø
rer, skyldes naturligvis, at det er indviklet at
bygge og vanskeligt at justere. I RSGB-Bulle
tin er brugt 10 rørsystemer, et ensretterrør,
en
glimstabilisator
og
4
transistorer
(i
VFO’en). I en senere udgave (UKW-Berichte
6, 1966 s. 172—183 + 7, 1967 s. 113—120) er
anvendt 11 transistorer foruden en udvendig
VFO. Fælles for de to udgaver er også, at de
kun dækker 1 MHz af båndet og derfor for
drer krystalskift for at klare den anden halv
del.
Efter nogen eksperimenteren er den neden
stående udgave fremkommet. Her er anvendt
11 transistorer og 1 integreret kredsløb (in
klusive VFO). Diagrammet er simplere, indjusteringen nemmere, og udgangsfrekvensen
har færre spurious. Opstillingen dækker hele
båndet uden krystalskift. For at glæde TR er
servoenheden og krystaloscillator bygget på
2) Mullard: Reference manuel of transistor circuits
pg. 272.
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print, mens VFO og VHF-oscillator af tids
mæssige grunde er lavet på sædvanlig vis.
Servoenheden, fig. 2, indeholder en 9. overtonekrystaloscillator med en BF 115. Den an
vendte opstilling er kritisk m. h. t. spolegodhed og komponentplacering, men følger man
de opgivne værdier, kan den næppe undgå
at virke korrekt. Med en absorptionsmåler
kontrolleres hvornår den rigtige oversving
ning er til stede, idet man drejer langsomt
på trimmeren. Denne justering er med det
anvendte krystal (42,5 MHz Scantronic) ret
kritisk, men jeg formoder, at et rigtigt 7. over
tonekrystal svinger nemmere.
Ved at lade krystallet svinge på 9. (7.) over
tone, opnås, foruden at man sparer en tran
sistor også, at subharmoniske af udgangsfre
kvensen ikke finder vej ind i modtageren.
Fra krystaloscillatoren føres signalet kapa
citivt ind på gate 2 på 1. blander. Her er valgt
en dobbelt-gate MOS-fieldeffecttransistor fra
RCA, som på grund af prisbillighed (10,70 kr.
pr. stk. en gros) og stor blandingsforstærk
ning (17 dB typ.) sparer os for en del kompo
nenter.
Ved at føre signalet fra VHF-oscillatoren
ind på gate 1 opnås, at de to indgangssignaler
er godt isoleret fra hinanden, og da signalerne
hver for sig er ret store, opnås så stort et
udgangssignal efter blanderen, at en afstemt
MF-kreds kan undgås. Som det fremgår af
diagrammet, sidder der blot en drossel og et
lavpasfilter, hvilket indebærer, at andre mel
lemfrekvenser mellem 1 og 20 MHz kan an
vendes uden at ændre ved kredsløbet.

Foto nr. 2, VFO.

Produktdetektoren er opbygget ligesom før
ste blander, blot sidder der en modstand i ste
det for droslen i tilledningen til drain. Fra
produktdetektoren føres styresignalet hen til
en modkoblet DC-forstærker, hvor det bliver
forstærket nogle gange og sendt til VHF-oscillatorens varicap. To RC-led sørger for at be
grænse båndbredden af styresignalet. 1 kiloohm-potentiometer bør være en stabil type.
Her er anvendt et Diplohmatic type 101 (Radio
Parts 1775).
En BC 107 svinger som LF-oscillator med
en frekvens omkring 0,5 Hz. Frekvensen er i
øvrigt underordnet, så længe man holder sig
under ca. 20 Hz. Denne oscillators funktion er,
når opstillingen starter, at sweepe VHF-oscillatoren gennem området 133,3—135,3 MHz.
På denne tur vil faselåsningen indtræde og
forhindre videre sweep, idet produktdetekto
ren leverer en spænding til DC-forstærkeren,
der netop ophæver spændingen fra LF-osciltoren.
Printet er af hensyn til udstrålingen fra
krystaloscillatoren indbygget i en flad Eddystone-kasse 30X95X120 (Rudolph Schmidt &
Dansk Mini Radio). Se i øvrigt foto 1.
Om indlodning af dobbelt-gate fieldeffecttransistorer gælder de samme regler som for
almindelige MOS fieldeffecttransistorer, d.v.s.
at nogle vindinger tynd blank kobbertråd vik
les omkring benene (på transistoren) før rør
nitten, der sidder på ved leveringen, fjernes.
Transistoren kan nu trygt loddes i printet,
hvorpå kobbertråden fjernes med en pincet.
Data for 3N141 syntes at sprede meget lidt.
Forsøgsvis udskiftning med andre transisto
rer af samme type, men fra andre sendinger,

gav samme
AC-niveauer.

DC-arbejdspunkter

og

uændrede

VHF-oscillatoren, fig. 3, er et godt gammelt
kredsløb, som der ikke er særlig grund til at
modernisere. Trimmeren indstilles, så styre
spændingen til varicap’en varierer fra 4 til
5,5 volt ved at variere VFO’en fra 5,8 til 7,8
MHz. Ved at berøre trimmeren med en
skruetrækker eller pludselig ændre belastnin
gen af oscillatoren slås den ud af synkroni
sering. Man kan da se styrespændingen oscil
lere et kort øjeblik, indtil synkronisering atter
er indtrådt. Oscillatorens totale træknings
område er ca. 10 MHz, hvis blot VFO’en kunne
varieres tilsvarende. Dette betyder, at der er
mere
end
rigelig
synkroniseringssikkerhed.
Således skulle ældningsfænomener og ekstre
me temperaturer ikke kunne ødelægge kreds
løbets funktion.
Høj-Q
kapacitetsdioden
Dansk Mini Radio.

BB103

fås

hos

Hele kredsløbet er indbygget i en lille mes
singkasse med et separat rum til bufferen, der
blot tjener til at hindre 127,5 MHz signal fra
krystaloscillatoren i at slippe igennem til
modtagerens blander.
VFO’en, fig. 4, er et sikkert temmelig iver
drevent forsøg på at lave en stabil oscillator.
Selve oscillatoren er velkendt, og på grund af
det store frekvensområde, den skal dække,
forsynet
med
amplituderegulering
efter
OZ6NF’s opskrift (OZ juni 67). Som buffer er
anvendt et integreret kredsløb fra RCA, CA
3028 (13,65 pr. stk. en gros) koblet som cascode. Dette viste sig ikke at give tilstrækkelig
isolation. Produktdetektorens indgang ændrer
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impedans i takt med tværstrømmen i transi
storen. Da denne følger LF-oscillatorens ud
gangsspænding, fås en generende frekvens
modulation af VFO’en, som jeg imidlertid har
forhindret ved hjælp af den viste dobbelte
emitterfølger. Eksperter i VFO’er kan sikkert
anvise et noget simplere kredsløb, der kan
det samme.
Hele kredsløbet er anbragt som vist på foto
2 i en Eddystonekasse, der igen er omgivet af
et 1 cm tykt lag Flamingoplade. I låget er
gjort plads til et termostatkredsløb. Spolen
L1 er viklet på et glat kvartsrør og derpå
dyppet i Araldit. Drejekondensatoren er fra
Radio Parts (type 5600, 17371-G-01) og ud
mærker sig ved indbygget udveksling og me
get stor stabilitet takket være en støbt ramme
af silumin. Der er absolut intet slør i udveks
ling eller ophæng. Et støvtæt låg er fjernet
under fotograferingen.
Efter at hele VFO’en er samlet, blev den sat
i bageovnen og bagt nogle timer ved 70° C. En
TIS 34

sådan kunstig ældning har en gavnlig indfly
delse på frekvensstabiliteten og skal gennem
føres ved så høj temperatur og så længe, som
det er praktisk muligt. Hvis germaniumdioder
og lytter fjernes, skulle en temperatur på
125° C være forsvarlig. Eventuelt kan spole
og glimmerkondensatorer ældes separat ved
150° C. Gevinsten i stabilitet skulle i hvert
fald rigeligt være umagen værd.
Det ovenstående er spildt ulejlighed, hvis
forsyningsspændingen
til
VFO’en
ikke
er
temperaturuafhængig. Dette opnås nemmest
ved at bygge stabiliseringskredsløbet ind i
VFO-kassen.
Generelt kan siges, at man ved faselåst
1. oscillator kan opnå en frekvensstabilitet på
højde med en krystalstyret converters, men
med den fordel, at man kan have fast 1. MF
og dermed mulighed for indsættelse af et kry
stalfilter efter 1. blander til forbedring af
selektivitetsog
overstyringsegenskaber.
—
Kredsløbet er besværligere at opbygge, men
uden fælder hvis de skitserere print anvendes.
40468

40468

BC109

Efterskrift
Som nævnt i artiklen er VFO’en meget
komponentslugende. Miséren viser sig at have
to årsager. For det første varierer Clapposcillatorens output meget, når frekvensen
ændres på grund af det ugunstige L/C-forhold.
Det
indførte
amplitudestabiliserings
kredsløb har en særdeles uheldig indflydelse
på VFO’ens evne til at tåle varierende be
lastninger. For det andet er almindelige tran
sistorer ikke særligt velegnede som VFO-buffere overhovedet, da tilbagevirkningen (med
en rimelig kollektorstrøm) er ret stor.
Efter nogen eksperimenteren er nedenstå
ende forenklede VFO-kredsløb fremkommet.
Det repræsenterer måske ikke den optimale
løsning, men er nok et godt skridt på vejen.
Som det fremgår af diagrammet, er der
overalt
brugt
felteffekttransistorer.
Herved
opnås for oscillatorens vedkommende en let
tere temperaturkompensering. Hvad bufferne
angår
opnås
mindre
tilbagevirkning
med
færre komponenter. Takket være den store
kapacitet over spolen i VFO’en varierer out
put nu kun ganske lidt. Amplitudestabilise
ringen kan (og bør) undlades, da VFO’en ikke
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TIS 34

40468

BC 109

længere frembringer hørbare harmoniske i
den ende af 2 m-båndet, hvor den svinger
kraftigst.
Mange andre transistorer end de viste kan
anvendes. Jeg har forsøgt at bruge en MOSFET 40468 i oscillatoren, men den viste sig
pudsigt nok mere belastningsfølsom end med
den »antikverede« TIS 34. Prisen på RCA
40468 er p. t. ca. 6,50 kr. pr. stk. en gros, mens
TIS 34 er noget dyrere. Jeg kunne tænke mig,
at MPF 102 — 105 (Motorola, ca. 5 kr. pr. stk)
kunne erstatte TIS 34 uden besvær. Forsøg
med dobbelt-gate buffere viste, at tilbage
virkningen og forstærkningen var omtrent
den samme som med enkelt-gate buffere,
men komponentforbrug og monteringsbesvær
er meget større.
Den prisbevidste amatør vil for øvrigt stå
sig ved at benytte RCA 40604 (7,80 pr. stk.)
i servoenheden i stedet for 3N141. 40604 er
fremkommet for nylig og har samme data
som 3N141, men er beregnet til en lavere
max. arbejdsfrekvens (150 MHz).
*

Drejespoleinstrumenter igen!
I tilknytning til OZ4F’s udmærkede artikel „Lidt
om drejespoleinstrumenter11 i OZ nr. 4, vil jeg gerne
komme med et andet forslag til udregning af instru
mentets indre modstand (Ri).
Har vi f. eks. et milliamperemeter med området
O—1 mA og ønsker at kende dets indre modstand,
kan følgende opstilling anvendes:
Spændingen fra et 1,5 V element tilføres et poten
tiometer, der er forbundet som spændingsdeler, og
derfra gennem instrumentet, der skal måles.
Potentiometeret indstilles således, at instrumentet
viser fuldt udslag (1 mA), herefter røres potentio
metret ikke mere. Instrumentet tages ud af kredsen,
og den tilførte spænding måles (altså, der hvor in
strumentet før var indskudt) med et universalin
strument. Denne spænding er f. eks. 0,4 volt, og man
kan nu udregne dets indre modstand (Ri) efter
Ohms lov.

Instrumentet kræver altså en spænding på 0,4 volt
for at give fuldt udslag på 1mA, og dets modstand er
400 ohm.
Ønsker man nu at kunne måle en større strøm,
end den instrumentet oprindelig er beregnet til, må
det forsynes med shunt (modstand), hvis modstands
værdi er meget mindre end Ri. Det er jo sådan, at
når man måler en større strøm end den, instrumen
tet er beregnet til, går kun en lille del af strømmen
igennem instrumentet, og resten uden om gennem
shunten, men da man må vide hvor stor en del af
strømmen man måler, må man kende shuntens mod
standsværdi. Vil man f. eks. kunne måle indtil 10 mA
med vort instrument, går der 1 mA gennem instru
mentet og 9 mA gennem shunten uden om instru
mentet ved fuldt udslag.
For at kunne udregne shuntens størrelse kræves
lidt simpel matematik. Først finder man, hvor mange
gange strømmen er større med shunt.

altså, strømmen er nu 10 gange større ved fuldt
udslag (med shunt). Herefter kan man finde shun
tens modstandsværdi (Rs):

Vil man have området 0— 1 A, så skal der gennem
shunten (Rs) gå 1 - 0,001 A = 0,999 A eller mA eller

Vi nåede her ned på en
ten, der er mindre end 1
denne
af
modstandstråd
fremgangsmåde).
Men først finder man
lige længde:

modstandsværdi for shun
ohm, og må så fremstille
(betyr
OZF’s
fortrinlige
modstandstrådens

omtrent

Eks.: Den omtrentlige længde af en modstands
tråd på 2,1 ohm pr. meter skal findes til en mod
stand på 0,4 ohm.

(PS.: Man kan også benytte en tråd med en anden
modstandsværdi, således, at trådens længde bliver
mindre).
Når shunten er viklet, skal den afprøves, og hertil
kan følgende opstilling benyttes.

A
=
universalinstrument,
indstillet
på
samme
område, som B skal forandres til (0 — 1A).
Man
må
nu
henholdsvis
afkorte/forlænge
mod
standstråden i shunten, indtil begge instrumenter
viser samme strøm. Det må her tilrådes at begynde
med en så lang modstandstråd, når man vikler
shunten, at man er sikker på, at den ikke bliver
for kort.
Husk: shunten må ikke fjernes, når der er spæn
ding på opstillingen!

MiIliamperemeter anvendt som
voltemeter
Instrumentet giver fuldt udslag for 1 mA, den in
dre modstand er = 400 ohm, — største spænding
ved fuldt udslag = 0,4 volt.
Når et sådant instrument ønskes anvendt til at
måle en højere spænding end 0,4 volt, må det for
synes med en formodstand i serie med instrumen
tet for at give et spændingsfald.
Når man skal udregne formodstanden, må man
først udregne, hvor mange gange større spændin
gen bliver ved fuldt udslag.
Eks.: Instrumentet forsynes med formodstand til
området 0—2 volt.

— altså bliver spændingen 5 gange større.
Derefter kan formodstanden beregnes.
Rf = (n-1) . Ri
(5-1) = 4 . 400 = 1600 ohm
Det samme gælder naturligvis for et voltmeter,
der ønskes anvendt til at kunne måle en større
spænding end den, det er beregnet til uden formodstand.
Venlig hilsen!
Ib Jensen, Østre Kirkevej 18, Roskilde
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Spørgsmål

sendes

Hirsebakken

7,

skal
altid
kaldesignal,

opgives
men

til

Måløv.

OZ6NF,
Sammen

G.

Juul-Nyholm,

med

spørgsmålene

EDR-medlemsnummer
spørgerne
forbliver

og
evt.
anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.
Spørgsmål: Jeg har planlagt at lave din VFO fra
OZ juni 1967, men har et par små problemer, jeg
håber, at du kan klare: Hvordan har du lavet trans
formeren i kollektoren på buffertrinet? Har du evt.
en printtegning til VFO’en?
Svar: Det står på side 185 i artiklen. De to ferritrør er limet sammen side om side til et dobbeltrør.
Og så er tråden blot stukket den ene vej igennem
det ene hul og tilbage igen igennem det andet. Dobbelthulkernerne,
som
bruges
til
antennetransfor
mere til TV, kan også bruges. — Beklager, ingen
tegning. Den blev monteret på et lille stykke glas
fiber med en masse huller med loddeøer om, og
ledningerne lagt mellem loddeøerne. — I øvrigt har
jeg i anden spalte på side 185 vrøvlet en del vedrø
rende
arbejdspunktskontrollen.
Den
anførte
spæn
ding på 1 V med BC108 basis stellet er gal. Jeg
husker ikke mere, hvad den var, men det er heller
ikke af stor betydning at kontrollere lige netop det.
De to andre ting er nok til at sikre, at AGC’en
virker.

Svar: Man plejer at bruge fire radialer, når de
sidder vandret, altså vinkelret på toppen, og tre
radialer, når man lader den pege noget nedad mod
jorden. For amatører er det nok nemmest med fire
radialer. — Jeg ved det ikke. Men 2NU har i OZ
dec. 61 anvist, hvordan hans er lavet, og han hen
viser også til en artikel i OZ juli 57.
Spørgsmål: Jeg håber, at du kan hjælpe mig med
følgende diagram til en strømforsyning. Værdien af
modstanden R var ikke opgivet i Pop. Rad. og TV,
hvor jeg fandt artiklen. Da jeg er begynder, vil jeg
blive glad, hvis du vil forklare mig, hvordan den
udregnes.
Svar: Uden belastning vil spændingen på kollek
toren være 2X12,6X1,4 eller ca. 35 V. Ved et for
brug synker denne spænding i hver halvperiode ned
til ca. 31 V. Hvis netspændingen falder til 200 V,

Spørgsmål: Jeg har et problem angående min
2 m-modtager. På bestemte tider har jeg en masse
musik ind på modtageren. Jeg har snakket med
flere, og de siger, at det er krydsmodulation, men
hvad kan jeg gøre for at forhindre det? Modtage
ren er med. rør.
Svar. Diagnosen lyder ikke helt rimelig. Nu ved
jeg jo ikke, hvordan din modtager er opbygget,
men krydsmodulation kommer normalt kun fra sta
tioner, der dels ligger inden for HF-kredsenes gen
nemgangsområde, og dels er kraftige. Din HF er
afstemt til 145 MHz, og der ligger ingen kraftige
AM-stationer dér i nærheden med musik. Så jeg
tror ikke, at det kan være krydsmodulation i nor
mal forstand. — Er modtageren bygget og afkoblet
så tæt, at der ikke kan liste sig signaler igennem
til
indgangen
af
første
mellemfrekvensforstærker?
Prøv på et tidspunkt, hvor du har musikken, at
sætte et par meter tråd ind på gitteret af første
MF-rør.
Bliver
musikken
kraftigere,
trænger
sig
nalet altså ind på en måde, det ikke må, og modta
geren må så skærmes bedre af på dette punkt. Jeg
tror, at dette er den sandsynligste årsag, men der
kan være andre mere indviklede. F. eks. kan har
moniske fra modtagerens oscillator tilsammen give
modtageren følsomhed for frekvenser, du ikke reg
ner med. — Men i alle tilfælde er midlet en bedre
afskærmet opbygning af modtageren. — Forresten,
du kan godt efterprøve, om det er krydsmodula
tion: For at det er det, skal musikken kun kunne
høres, når man i øvrigt modtager et ikke for svagt
signal, og musikken skal forsvinde, når HF-gain
reduceres, i al fald forsvinde hurtigere end det mod
tagne signal.
Spørgsmål:
Angående
ground-plane
antenne
til
2 m: Top- og radiallængde er jeg klar over, de stod
jo i OZ for juli, men skal radialerne sidde vinkel
ret på toppen, eller hvordan? — Trap'sene i den
W3DZZ antenne, der er beskrevet i OZ oktober
1967, hvor store skal hhv. L og C være?
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kommer den ned på 28 V. Da zenerspændingen er
18 V, bliver der altså min. 10 V over R. Hvis der nu
skal gå min. 2 mA i ZF18, for at den kan regulere
hæderligt, bliver R = 10/2 V/mA, eller 4,7 kohm.
På den anden side kan ZF18 tåle 400 mW svarende
til 22 mA. Spændingen på kollektoren kan ved 240
V AC komme op på 42 V, idet transformerens sek.
spænding er noget over 12,6 V ved tomgang. Så kan
R findes af (42 - 18) /22 = 1,1 kohm. R skal altså
blot ligge et sted mellem 1,1 og 4,7 kohm.
Spørgsmål: Tak for dine prompte svar, når jeg
havde et teknisk problem. De har hjulpet med til,
at jeg nu har en station, input 80 W, der opfylder
alle betingelser to. h. t. radio- og TV-interferens.
I to år har jeg kunnet sende på alle 5 HF-bånd uden
at genere nogen, og jeg regnede med, at alle pro
blemer var en saga blott. — Men sådan er det ikke.
For enkelte anskaffer en båndoptager, som tilslut
tes TV- eller radioapparat, og når der spilles gen
nem apparatet, høres der klik, hvis jeg sender. Her
er
fællesantenne,
og
klikkene
formindskes
noget,
når stikket til denne tages ud. Hen til apparatet,
der forstyrres, er der ca. 20—25 meter, ikke i nær
meste opgang, men i næste. For mig er dette et helt
nyt problem. Min antenne er en 2X10 m Zepp, og
den går vinkelret på huset. Jeg erindrer ikke at
have set dette problem behandlet i OZ, heller ikke
i den amerikanske ARRL-håndbog står der noget.
Det er jo nok et problem om afskærmning, men
hvor og hvordan? Er du i stand til at give nogen
anvisning på, hvordan sagen kan gribes an? ——>.

Hvad hedder
modtageren ?
Den svenske rævemodtager i maj OZ blev
( afTR) benævnt autodynswper. 6NF kalder
sin begyndermodtager for en synkrodynmodtager — den er lavet efter samme princip.
Hvad er egentlig den korrekte betegnelse?
Slår man op i »Radioteknisk ordliste«, ud
givet
af
Terminologicentralen
(København
1954), finder man følgende definitioner:
Autody nmodtag er:
Heterodynmodtager i
hvilken den lokale svingning frembringes af
detektoren.
Homody nmodtag er: Heterodynmodtager i
hvilken frekvensen af den lokalt frembragte
svingning er lig med signalfrekvensen.
Hvilket er meget godt, men kræver endnu
et opslag, nemlig på
Heterodynmodtager: Modtager i hvilken en
lokalt frembragt svingning bringes til at in
terferere med den modtagne signalfrekvenssvingning. Betegnelsen benyttes ofte i den
snævrere betydning af en modtager til mod
tagning af radiotelegrafisignaler, i hvilken
den lokale svingningsgenerator indstilles til
at give en hørlig stødtone med signalfrekvenssvingningen.
I den ovenfor anførte definition af en he
terodynmodtager skal man nok se bort fra
sidste del, der ikke stemmer med sædvanlig
sprogbrug, i hvert fald ikke blandt folk, der
beskæftiger sig med kommunikation. Vi vil
kalde »den lokale svingningsgenerator«, der
giver den hørlige tone, for en stødoscillator,
eng. beat-oscillator, fork. BFO.

Svar: Båndoptagere er et ømt punkt m. h. t. for
styrrelser. Fabrikkerne har endnu ikke indset, at de
kun skal lade sig påvirke af og behandle frekven
ser under 0,1 MHz. Jeg tror ikke, at du har nogen
skyld, jeg har læst beskrivelsen af din sender i OZ,
og din antenne er balanceret. Men man kan altså
opleve, at et rent signal kan skabe besvær blot ved
sin tilstedeværelse. Man fristes til at spille barsk
og anbefale klageren om at anskaffe noget ordent
lig grej, der kan tåle et HF-felt, men på den anden
side er vi jo nok dem, der ved bedst besked om
metoder til at udbedre hans dårligt konstruerede
apparater. I dette tilfælde synes det, som om der
opsamles HF, som løber ind i apparatet via snoren
mellem
båndspillen
og
apparatindgangen.
Derved
får man et ordinært tilfælde af LF-forstærkerforstyrrelse, som, da det er CW, kun giver sig udtryk
som klik. Det sker ved ensretning af HF’en i ind

Betegnelsen
»Syngronmodtager«
findes
ikke i Radioteknisk ordliste. Skal vi forsøge
en definition, må det nok blive: En modta
ger, i hvilken den lokale oscillator er fastlåst
til signalfrekvenssvingningen. Altså en ho
modynmodtager, hvor de to frekvenser er
exakt ens. Som regel vil man i en synkro
dynmodtager skabe en bestemt fasevinkel
mellem de to svingninger (90°).
Autodynmodtageren
kan
udmærket
have
en mellemfrekvens forskellig fra nul. Således
findes mange billige AM-supere i lomme
transistorudgave
med
selvsvingende
blan
dingstrin. Her skal ordet detektor blot tages
i den lidt udvidede betydning kendt fra ame
rikansk litteratur.
Som man ser, er det ikke helt let at frem
skaffe exakte definitioner for de forskellige
modtagertyper. Endvidere er det jo ofte til
fældet, at der er flere »detektorer« i samme
RX, oftest én blander og en produktdetektor
med BFO.
Det er derfor nok bedst, at vi holder os til
følgende:
Superheterodynmodtager:
Modta
ger, hvor signalet overlejres med en lokalt
frembragt svingning (og begge føres til et
ulineært led, en blander eller modulator), med
det resultat at der dannes et signal på en
(oftest fast) mellemfrekvens. Signalet kan evt.
transponeres
direkte
til
mellemfrekvensen
nul, således at blanderen umiddelbart kan
efterfølges af en LF-forstærker og højttaler.
Kniber det stadig med klarheden? Så lad
os blot vedtage, at sådan en modtager som
rævemodtageren kaldes en super med MF
nul (d. v. s. LF). Så kan vi godt glemme de
mere eller mindre besynderlige betegnelser
ovenfor igen.
7AQ.

gangsrøret
eller
-transistoren,
hvorved
arbejdspunktet forskydes, og medens nøglen er nede, kan
hans forstærkning derfor synke lidt. Midlet er at
forhindre HF’en i at gå ind i apparatet samt at hin
dre ensretning af det, der alligevel når derind. Sæt
100—1000 pF mellem terminalerne i stikket ved
apparatindgangen og do. mellem gitter og katode
(basis og emitter) i indgangstrinet. Brug så stor ka
pacitet, som klageren kan fuppes til at godtage, idet
det jo kan gå lidt ud over hans højeste diskant. Er
der forøvrigt en god jordledning på apparatet? Bed
ham om at prøve om det tager det. Det er jo ikke
bare ham, der kan kræve, du skal også være der. —
Den slags forstyrrelser kan næsten altid klares med
en keramisk blok på det rigtige sted. Hvis ovenstå
ende forslag ikke hjælper, så prøv andre steder i
hans grej at kortslutte HF til stel.
Vy 73 de OZ6NF.
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Call:

26. september:

OZ5EDR

OZ6I, „Spørg og svar fra VTS". Vi spørger og 61
besvarer i den udstrækning det er muligt.

Lokaler:
Frederikssundsvej 123
Generalforsamling
Københavnsafdelingen
indkalder
herved
til
ordi
nær generalforsamling mandag den 21. oktober 1968
kl. 2000 i afdelingens lokaler.
Dagsorden efter vedtægterne.
De efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer er:
OZ4AO, OZ8PV og OZ1SZ, der alle er villige til
genvalg.
Vi minder om dagsordenens punkt 8: Beretning og
valg etc. vedrørende byggefond.
Kun medlemmer af afdelingen har adgang til
generalforsamlingen.
Gyldigt
medlemskort
skal
fo
revises.
Programmet:
16. september:
Klubaften. Hvis nogen
klubaftenerne får vi en
serveres kaffe og ostemad.
det at fortælle eller grej
kommen dertil.

ikke skulle vide det: På
hyggelig sludder, og der
Men har du et eller an
at vise, er du meget vel

23. september:
Foredrag. Hvad er din mening — tror du på „fly
vende
tallerkener'?
Har
de
flyvende
tallerkener
radiokontakt? Major Frank Pedersen fra UFO-foreningens
tekniske
afdeling
fortæller.
Foredragshol
deren er bestemt ikke kedelig, og emnet plejer jo
at kunne sætte sindene i bevægelse.

Klub aften.
10. oktober:
Programmet bekendtgøres 3 oktober.
Vy 73 de OZ2XU Max.

ARHUS
Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, 8100 Århus C, giro 9 19 29.
Formand: OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, Ham
merehusvej 43, 8210 Århus V.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20,
8220 Brabrand.
Sekretær: OZ6EI Eigil Hougaard, Solbjerg,
Århus C, tlf. (06) 18 21 11 — 478.

8000

Torsdag d. 19. sept. kl. 2000
på Ny Mølle. Betragtninger vedrørende sendere til
HF-båndene. Her vil blive noget for alle, både be
gynderen, og den, viderekomne, idet der startes, med
begyndersenderen
og
sluttes
med
ESB-senderen.
Foredragsholderen behøver jeg ikke at præsentere.
7YH vil med sædvanlig grundighed, sørge for, at
det bliver en udbytterig aften.
Tirsdag den 24. sept. kl. 2000:
Odderjagt på Odder kortet.

30. september:
Klubaften.
7. oktober:
VHF-aften.
OZ6OH
og andet VHF-nyt.

fortæller

om

frekvensdelere

14. oktober:
Klub aften.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær

DX — DX — DX — AFTEN
vil EDR’s: Københavnsafdeling få besøg af følgende
fra USA: W4BJ, W4QVJ, W4ZXL. Disse W-venner
vtil denne aften vise os billeder og evt. film fra
deres amatørekspeditioner rundt om i verden.
til

denne

OZ7DX

har

specielle
fået

USA
denne

Torsdag d. 26. sept. kl. 2000
på Ny Mølle. Radioen i flyvningens tjeneste. Dette
emne var sat på programmet før ferien, men måtte
aflyses på grund af sygdom. Der kan ikke være
tvivl om, at det vil blive en, særdeles interessant
aften, så mød talrigt op og hør, hvad 9WP har at
fortælle.
Tirsdag d. 1. oktober kl. 2000:
Træningsjagt på Århuskortet. I lighed med træ
ningsjagten den 3. september bliver' dette en gåjagt
med 2 ræve i terrænet omkring Ørnereden. Delta
gerne møder ved Ørnereden, kl. 1945, og der må ikke
benyttes bil under jagten.

Den 14. oktober

Alle er velkomne
aften.
OZ4H, OZ5DX og
arrangeret

3. oktober:

DXaften

Vy 73 de OZ5RO, formand.

Torsdag d. 3. oktober kl. 2000
på Ny Mølle. Denne aften skal vi høre noget om
SWR-metre til HF og VHF. Vi kan, endnu ikke sige
noget om, hvem der vil fortælle os om dette emne,
men nærmere herom vil fremkomme i X-QTC.
Tirsdag d. 8. oktober kl. 2000:
Århusjagt på Århuskortet.
Torsdag d. 10. oktober kl. 2000

AMAGER
Formand: OZ2XU H. M. Schau Nielsen, Mjøsensgade 6 S.
Møde hver torsdag kl. 19,20 Strandlodsvej 17. Bus
linie 37 til Lergravsvej.
19. september:
Klubmøde.
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på Ny Mølle. Beregning af svingmngskredse. Her
kommer igen et emne, der kan, interesser alle, både
begynder og viderekommen,. Der er stadig noget
nyt at lære. Måske kan også diu få nogle ny fiduser
med hjem. 5TG tager sig af denne aften.
Tirsdag d. 15. oktober kl. 2000:
Århusjagt på Århuskortet.

Torsdag d. 17. oktober kl. 2000
på
Ny
Mølle.
VHF-udvalget
præsenterer
os
for
gitterdykmeteret. Der har igennem lang tid været
megen tale om et sådant instrument. Kom og se,
hvordan man har klaret problemet i dette tilfælde.
Jeg lover dig en interessant og udbytterig aften
ved 8TA.
Efterlysning!
Hvis der er nogle, der ligger inde med auktionsgrej, vil vi meget gerne have det afleveret i nær
meste fremtid. 2PN tager sig af dette. Hans adresse
er Amtoftevej 11, Risskov, tlf. (06) 17 94 49. Ring og
træf aftale med ham med det samme, så vi kan få
et overblik over, hvad vi har at invitere til auktion
på.
Vy 73 de OZ6EI, Eigil.
AMATØRSAMMENKOMSTEN I REBILD BAKKER
DEN 4. AUGUST:
På tredje år den første søndag i august samledes
amatører fortrinsvis fra den nordlige del af Jylland
til en hyggelig familiesammenkomst i Rebild Bakker.
Af antallet af fremmødte — 25 licenserede ama
tører med familie — må kunne udledes, at denne
programløse, ikke i forvejen skriftligt annoncerede
sammenkomst, falder i amatørernes smag.
De fleste kom mellem kl. 13 og kl. 14, og ved
15-tiden samledes vi i havestuen på Rebildhus over
en kop kaffe, selv om adskillige havde svært ved
at løsrive sig fra 4CC, Peters mobile 145, 9 Mc
station. En amatør fra Ålborg havde i øvrigt i
bagagerummet et udvalg af netop udbudte supplusradiotelefoner, der var ombygget til 2 meter, og disse
fik mange amatørers øjne til at skinne med en
forunderlig glans.
Efter kaffen gik de fleste familier tur i bakkerne
og sludrede om løst og fast, — for mændenes ved
kommende vel fortrinsvis om radio. Ved 18-tiden
var der almindeligt opbrud, og man kunne glæde sig
over en, hyggelig eftermiddag under vejrgudern.es
bevågenhed.
— 8 bg.
ALBORG OG OMEGN
Formand: OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsga.de 66, Ålborg.
Kasserer: Jørgen Mølgård, Grønnegade 3, Sulsted.
Sekretær:
OZ4X,
Erik
Hansen,
Himmerlandsgade 13, Ålborg.
Til GF d. 6. august var der mødt 15 medlemmer,
hvilket var sløjt. Dirigent blev OZ3PS.
Formanden OZ6JS beretning lød bl. a. på et
overskud ved bygning af transceiver. Her blev rettet
en tak for den store indsats til OZ1BP. Sommerlej
ren var i år traditionen tro en succes.
Jørgen Mølgård fremlagde regnskabet, der viste
et overskud på 1248,68 kr. OZ1BP bemærkede her
den fine pris på transceiveren.
Valg:
Formand,: Efter tur afgik OZ6JS, i stedet blev
valgt OZ1BP.
Kasserer: Genvalg af Jørgen Mølgård.
Sekretær: Genvalg af QZ4X.
Suppleant: OZ6JS.
Revisor: OZ1BP afgik, i stedet, kom, OZ3PS.
Revisorsuppleant: Palle Poulsen.
Af fremtidig virksomhed blev diskuteret: 2 m-ant.
— Tilpasning af 80 m-ant. — VHF-an.tenn.er. — Kur
sus i vinterens løb og et udvidet samarbejde med
andre afd.

GF sluttede i ro med kaffen.
Program for september-oktober:
Tirsdag d. 24. september:
Evt. fabriksbesøg.
Tirsdag d. 1. oktober:
Klubaften.
Tirsdag d. 8. oktober:
VHF-aften.
Tirsdag d. 15. oktober:
Klubaften,
Husk VTS-teori hver torsdag kl. 1930.
Morsekursus:
Hør i klubben.
Rævejagter:
Når større deltagelse er til stede.
Vy 73 de OZ4X.

BORNHOLM
Det meste af sommeren er nu gået, og vi har haft
den store glæde at have næsten fuldt hus hver
tirsdag. — Mange udlændinge fra SM — DL — OK
har gjort os den glæde at besøge os.
Når, som nævnt, sommeren er ved at være slut,
nærmer også aftenskolesæsonen sig, og vi kan i år
byde på:
Elementær radioteknik
Start onsdag den 25. sept. kl. 1900 på Østre skole,
Rønne, men OZ2OM, Olaf Magnussen, som leder. —
Kursustid i alt 20X3 timer.
Telegrafi
Starter onsdag den 26. sept. kl. 1900 på Østre skole,
Rønne, med OZ8IH som leder. — Kursustid i alt
20X3 timer.
Indmeldelse mandag den 16. sept. på Børnebiblio
teket i Rønne, telefonisk henvendelse til lærerne
eller første kursusaften.
Det er vort håb, at begge kurser vil blive fuldttegnede.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den 15. okto
ber 1968 kl. 2000 i klubhuset på Galløkken med føl
gende punkter på dagsordenen:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kassererens beretning med gennemgang
af regnskabet.
4) Valg af kasserer.
5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7) Forslag fra 4FF om øget aktivitet vedr.
medlemstilgang.
8) Udpegning af reklamechef (vedr. KONTAKT)
9) Eventuelt.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må
være tilstillet formanden, OZ4EM, Niels D. Nielsen,
Bakkehuset,
Tingsted,
Årsballe
pr.
Rønne,
senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Det er vort håb, at alle benytter lejligheden til at
give møde.
VEL MØDT 15. oktober kl. 2000 i klubhuset
P. b. v. OZ4FF, sekr.
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EDR’s ØSTBORNHOLMS-AFDELING
Så er tiden inde hvor vi igen. starter på en ny
sæson, og glæder os til at se medlemmerne igen
for at tage fat på en frisk.
I den kommende vinter vil vi bl. a. prøve at opnå
fornøden tilslutning til et begynderhold, og på de
førhen så dårligt besøgte klubaftener, vil vi starte
en studiekreds, hvor vi med foredrag, film m. m.
vil gennemgå aktuelle emner for såvel begynder
som „old timer". Har I særlige ønsker, så kom frem
med dem.
4MD Max, har en del friaftener til overs i vinter
og vil meget gerne tage sig -af byggeaftener, hvor der
øverst på programmet står simple (og dermed ikke
dyre)
sendere
og
modtagere,
fortrinsvis
beregnet
på dem, der har licensen, men endnu ikke har nogen
station.
Vi håber på stor tilslutning til disse aftener.
De endelige datoer er ikke 100 procent fastlagt
endnu, men når dette læses, skulle alt være lagt i
faste rammer.
Vel mødt alle sammen!
Vy 73 de 4CG.
ESBJERG
Formand: OZ1LN, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, tlf. 6 54 15.
Sekretær: OZ9FW, tlf. 6 72 22.
OZ7NE, tlf. 5 09 48.
Klublokale: Finsensgade 23, 2.
Klubstation OZ5ESB.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 1930.
Nu
kalder
afdelingsarbejdet
igen.
Sommerferien
er forbi, og vi er klar til en ny sæson, der startes
medforhåbninger om, at mange såvel nye som gamle
hams vil finde vej op til os i Finsensgade.
En af de størstesucceser, afdelingen i årevis har
haft, er rævejagterne. Vi har hele sommeren igen
nem to gange om ugen kaldt amatører — licensieret
som ulicensieret — til jagt, og der har i gennemsnit
været 5-—6 hold med hver gang. For nu at give jæ
gerne tid til at pleje sår og skrammer vil der for
fremtiden kun være én jagt om ugen. Dvs. der er
jagt lørdag den 21. sept. og igen torsdag den 26. sept.
Således vil vi skifte, og torsdagsjagterne er aften
jagter, der starter kl. 2000. Lørdagsjagterne starter
som sædvanlig kl. 1500.
Program:
18. september:
Åbningshøjtidelighed ved OZ1LN.
Diskussion om bl. a. vinterens klubarbejde.
25. september:
Stor auktion. Det kunne jo være, at det, du netop
står og mangler, kommer under hammeren — så
mød hellere op.
2.

oktober
Byggeaften. Der vil bl. a. her blive lejlighed til
at få gennemmålt dine kondensatorer, spoler og
modstande. VI diskuterer bygning af. LCR-målebro.
9. oktober:
OZ7NE demonstrerer sit oscilloskop og fortæller
om dets virkemåde.
16. oktober
OZ9FW fortæller om transistorer — data, måle
metoder o. a.
Oplysninger om aftenskolekursus fås hos OZ3EB
eller OZ1LN.
Vy 73 OZ9FW
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GIVE
Klubben har i længere tid ligget stille hen på
grund af de mange frarejsende, men der ser nu ud
til at være medlemmer nok til at klubben igen kan
eksistere.
For at få orden i tingene bar der nu været be
styrelsesmøde, hvor følgende blev vedtaget:
1. Kontingent opkræves fra 1. maj 1968.
2. Klublokalet gøres i stand, dette skulle være i
orden, når dette læses.
3. Al gæld til klubben indbetales hurtigst muligt.
4. Der vil i vinterens løb blive arrangeret forskel
lige oplysende og underholdende ting f. eks. film,
virksomhedsbesøg og foredrag.
5. Da klubben nu efter en sløj tid står med en
næsten tom kasse, har vi besluttet at gøre lidt ud
over det sædvanlige, nemlig at rydde op for vore
medlemmer. Det er en chance for alle dem, der i
længere tid har beklaget sig over, at grejet var ved
vokse over hovedet på dem. Grejet vil så blive solgt
til fordel for klubben.
Gå ikke glip af sommerens tilbud; vi tager alt,
selv det med støv på!
Vy73 Bent, OZ8RM
HERNING
Formand: OZ9PZ, Poul-Erik Skov, tlf. (07) 12 42 02.
Næstformand: OZ5HF, Børge Frederiksen.
Kasserer: OZ2CV, Carsten Linå Hansen.
Klublokale hos OZ5HF, Ribisvej 11 i kælderen.
Sommerferien er nu forbi, og vi indleder vinter
sæsonen tirsdag den 1. oktober.
Der vil hver tirsdag fra kl. 1930—2100 være be
gynderundervisning efter VTS ved OZ2ND betinget
af, at der er tilstrækkelig tilslutning.
Vi håber også at se de „gamle" amatører, for hvem
der, når begynderundervisningen er slut, vil blive
lejlighed til at drøfte andet aktuelt stof.
Vy 73 de OZ9PZ
RESULTATLISTE
for
STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT
1. E. Hansen — Anders
2. Axel Borg — Egon
3. Robert Storegård — H. P. Heik
4. Erik Lind — Egon Petersen
5. OZ2CV — OZ9EZ
6. OZ8AJ — Ervin
7. OZ3RC — OZ9DA
8. H. Poulsen — Benny Boy
9. OZ5HF — Criller
10. Chris — Buller
11. OZ9SW — H. Jensen
12. OZ9WP — OZ4RT
13. H Jeppesen — OZ5TG—OZ5SB
14. I. Lind — H. Christensen
15. Å. Holst — Therkild
16. F. Holm — Ib Holm
17. OZ3RB — XYL
18. Henry Olsen — Inga Olsien
19. Scheelme — Størne
20. OZ5WK — XYL
21. R. Møller — B. Petersen
22. OZ3MI — K. F. E. Hansen
4 hold fandt 3 ræve.
4 hold fandt 2 ræve.
1 hold fandt 1 ræv.
1 hold fandt 0 ræve.
Ialt deltog 32 hold 1 SMR 1968.
Der var udsat præmie af firma JUMA, Herning.

1968
Min.
121

123
126
126
129
144
146
147
153
155
159
164
165
165
178
179
179
183
183
183
192
195

i

SMR forløb desværre ikke uden uheld i år. En af
rævene brækkede således ned, da den første time af
natjagten var gået. Natjagten måtte således annuleres. Dagjagten blev derfor kørt med 4 ræve, men
forløb dog, ikke uden, dramatik. Herning afdelingen
siger tak til de mange fremmødte hold og på gen
syn til SMR 1969.

HOLBÆK
Torsdag den 26. september kl. 2000 afholdes næste
afdelings-møde hos OZ8LJ, Hørve. Vi vil denne af
ten gennemgå kapitlet i VTS om modulation og for
interesserede
køre
noget
morsetræning.
Transport
fra Holbæk kl. 1930 på parkeringspladsen bag Krone
Radio’s værksted.
Vy 73 OZ5FP

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Formand: 4KV, Kaj Jensen, Alstrup pr. Holste
bro, tlf. Naur (48 01 11) 37.
Kasserer: 6EM, Ejnar Madsen, Valmuevej 18, Hol
stebro, tlf. 42 14 25.
Sekretær:
4XP,
Jens
Hanbjerg, tlf. (46 34 11) 138.
Bestyrelsesmedlemmer:
toft, Mejrup, tlf. 42 33 35.
3FT, Flemming
stebro, tlf. 42 33 10.

Peder
5KG

Sørensen,

Pasgård,

Tommy
Lyngbakken

Højbjerg,

Bay,
12,

Lind
Hol

Onsdag d. 19. juni afholdtes den ordinære gene
ralforsamling i restaurant „Laksen".
Vi havde her den glæde at se ca. 30 pct. af klub
bens medlemmer samt aftenskolens leder. Da der
var indkommet et så vigtigt forslag, som om klub
ben skulle give kaffe, gik det straks til afstemning.
Det blev vedtaget med kun én stemme imod (han
ville hellere have the!).
Efter at 5JF var valgt til dirigent, tog vi fat på
den egentlige dagsorden, begyndende med forman
dens beretning. Efter at have budt velkommen om
talte 4KV det forløbne års tekniske undervisning,
som han havde ledet. Gennemsnitlig var der mødt
12 én gang ugenlig i Danmarksgades skoles fysik
sal, hvor undervisningen foregik. 5 af eleverne øn
skede at gå op til prøven hos P&T, de bestod alle.
Telegrafiundervisningen
foregik
ligeledes
en
gang
ugentlig
på
Sønderlandsskolen,
hvor
aftenskolen
havde skaffet en øvet telegrafist som leder. 4KV
gennemgik derefter klubbens rarangementer i årets
løb og ønskede, at samarbejdet med Struer afdelin
gen måtte fortsætte i det følgende år
Herefter var det kassererens tur til at aflægge
beretning, og 2DD kunne fremlægge det af 8NH
reviderede
regnskab
samt
ikke
mindst
en
klubkasse, der havde taget godt på i årets løb. Desværre
sluttede 2DD af med at sige, at han helst ville nøjes
med at være revisor, da det var småt med hams fri
tid, efter at han ikke længere var kommunalt an
sat.
Valget af kasserer faldt da på 6EM, der efterhån
den har besiddet alle pladser indenfor bestyrelsen.
Da 5JF ikke ønskede genvalg, blev 4XP valgt til
sekretær.
Som
bestyrelsesmedlem
faldt
valget
på
3FT. 5KG blev via telefon genvalgt, da han ikke
kunne forlade fjernsynsstationen.
Der var indkommet et forslag fra 5KG om opret
telse af et testudvalg. Hertil blev valgt 5KG, 5JF og
3FT, og der er i øjeblikket planer om 2-meter test
fra Ryde Bavnehøj.

Fra 4KV var der kommet et forslag om oprettelse
af et rævejagtsudvalg. Hertil blev valgt 4KV, 4XP
og 5UK. Udvalget har i øjeblikket 3 rævesakse og
2 ræve under opførelse.
Aftenskolens leder udtalte til slut, at både morseog teknisk undervisning ville blive taget med i
aftenskolens undervisningsprogram, så vi håber, at
der bliver tilstrækkelig tilslutning til et nyt hold.
Vy 73 Kaj.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 2VK Vagn Jørgensen, Mimergade 6 A,
Horsens.
Næstformand: 9NK Jørgen Nielsen, Strandprome
naden 46, Horsens. Tlf. 62 47 01.
Kasserer:
1GO
Klint
Jørgensen,
Havneallé
101,
Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Åboulevarden 1051,
Horsens. — 1RT Reiner Schwaen, Skolesvinget 84,
Thorsted, Horsens.
Det faste ugeprogram:
Mandag kl. 19,25: Rævejagt.
Torsdag kl. 20,15: Alm. mødeaften.
Siden sidst!
Vi har afholdt generalforsamling 22. august 1968.
Her blev valgt ny farmand, 2 nye bestyrelsesmed
lemmer. Ikke så stort fremmøde som ønsket.
Der er kommet gang i vores ESB-sender på 80
og 20 mc, og her vil vi være ØRV hver torsdag frem
over.
Vy 73 Søren.
KORSØR
C ail: OZ8KOR
Formand: OZ7UD, Knud, tlf. (03) 57 17 62.
Næstformand: OZ1EU, Eva.
Kasserer: John.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30.
Mødelokale: Svenstrup gamle station.
Torsdag den 19. september: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge OZ august.
Vy 73 de OZ1EU EVA.
OZ7TJD KNUD.
LOLLAND-FALSTER
Så starter vi sæsonen. Det bliver med turen til
Liibeck. Sidste år var vi værter, nu skal vi være
gæster i Liibeck. Vi skal med færgen lørdag den
28. sept. kl. 1015 fra Gedser og hjem søndag den
29. sept. med færgen kl. 1930 fra Travemünde. Pri
sen for turen bliver 40,50 kr., heri includeret mid
dag kl. 1130 på udrejsen, ikke drikkevarer, men
betjening ind. Beløbet 40,50 kr. og tilmelding sker
til OZ8BO, Næstved, eller OZ2MI, Nykøbing Fl.
senest mandag den 23. sept., da jeg (2MI) senest den
dags eftermiddag skal afsende listen over dertagerne til Liibeck. De skal jo have lidt tid til at
ordne indkvarteringen. Befordring til og fra Ged
ser taler I med 8BO og 2MI om. Jeg ved, de glæ
der sig til at se mange, så vel mødt med godt
humør.
I oktober har vi på Lolland-Falster planer om en
tur til H. C. Ørstedinstituttet i København, hvor
OZ6ES, civilimg. Erik Sørensen, har lovet 2MI at
vise rundt og demonstrere mange fornøjelige ting.
Herom i okt. OZ, så se godt efter.
Vy 73 Mimi Engberg, OZ2MI.
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FÆLLES SØNDERJYSKE ARRANGEMENTER
Rejsefeberen stiger.
EDR’s
OZ

Mallorca-rejse
1969

EA

er nu fastlagt i alle enkeltheder og vil finde sted
uanset deltagerantal!
Rejsen vil foregå i tidsrummet 2. marts til 9.
marts 1969,
Husk allerede nu at få din ferie fastlagt til
denne uge.
Mødetid og sted: Søndag d. 2. marts 1969 kl.
1015 i Billund lufthavn.
Hjemkomsttid og sted: Søndag d. 9. marts kl.
1815 i Billund lufthavn.
Flyvningen foregår i jetmaskine, og flyvetiden
andrager 2 timer og 40 min., altså rigelig tid til
at stifte hinandens bekendtskab og blive „rystet
sammen".
Prisen andrager 545 kr. eksklusive lufthavns
skatten, der andrager 25 kr.. I denne pris er in
kluderet
flyverejsen,
hotelophold,
forplejning
i
flyvemaskinen
og
på
hotellet.
Drikkevarer
er
ikke inkluderet i prisen, fordi forbruget er så
individuelt, hi, men når man hører, at 1 liter vin
koster 62 øre, så kan selv en ret kraftig tørst vel
ikke ruinere nogen!
Bemærk! Desforuden er der mulighed for af
giftsfrit indkøb af 200 cigaretter og 1 flaske spi
ritus i flyvemaskinen såvel under ud- som hjem
rejsen.
Rejseforsikring: Det må udtrykkelig pointeres,
at rejsen foregår på deltagernes eget ansvar og
risiko. For at formindske denne risiko, kan man
tegne en rejseforsikring, der koster 29 kr. pr.
deltager og omfatter ansvar, ulykke og rejse
godsforsikring
samt
hospitalsophold
og
hjem
transport ved sygdom. Når der bliver tale om
hospitalsophold
eller
hjemtransport,
får
man
vederlagsfrit en ny rejse, dette gælder også for
en evt. ægtefælle.
Bemærk! Aborter og kønssygdomme dækkes
ikke!!!
Deltagerantallet har desværre af hotelmæssige
årsager måttet begrænses til 89.
Deltagerne vil blive fordelt på to dejlige ho
teller, der ligger i umiddelbar nærhed af hin
anden. Der -er reserveret 41 dobbeltværelser og
7 enkeltværelser til deltagerne.
Tilmelding, ja, da kan Vi kun sige hurtigst
mulig, den, der kommer først til mølle, får først
malet. Husk, 89 pladser er ikke mange.
Tilmeldingen foregår ved, at man indbetaler et
depositum på 110 kr. pr. deltager senest den 28.
sept. 1968 på postgirokonto nr. 808666, K. Wag
ner, Ærholm 9, Åbenrå.
Deltagerne
vil
blive
registreret,
efterhånden
som depositum foreligger. De indbetalinger, der
foretages ud over de 89, vil hurtigst blive retur
neret. Restbeløbet, 435 kr. pr. deltager, skal være
indbetalt -senest den 1. februar 1969 på samme
postgirokonto.
Altså kort sagt, en ferierejse på afbetaling,
således -at alle kan være med.
Afbestilling af rejsen kan foretages, imod at

der fradrages et beløb på 35 kr. i det indbetalte
depositum.
Pas! Det måtte vel være en -selvfølge, glem det
endelig ikke!
Alle oplysninger angående arrangementet fås
ved henvendelse- til OZ8AJ, A. Johansen, Dav
gade, Rødekro, tlf. (046) 6 21 21.
D-et var alle detaljer i forbindelse med arran
gementet
„En varm impuls i vinterens kulde".
Sluttelig må man huske, at en sådan ferierejse
samtidig bidrager til at styrke et af de led i ama
tørbevægelsen, der vel næppe fean vurderes højt
nok, nemlig den særlige form for kammeratskab
mellem
amatørerne,
der
fuldstændig
upolitisk
bygger bro Imellem de forskellige alderstrin og
im-ellem land og by.
FOREDRAGSARRANGEMENT
„Sønderjysk awten". OZ1BP, en fra OZ’s spal
ter velkendt skribent og konstruktør af amatør
grej, kommer onsdag d. 16. oktober kl. 2000 på
restaurant
„Viking"
(Rutebilstationen),
Åbenrå.
Bernhard har fornylig bygget en fuldtransistori
seret transceiver til HF-båndane, som han bl. a.
vil medbringe og demonstrere. Men dette er
kun et lille udpluk af hele Bemhards repertoire.
Så uanset om du er HF- eller VHF-fan, der
er også noget for dig i Bernhards godtepose.
Altså velkommen til sønderjyske amatører til
en rigtig hyggelig „Sønderjysk a-wten“.
RÆVEJAGT
Atter i år arrangeres den velkendte „Tinglev
jagt", hvortil alle interesserede jægere indbydes.
Der køres efter 4 ræve. Jagten afholdes søndag
den 22. september.
Mødested: Hotel Tinglevhus i Tinglev. Møde
tid: Kl. 1200.
Kort: A4208 Tinglev. Der er præmier til de to
bedst placerede hold. Der udleveres regler på
mødestedet. Vel mødt.
Jagtledelsen.
Als afd. arrangerer onsdag d. 25 september
et foredrag, alt om AP-stationer, ved OZ2TV,
hertil
indbydes
al-le
interesserede
sønderjyske
amatører. Har du problemer med din AP, så er
denne aften „lige i øjet".
Atter et nyt klubhus i Sønderjylland.
Åbenrå afdeling holder indvielse af sit ny
opførte klubhus lørdag den 28. september. Her
til indbydes alle amatører fra nær og fjern.
Den officielle indvielse foregår kl. 1500 og fore
tages af EDR’s formand OZ6PA.
Efter indvielsen er der besigtigelse af huset,
hvorefter afdelingen er vært ved et beskedent
traktement.
Kl. 1900 vil der på en hyggelig kro i nærheden
for egen regning blive serveret smørrebrødsanretning for de deltagere, der måtte ønske det.
Efter spisningen er de egentlige festligheder af
sluttet. Arrangørerne har dog taget i betragtning,
at der stadig er en del deltagere, der på dette
tidspunkt endnu ikke ønsker at slutte festen.
Alle deltagere, der kommer langvejs fra, husk
jeres pas, Åbenrå ligger kun 25 km fra grænse-n.
Vy 73 5WK, Kalle.

Fælles sønderjyske meddeler
ÅBENRÅ
Ja, så er vi nået til målet, vores klubhus er klar
til indivelse— se nærmere under fælles sønderjyske
nyheder. Vi håber at se alle medlemmer til ind
vielsen, så vi kan få en hyggelig, eftermiddag og
aften ud af de sammen med de amatørkammerater
fra hele landet, der vil glæde os med deres del
tagelse.
Ved mødet, for tilrettelæggelsen af vinterens ar
bejde, den 22. august blev det vedtaget, at indlede
et samarbejde med AOF i Åbenrå, om at en byggeog teoriaften, der afholdes hver tirsdag aften fra
kl. 19,00.
Projektet der skol bygges, er præmievinder nr. 1
fra
EDR’s
modtagerkonkurrence.
Næmere
angående
denne byggeaften i næste OZ.
Desuden besluttede man at afholde en ugentlig
aften, nemlig hver torsdag kl. 19,30, hvor program
met skal være alsidigt efter deltagernes ønske.
Rævejagtsreglerne
fik
vi
også
gennemgået,
og
blev efter forskellige diskussioner enige om, hvordan
vi mener de nye rævejagtsregler bør være.
Sluttelig!
Husk
Tinglevrævejagten,
klubhusind
vielsen og Sønderjysk Awten.
vy 73 5WK, Kalle.

HADERSLEV
Sommerferien
er
for
de
flestes
vedkommende
forbi, og man kan se frem til en ny og spændende
sæson. Desværre har dette ikke kunnet lade sig
gøre i dette OZ, at få et referat med af vores gene
ralfrosamling den 11. september, men dette skal
blive indhentet i næste OZ, hvor der også vil være
en oversigt over arrangementer og kurser i det
kommende halvår. Ellers: intet nyt Forhåbentlig ser
vi dig ofte i den kommen sæson. Vel mødt.
Vy 73 Valdemar.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade, Guderup.
Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestetoften 18,
Svenstrup.
Sekretær: H. M. Nielsen, Kløvertoften 3, Sven
strup, tlf. 5 62 00.
Den 10. august havde OZ1ALS Nordalsafd. som
merudflugt til Fyn med XYL og harmoniske. Der
var i alt 24 deltagere fordelt på 6 biler.
Turen gik over Fynshav til Bøjden, og derfra
kørte vi til Brahetrolleborg, hvor vi spiste det med
bragte brød i det grønne. Derefter kørte vi til Ege
skov veteranmuseum, hvor vi så hele museum’et
lige fra væltepeter til jetjager. Derpå gik turen ef
ter Åsum, hvor vi blev vel modtaget af 9RC, som
viste os sin hjemmelavede parabolantenne og det
øvrige grej. Derfra kørte vi til Munkebo og forbi
Lindøværftet tilbage til Odense, hvor vi tabte halv
delen af deltagerne. Men ellers var det en helt igen
nem vellykket tur.
Næste medlemsmøde bliver den 25. september i
klubhuset i Østerlund kl. 1930. Da får vi besøg af
OZ2TV fra Haderslev, der vil fortælle om ombyg
ning af AP-stationer. Vi har udvidet klubhuset, så
der er god plads til alle.
Vy 73 Merlin

SØNDERBORG
Hvordan
kan
man
foretage
målinger
på
en
transistor?
Dette vil blive vist af OZ8DS torsdag den 19. sep
tember 1968 kl. 20,00 på „Teknikum“, Voldgade.
73, OZ6AQ.

NORDJYLLAND
BESØGER

GØTEBORG
Samarbejdsudvalget for EDR’s afdelinger i Skagen,
Frederikshavn, Hjørring, Ålborg, Hadsund og Ho
bro indbyder alle medlemmer af EDR til deltagelse
i udflugt til Gøteborg
SØNDAG DEN 22. SEPTEMBER 1968
Der sejles med Stenabolaget.
Afgang: Frederikshavn kl. 0900.
Afgang: Gøteborg kl. 1900.
Pris:
Frederikshavn—Gøteborg retur
kr. 5,00.
Gøteborgis: Såndara Amatører
under opholdet i Gøteborg.

står

Herunder er der også sørget
XYL’s, der kommer på sight-seeing.

for

for

programmet

vore

YL’s

og

Alle må være med!
Anmeldelse om deltagelse inden d. 19. sept. 1968 til
én af ovennævnte afdelinger eller til samarbejdssekretæren OZ2NU, Box 335, Ålborg, eller telefon
(08) 13 53 50.

HURUP
Lokale: Skytternes Hus.
Møde: Hver torsdag kl. 2000.
Formand: OZ6PP, Per K. Pedersen, Hurup, Thy,
tlf. 318.
Næstformand: Peer Hove, Toftegade 15, Hurup,
Thy.
Kasserer: O. A. Frederiksen, Vestergade 7, Hurup,
Thy.
Sekretær: Finn B. Helligsø, Heltborg.
Bestyrelsesmedlem:
OZ5MR,
Svend
O.
Madsen,
Oksenbøl.
Så er vi så småt kommet i gang igen efter som
merferien. Den 15. august skulle vi have startet
med en teoriprøve for det tilfældes skyld, at nogle
af medlemmerne skulle have haft læst teori i
ferien; men da, de fremmødtes antal denne første
aften, var yderst, ringe, endte aftenen i stedet som
hyg'geaften.
Den 22. var teoriaften, og undervisningen foregik
med hensyn til nogle nye radiointeresserede, der
var fremmødt.
Til sidst håber vi, medlemmerne er QRV til de
forestående CW-aftener.
Vy 73 de Finn.
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NYBORG

NÆSTVED:

Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Pilevej 2,
tlf. (09) 31 15 51. Lokale: Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.

Call: OZ8NST
Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ1MM, tlf. (751) 81.
Lokale: Praestørem-issen, Skyttemarksvej.

Referat fra generalforsamlingen den 22. august 1968:
Efter
formanden
velkomst
blev
der
bedt
om
forslag til en dirigent, og OZ5KE blev enstemmigt
valgt. Formanden, OZ1LD, aflagde beretning. Han
omtalte bl. a. de forskellige arrangementer, foredrag
og udstillinger, der har været holdt i det forløbne
år, og bragte en tak til foredragsholdere og andre,
der havde ofret tid på Nyborg afdeling. Forman
den, kom også ind på spørgsmålet om samarbejdet
med de andre afdelinger på Fyn. Han kunne oplyse,
at der var indledt et snævert samarbejde med
Odense afdeling, og man regnede også med at Svend
borg
afdeling
ville være
med. Dette
samarbejde
vil bl. a. give sig udslag i fælles foredrag og ar
rangementer. Der vil i fremtiden blive talt sammen
om
emner
til
kommende
foredrag
med
udenbys
foredragsholdere, således, at afdelingerne ikke over
lapper hinanden. Ligeledes vil der blive agiteret
for disse foredrag i afdelingerne, så der kan blive
en større tilslutning til disse foredrag, som skal
betales af EDR. Formanden sluttede af med en
appel til alle medlemmerne om, at være lidt flit
tigere til at møde op til de forskellige arrange
mener i fremtiden.
Kassereren
fremlagde
regnskabet.
Der
var
en
kontant beholdning på 167,94 kr. og en sparekassebeholdning på 944,01 kr. Regnskabet blev enstem
migt godkendt.
Der var ikke indkommet nogen forslag, så man
gik direkte over til valgene. Kassereren, OZ2VP,
blev genvalgt. Sekretæren ønskede ikke at fort
sætte, så OZ4WR blev valgt som ny sekretær. Da
OZ4WR i forvejen var medlem af bestyrelsen, måtte
der
vælges
et
nyt
bestyrelsesmedlem.
Der
blev
foreslået OZ6MI og Fin. Begge fik 7 stemmer, så der
måtte en lodtrækning til at afgøre det. Lodtræknin
gen faldt ud til Finns fordel. Den nye bestyrelse
ser herefter således ud:
Formand:
OZ1LD.
Kasserer:
OZ2VP.
OZ4WR. Bestyrelsesmedlemmer: OZ2RT og Finn.

Sekretær:

Under eventuelt foreslog OZ6MI at der skulle være
en månedlig filmaften. Bestyrelsen lovede at tage
det med i overvejelserne, når man nu skulle til
at
fastlægge
vinterens
program.
Til
slut
kunne
dirigenten slutte af med at sige tak for god ro og
orden.
Efter
generalforsamlingen
ved en kop kaffe og brød.

var

afdelingen

vært

PROGRAM
Der er ikke fastlagt et program, når disse linjer
skrives, så vi må bede medlemmerne om at holde
sig orienteret gennem opslag i klubben. Der er
møde hver torsdag som sædvanlig.
OZ2VP har lovet at starte et morsekursus, så hvis
der skulle være flere, der er interesseret i at del
tage på dette kursus, skal de omgående tilmelde sig.
Morsekurset er hver torsdag kl. 19,30.
Vy 73 de OZ4WR.
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Tirsdag den 27. august 1968 afholdtes general
forsamling og der var kun fremmødt ca. en tredjedel
af klubbens medlemmer, hvilket er for dårligt.
OZ8BO
bød
velkommen
og
medlemmerne
ud
pegede OZ7HZ som dirigent. Formanden og kas
sereren
aflagde
årsberetning,
som
blev
godkendt
enstemmigt.
Under pkt. 3 valg, var OZ8BO og H. P. Hansen på
valg. På dette punkt havde vi vist nok i klubbens
historie alle tiders største diskussion om formands
posten. Langt om længe blev OZ8BO genvalgt på
den betingelse, at han er fritaget for legemligt ar
bejde
i
klubben
samt
tvungen
mødepligt
hver
klubaften,
dog
repræsenterer
han
afdelingen
ud
adtil og ved arrangementer.
Det menige bestyrelsesmedlem, H, P. Hansen, blev
genvalgt enstemmigt. OZ6ME havde ved sidste- gene
ralforsamling ytret ønske om kun. at fortsætte 1 år
endnu, dvs. at han i år skulle udskiftes. Som
suppleant stod OZ1MM og disse to blev enige om at
bytte plads, så bestyrelsen ser således ud:
Formand:
OZ8BO,
kasserer
OZ1MM,
sekretær
OZ9NB, materielforvalter m. m. OZ5FZ og almin
deligt bestyrelsesmedlem H. P. Hansen, og som
suppleant OZ6ME.
Ved de indkomne forslag blev man enige om at en
istandsættelse af klublokalet var nødvendigt. Dette
skulle gøres billigt og pænt, gode Ideer modtages
fortsat.
Endvidere kan det oplyses, at afdelingens rørvolt
meter kan udlånes ved henvendelse til et bestyrel
sesmedlem og regler for lånet vil blive opsat i
lokalet.
Under
eventuelt
blev
den
kommende
tur
til
Lübeck forelagt i enkeltheder og den skal løbe
af stabelen den 28.—29. -september. Mandag den
23. september 1968 er sidste frist for tilmelding, —
se i øvrigt under Lolland-Falster afd.
Vinterens undervisning er nu i gang og der er
teori o-g morse hver tirsdag kl. 19,00.
Vy 73 de OZ9NB, Henning.

ODENSE
Formand: Erling Hansen,
vej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

OZ7XG,

Sophus

Bauditz-

Sæsonens første mødeaften foregik i de nye lo
kaler på Sdr. Boulevard, hvor resultatet af de fælles
anstrengelser må siges at være særdeles godt. Der
er pænt og hyggeligt, o-g vi fik indtryk af, at de
mange medlemmer der var mødt, befandt sig vel.
Flere old timers var også kommet for at besé de nye
lokaliteter, så det tegner jo helt godt for den
kommende sæson. Det forreste lokale er indrette
som, operatørrum, værksted, bibliotek m. m. og
det
Inderste
som
foredragsog
undervisnings
lokale, slyngelstue og hvad det ellers, kan bruges til.
Hermed er vort værksted på benene igen, så vi
opfordrer -atter til at komme med radioproblemerne
og tage grejet med. Der vil altid være nogen, der er
parat med en hjælpende hånd, og desuden råder vi
nu o-ver flere instrumenter, der kan gøre det
lettere at løse problemerne.

Programemt for september—oktober:
16. september: Klubaften med referat fra general
forsamlingen i Århus.
23. september: Tilmelding til C-kursus.
30. september: Auktion. Grej, der ønskes solgt,
må afleveres i tiden mellem kl. 19,30 og 19,50. Kun
brugbart grej vil kunne medtages på auktion.
7. oktober: Klubaften.
14.
oktober: Demonstration af printfremstilling ved
OZ7HJ.
21. oktober: Klubaften.
28. oktober: Foredrag. Emnet bekendtgøres senere.
Vy 73 de 2RH, Rune.

ROSKILDE
Formand OZ2UD, Ernst Olesen.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Afdelingen
holder
møde
hver
torsdag
fra
kl. 1930—2230.
Program for de kommende måneder:
Der er træning i CW hver tirsdag fra kl. 1930—2130
På de ordinære torsdagsmøder er der følgende
undervisning med sendetilladelsen for øje:
Træning i CW fra kl. 1930—2015.
Teknisk kursus kl. 2015—2200.
Kaffe fra kl. 2200—2230.
Torsdag den 12. september:
Medlemsmøde.
Torsdag den 26. september:
OZ6OL holder foredrag om 432 MC.
Torsdag den 31. september:
OZ3PO holder foredrag
om etablering af HFstation.
Torsdag den 28. november:
Afdelingens generalforsamling.
73 de OZ2BO

STRUER
Efter sommerferie og veloverstået „skovtur", der
i år gik til Legoland med hele 9 mand, er vi parat
til at tage fat igen. Vi leder med lys og lygte efter
et klublokale, der er bedre egnet end det nuværen
de. Vi savner først og fremmest toiletter og varme.
Så har I et egnet sted, så lad os høre fra jer.
Tirsdag den 24. sept. kl. 19,30 holder vi general
forsamling på Centrum. Vi flotter os med gratis
kaffe. — Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal være
indleveret senest den 19. sept. til formanden.
Vy 73 5JX, Jørgen.

SVENDBORG
Formand: Villiam
borg, tlf. 21 49 68.

Johansen,

Skovbrynet

2,

Svend

Onsdag den 25. september kl. 19,30.
Onsdag den 9. oktober kl. 19,30.
Vy 73.
Lili Johansen.
VEJLE
Formand: OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle.
Næstformand: OZ3KB, Klddesgade 19, Vejle.
Kasserer: OZ1SX, Spinderigade 7, Vejle.
Sekretær: OZ9GS, Rørsangervej 9, Knabberup,
Vejle.
Bestyrelsesmedlem: Rolf Lindholm, Valløsgade
Vejle.
Lokale: Ørstedsgade 13, Vejle.

Oktober:
Festudvalget

har

planlagt

en

aften

November:
Også
denne aften vil festudvalget
Se nærmere herom i OZ oktober.

med

andespil.

tilrettelægge.

Den 2. devember:
Foredragsaften ved OZ9MO eller OZ3Y. — Se OZ.
Teknisk kursus:
FOF starter et kursus på en af skolerne i Vejle
den 23. september 1968. Lærer bliver OZ1CW fra
Vork,
Morsekursus:
Morsekursus vil blive påbegyndt omtrent samtidig
med teknisk kursus. Lærer bliver OZ3KB, Knud
Brejning, Kiddesvej 19, Vejle. Interesserede bedes
tilmelde sig hos 3KB.
Dette er programmet for den nærmeste fremtid.
Festudvalgets aftener vil blive nærmere bekendt
gjort, da det ikke er sikkert, at vore normale man
dagsaftener kan forenens med festudvalgets planer.
Vy 73 - OZ9GS.

VIBORG
Vi er nu begyndt denne sæson, og vi beder jer
alle møde flittigt op, så vi kan få yderligere frem
gang i vor afdeling. Har du en eller flere kamme
rater — så tag dem med, det bliver måske en ny
amatør — hvem ved. Du kan også få udleveret
propaganda-stof til at give de evt. interesserede.
Har du nogle eller en idé til en god aften eller
andet, så kom frem, så vi kan prøve om det er
noget, der er mulighed for at lave.
Programmet for den nærmeste tid ser således ud:
18. september: Tilmelding til kursus og orientering
om samme fra lærernes side. Undervisningen bliver
ved OZ9CX-OZ9OL og Knud Jensen. Alle tre mand
er professionelle radiofolk.
24.
september: Auktion. Vi beder de af jer, der
evt. har noget de vil have solgt i god tid indlevere
deres grej mærket navn eller call. Vi byder vore
nabobyers
radiokammerater
velkomne.
Efter
aktio
nen fælles kaffebord og øl og vand kan købes.
PÅ GENSYN.
2.
oktober: Foredrag ved OZlBP fra Ålborg. Han
vil fortælle om bygning af modtager og evt. om
møde talrigt op og det er selvfølgelig underforstået,
disses optrimning med små midler. Vi beder jer
at det også gælder for vore nabobyers folk. — Vort
lokale er ikke særligt stort, men der bliver om
ikke andet aldrig udsolgt af ståpladser — hej, hej!
8.
oktober: Husk at tage V. T. S., blyant og papir
med, det gælder hver kursusaften.
15. oktober. Kursusaften.
16. oktober: Medlemsmøde med kaffebord og hyg
gelig radio-snak og hvad I ellers har af nyt at
fortælle.
Vi har jo en klubstation og vort call er OZ4VB.
Det er jo ganske givet ikke jordens bedste DXstation, men den kan dog køre, selv om man efter de
få som har gjort det skulle tro, at den var helt
kaput. Den bider ikke, så kom kun og benyt den.

27,

Klublokale:
Reberbanen
OZ1BD i porten til højre.

12

over

gården.

Nøgle:

Vy 73 de OZ1TC.
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Inddragelse:
Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at de vil blive afholdt
prøver for radioamatører i november måned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er
den 25. oktober d. å. for ansøgere øst for Storebælt
og den 21. oktober d. å. for ansøgere fra den øvrige
del af landet.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse" i udfyldt og underskre
vet stand; ansøgere, der har været indstillet til en
tidligere
prøve,
må
indsende
fornyet
anmodning
på et brevkort.
Tilmeldinger,
der
indkommer
efter
ovennævnte
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:

10343

OX3DX, Henry Friberg Knudsen,
derikshåb.
OX3GJ Georg Christian Justesien, 3972 Nord.

3940

Fre

C OY7JD, Johan Nicolai Dam, Forkeri, 3890 Vagur.
C 11053, OY7TM, Tormod Mouritsen, Selheygg,
3870 Klaksvik.
C 11008, OZ1GE, Gunnar Eeck, Ålborgvej 33,
9530 Støvring.
B OZ4CW, Keld Rossing Andersen, 4862 Guldborg.
C

10735, OZ4GT, Gunner Mandrup Thomas'sen,
Rosendals Allé 11, 9560 Hadsund.
C 10760, OZ5UP, Poul Jakobsen Pedersen, Tåre
gårdsvej 45, 2750 Ballerup.
C 10831, OZ6BU, Erling Chr. Bondo Hansen,
Nygårds Have, 4760 Vordingborg.
B 2165, OZ6J, Edvin Guttorm Jakobsen, Torpenvej
17, 3050 Humlebæk.
C 7902, OZ6UJ, Uffe Nissen Jøker, Oplev,
9520 Skørping.
B 11006, OZ8GD, Gunner Evald Clausen, Lykkes
vej 26, 7400 Herning.

C

9863, OZ8GW, Leif Østergård Christensen, „Kil
dehøj", Gjellerup Kirkeby, 7420 Hammerum.
9988, OZ8NG, Eigil Karl Bruun Jørgensen,
Holmeås 13, 2670 Greve Strand.
10625, OZ8XL, Jørgen Lytken Grimstad, Njalsgade 35, 2., 2300 København N.

C

10626, OZ9DF, Jørgen Dahlin Henriksen,
vænget 3, Jersie Strand, 2680 Solrød Strand.

C

11010, OZ9JZ, John Børge Hansen,
62 C, 2., 1620 København V.

B

11013, OZ9MB, Mogens
vej 15, 2900 Hellerup.

C

10420, OZ9QR, Per Otto Holger Jakobsen,
ovre Enghavevej 90, 2., m. f., 2650 Hvidovre.
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Brandt

B OZ1VK, Vagn Kristensen, Østre Allé,
4200 Slagelse.
C

OZ2AI, Aksel
3730 Neksø.

Dahl

B

OZ2KD, Knud
9300 Sæby.

Ditlev

Jørgensen,

Enghaven

Henriksen,

6

Nejsigbakken

6,

B OZ2PF, Christian Henry Peer From, Duevej 3 C,
2630 Tåstrup.
B

OZ2SU, Hans Otto Søborg Andersen,
Parkallé 22, 2400 København NV.

B

OZ3DJ, Hans Jørgen
8800 Viborg.

B

OZ3FD, Henry Friberg
Avedøre, 2650 Hvidovre.

Johannesen,

Bispebjerg

Trekronervej

Knudsen,

6,

Ørumvej

36,

Gækhøjvej

1,

A OZ3EQ, Gunner Tejlgård Olesen, Dons,
6051 Alminde.
OZ3GH, Ernst Gunther Hansen,
Rønnebæk, 4700 Næstved.

B OZ3KL, Konrad Svend Larsen, Møllevej,
5691 Sankt Klemens.

Nye tilladelser:

C

C OZ1KQ, Knud Scheel Olsen, John Tranums Allé
11, 1., 2770 Kastrup.

B

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

B

B OZ1AV, Kurt Allan Glasdam Christensen, Valdemarsgade 2, 1. th., 8000 Århus C.

Ege

Vesterbrogade

Pedersen,

Alrune
Hvid

C

OZ3RB, Ricard Emil
7400 Herning.

Blytækker,

B

OZ3RV, Roland
borg.

A

OZ3XW, Per Wesley
5250 Fruens Bøge.

C

OZ4HC, Hannibal Ambrosius Christiansen,
Slåenvej 15, 2000 København F.

C

OZ4LD,
Lauge
Adelsten
3751 Østermarie.

Viby,

Dalgas

Hjejlevej

71,

Hansen,

Allé

8600

Silke

Ellekærshaven

Jørgensen,

24,

26,

Kirkekilde,

B OZ4NH, Nils Henrik Wyke, Søndergade 47,
9900 Frederikshavn.
B

OZ4PE, Poul-Erik Andersen,
forretning, 5782 Højrup.

Hillerslev

C

OZ5FC, OKS 658972 Clausen, TMS,
Ole Nielsens Vej, 2100 København ø.

B

OZ5FI, Finn Christoffersen,
5., st., 1956 København V.

B

OZ5MI,
Bent
Manfred
vej, 9442 Biersted.

B

OZ5WM, Per Høegh
9000 Ålborg.

B

OZ6BH, Boris Lundager
st. th., 8000 Århus C.

L.

I.

Ryvangen,

Brandes

Gudmundsen,

Jespersen,

Skotøjs

Allé

Haldager-

Skovbakken

31,

Evaldsgade

19,

Hansen,

B OZ6JN, Rasmus Jørgen Nielsen, Knøsgård,
9440 Åbybro.
B

OZ6JS, Jørgen
9000 Ålborg.

Hallenbrog

Svendsen,

B

OZ6KG, Leif Niels Erik Gustafsson,
gade 13, 2. th., 2100 København ø.

B OZ6NL, Anders Kolind Nielsen, Maglemer,
4930 Maribo.

Ritavej

41,

Fiskedams

C OZ6NP, Niels Præstgård Christensen, Tjørnevej
7, 8800 Viborg.
C OZ6RQ, Palle Geleff, Allégade 34, 5000 Odense.
A OZ7ABC, Kollegianerforeningen, P. O. Pedersens
Kollegium, Haraldslundvej 38 2800 Lyngby.
B OZ7BW, Børge Walter Nielsen, ’ H. C. Ørstedsvej 19, 1., 8000- Århus C.
C OZ7DJ, Jens-Jørn Nielsen, Vester Altanvej 34, 2.,
8900 Randers.
A OZ7EC, Erik Christiansen, Færgegårdsvej 64,
4760 Vordingborg.
A OZ7FH, Flemming Struve Hans-en, Reberbanen 9,
7600 Struer.
A OZ7GE, Erik Glaven, Gyldenrisvej 18,
5000 Odense.
B OZ7KU, Knud Kling, Agerlandsvej 51,
2300 København S.
B OZ8JV, Jens Christian Rosisen, 6222 Genner.
B OZ8KV, Knud Willy Larsen, Fænøgade 3, 4.,
2100 København Ø.
B OZ8SI, Svend Ilsøe Andersen, Vodroffsvej 11,
4. th., 1900 København V.
C OZ8TI, Leif Pauli Christiansen, Kløvervej 59,
6500 Vojens.
B OZ9BX, Bent Malmgart, c/o Kjenner, Lille
Strandvej 5, 2670 Greve Strand.
C OZ9EW, Erik Kofod Winther, Engvej 2,
5000 Odense.
A OZ9FW, Frede Nielsen, Tarp, 6732 Guldager.
B OZ9JA, Jørn Ankjær Pedersen, Søndergade 1,
7752 Snedsted.
B OZ90W, Karl Erik Molbech, Skolegade 18,
7400 Herning.
B OZ9SX, Jørgen Brandi Jensen, Albæk,
7400 Herning.
C OZ9TG, Henning Hedegård Christensen, Grimstrupvej 35, 4700 Næstved.
B OZ9W, Martin Brogård, Drosselvej 2,
2000 København F.
B OZ9WX, Axel William Hansen, Ewaldsgade 19,
2960 Rungsted Kyst.

Nye medlemmer
11028 Kai M. Hellberg, Vojensvej 36, Rødovre. (A)
11029 Poul Garn, Grumstrups, Allé 62, Skanderborg.
11030' OZ8DR, Janne Schmidt, Lipkesgade 8, 3.,
København ø.
11031 Henrik Wendelboe, Havnegade 2 A, Århus C.
11032 Gerth Johannesen, Skovvej 3 C, Hobro.
11033 Børge Jakobsen, Skoleparken, 17, 1., Esbjerg.
11034 Poul Hansen, Ingeborgvej 42, Frederikshavn.
11035 Karlo Hammer, Vestergade 13, Svaneke.
11036 Christian Madsen, Skovfennen 5, Åbenrå.
11037 Gunnar Madsen, Magleparken 156, 2. th.,
Ballerup.
11038 John Skov, c/o Hildebrandt, Moltkesvej 45,
1. tv., København F. (A)
11039 Preben Neergård, Enghavevej 22, Langå.
11040 Steen Ove Jakobsen, Kirkevej 17, Vor Frue,
Roskilde.
11041 William Christensen, Bernstorffsgade 48,
Ålborg.
11042 Per Bo Ludvigsen, Humlehaven 73, Valby
11043 Bent Klyver-Hansen, Klampenborgvej 12 B,
Klampenborg.
11044 OZ2DN, Bjarne N. Hansen, Sygeplejeskolen,
Ringsted.
11045 Richard Ibsen, Grønnegade, Farre.

11046 Leo Kühn, Døllevangen 19, Herlev.
11047 Allan Bach Clausen, Salling, Løgstør.
11048 Erik Brown Jensen, Egevolden 168, 2.,
Hvidovre. (A)
11049 Erik Jensen Busk, Haurum, Hammel.
11050 Hans Brændgaard Pedersen, Lyngbakken 17,
Holstebro.
11051 Erik Hansen, Farvergade 10, Horsens.
11052 Else Hansen, Farvergade 10, Horsens.
11053 OY7TM, Tormod Mouritsen, c/o Hans Poulsen,
Selheygg, Klaksvik.
11054 Preben Gjøl, Ravnsborgsgade 17, Køben
havn N. (A)
11055 Søren Rendal, Strandvejen 47, Svendborg.
Atter medlem.
1089 OZ2ED, A. H. B. Hansen, Møllemarksvej 31,
Odense V.
5368 OZ7RT, Donat Haynmann, Bygaden 21 A,
Høje-Tåstrup, Tåstrup.
6785 Finn Biilmann, Ordrup Have 5, Charlottenlund.
8197 Kjeld Søeberg, Plovvej 2, Lyngby.
2626 OZ2AN, N. P. J. A. Nielsen, Holmelunds
vej 51, 2. tv., Hvidovre.
4489 OZ1LF, Lothar Fialla, Haraldsgade 61 B,
Esbjerg.

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, OZ6FA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv
15, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 20 96.
Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

☆
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 Kbh. F.,
tlf. (01) 36 — 1902V.
OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63,
2650' Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, 4800 Ny
købing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14,
5000 Odense, tlf. (09) 11 31 09.
OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mullersvej 117,
8210 Århus, tlf. (06) 16 23 21.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, 9100 Ålborg, tlf.
(08) 13 53 50.
OZ1BP,
Bernhard
Pedersen,
Bornholmsgade
66,
9000 Ålborg, tlf. (08) 13 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, 8900 Randers, tlf.
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

☆
Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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Inflation i Contest & Diplomer?
Det man interessere sig for, kan man som regel
ikke få for meget af. Alligevel må man vist træffe
forholdsregler, der har til formål at begrænse det
enorme udbud der er af test og diplomer. Værdien
af begge dele bliver forfladiget mere og mere.
Ser man på certificater (diplomer) erfarer man,
at dette eller hint diplom lader sig erhverve uhyre
let. I og for sig er det ikke så meget et spørgsmål
om, hvad der lægges af arbejde for sagen af ope
ratøren, men nok så meget et spørgsmål om man
kender reglerne, og ikke mindst, om man gider
ofre tid på at finde de nødvendige QSL frem af
bunkerne! Dertil kommer, at der findes for mange
„certificater",
hvilket
fremgår
af
det
antal,
der
præsteres
af
medlemmerne
i
„Certificat
Holders
Club".
Værdien af en vare afhænger af, hvor meget der
findes af den, eller hvor stor efterspørgslen er.
Hvis alle og enhver havde en stabel guldbarrer
liggende i kælderen, så faldt værdien omgående.
På samme måde med diplomer. Har man en stabel
diplomer liggende, så synker værdien af dem, både
set med ens egne øjne — og set med andres.
Et diplom skal være noget man — i hvert fald
selv — værdsætter, fordi det er en bekræftelse på,
at man har gjort sig fortjent til det. I de senere
år går tendensen i retning af forfladigelse. Enhver
større eller mindre samling amatører i en by eller
et område, udgiver deres eget diplom. QSO med
så og så mange amatører i området giver ret til at
få diplomet — mod betaling! En betaling, der som
regel dækker godt og vel vedkommendes omkost
ninger.
Bør det ikke være en æressag at udgive og til
dele en amatør et evt. diplom — uden at afkræve
vedkommende et rigeligt gebyr?
Efter
min
opfattelse
bør
International
Amatør
Radio
Union
(I.A.R.U.)
tage
diplomsagen
op
til
overvejelse og dermed foretage en nødvendig sane
ring. Endelig må I.A.R.U. gerne fastlægge nærmere
retningslinier for, hvilke diplomer man bør udgive,
og ikke mindst, hvilke diplomer man bør stoppe.
Dertil kommer så, at man bør forbyde sine med
lemsorganisationer eller de dertil sluttede medlem
mer at modtage eller opkræve betaling i anledning
af en diplomudstedelse. Heller ikke for de omkost
ninger, den udstedende forening har haft. Som ho
vedregel må man fastslå, at har den diplomudste
dende forening ikke råd til selv at bære omkost
ningerne, så bør diplomet inddrages!
Ser vi på alle de contests, som afholdes i årets
løb, så kan vi vist godt være enige om, at mange
af dem kunne undværes (!). Men hvilke bliver vi jo
nok ikke enige om. Nu ligger det jo sådan, at hver
test har sin charme, og har man tid, grej og lyst, så
deltager man, medmindre man hører til dem, der
forbander contests: og al den QRM, der følger med.
Trods det, at jeg selv er testmand, vil jeg til lyd
for, at der må fastsættes internationale regler for
en begrænsning af de områder, der må anvendes til
testformål. Dette må forstås således, at jeg fuldt ud
forstår den ulempe, en test påfører de amatører, der
ikke selv deltager. Der bør ganske afgjort fastlæg
ges visse frekvensområder i båndene, som er „fre
dede", og som må betragtes som et fristed for den
kategori amatører, som afskyr enhver form for con
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test! — jo, dem findes; der også en hel del af, og de
bør have mulighed for en „rag chewer" QSO uden
QRM fra andre end deres ligesindede. Også dette
problem bør vel IARU tage sig af, da det jo er en
sag, der kun kan ordnes på internationalt plan.
Det var min agt, at nævnte forslag skulle have
været indsendt så betids, at det kunne behandles
af det rette forum: EDR’s generalforsamling. Tiden
løb desværre, og jeg vil i stedet hermed anmode
EDR’s hovedbestyrelse om at tage forslagene med
på dagsordenen for næste møde.
73 OZ3Y.
OZ7??/SM2/M
Unider en samtale med OZ6PA fornylig kom vi
til at tale om mulighederne for danske amatørers
opnåelse af ferielicens i Sverige -— og med denne
overskrift vil jeg blot henlede danske amatør kol
legers opmærksomhed på, at der siden 6. februar
i år har været mulighed for at opnå ferielicens i
Sverige for udlændinge.
Som det vil fremgå af medsendte regulativ fra
Televerkets
Centralforvaltning
1
Farsta
kan
der
ikke opnås permanent licens for danske amatører
bosat i Danmark — så langt er det fællesnordiske
samarbejde endnu ikke nået.
Er tilladelsen i orden, kan I roligt sætte transceiveren på bagsædet, og når I når bestemmelsesste
det putte auto-antennen ud af hotelvinduet.
For fuldstændighe-dens skyld en lille oplysning.
I § 2 sidste punktum står omtalt „låmpMghets-intry-g
från polismyndigheten". Hermed menes det, vi i
Danmark forstår ved en -straffeattest. Den fås ho-s
politimesteren i den. politikreds, hvor man er født
formedelst kr. 1,00- i frimærker samt en frankeret
svarkuvert.
På genhør under „semesterresan i Sverige i 1969“.
OZ2NF.
P.M. Angående amatörradloverksamhet för
utländsk medborgare i Sverige.
Televerkets
centralforvaltning
fastställde
den
6.
februari
1968
nya
bestämmelser
för
amatöroverksamheten
i
Sverige,
Televerkets
författningssamling
serie B:90.
För erhålland-e av till-s,tåand att inneh-a och an
vända
amatörradiosändare
1
Sverige
gäller
från
nämnda datum för utländsk medborgare bl. a. föl
jande:
1. Tillstån, beviljas, såvida ej risk föreligger att
sändaren- -eller tillståndet kan komma att mis-sbrukas
eller det kan b-efaras, att dessa kommer att använ
d-as i strid mot somhällsintresset:
a. Utländsk medborgare, som förvärvat föreskrivet
amatörcertifikat samt under längre tid varit stadig
varande bosatt i Sverige och som efter särskild
prövning ansetts lämplig att inneha dylikt tillstånd.
b.
Utländsk
radiosändaramatör
under
tillfällig
vistelse i Sverige, för vilken godtagbar prövning
verkställts av vederbörande myndigheter i hemlan
det samt tillfredsställande upplysningar lämnats och
som
efter
särskild
prövning
ansetts
lämplig
att
inneha dylikt tillstånd i Sverige.
2. Utländsk medborgare, -so-m under längre tid
varit s-tadigvarande bosatt i Sverige (a. ovan) skall
använda -samma -ansökmngsförfrande so-m gäller för
svensk medborgare.
Utländsk
radiosändaramatör,
som
söker
tillfälligt
tiil-stand (b. o-van) skall Insända sin an-sökan via
hemlandets tillståndsmyndighet för vidare befor-

dran
till
televerkets
ventralförvaltning
med
yt
trande. Ansökan, avfattad på svenska, danska, nor
ska, engelska, franska eller tyska, skall insändas i
så god tid att den kommer televerkets centralfor
valtning tillhanda semast två månader innan till
ståndet önskas. Till ansökan skall bifogas lämplighetsinsykfrån hemlandets polismyndighet.

SILENT KEY
OZ7J, Bernhardt Jensen Leen, er
ved døden efter længere tids svagelighed.

afgået

7 Jylland, som han kaldtes blandt amatø
rer, var en af dem, der var med fra radioens
barndom, og han havde fulgt helt udviklin
gen frem til i dag. Hans store erfaring og
indsigt i radioteknik gjorde ham værd at
rådspørge, ligesom hans evne til at fortælle
om sine oplevelser i æteren i hine tider
kunne give os yngre amatører en fornem
melse af, hvilket skær af eventyr og pioner
ånd der rådede den gang.

3. Utländsk radiosandiarematör med tillfälligt till
stånd tildetais åropssdgnal, besående av hans ordi
narie amropssignal, omedelbart åtföljd av /SM samt
en siffra som anger det distrikt inom vilket radiosändaren tillfälligt används. Vid trafik från rörlig
eller
portabel
radiosändare
må
dessutom
bokstä
verna M ( MM för båtar) resp. P, föregånget av
snedstreck, tilläggas anropssignalen.
4. Svenskt amatörradiocertifikat indelas i tre klas
ser: A, B og C.
Tillståndshavare med certifikat av viss kals® är
berättigad använda endast för denna certifikatkla:ss
fastställda
effekter,
frekvenser
och
sändningsfclasser i enilighet med § 9 i „Bestämmelser för amatörradioverksamheten".
Tillstånd
för
utländsk
radio
sändaramatör utfärdas att gälla för den svenska
certifikatbals®
som
närmas
motsvarar
vederböran
de® certififcatklasis i hemlandet.

7J var en personlighed, der havde sin egen
mening om tingene og ikke var bange for at
give udtryk herfor. Han var åndsfrisk lige til
det sidste, og under et samvær med ham kort
forinden han døde, fortalte han om planer
om at rejse en tur til Italien. Han var meget
berejst og kunne fortælle meget inspirerende
om sine oplevelser og indtryk af sine mange
udenlandsrejser,
den
største oplevelse for
ham i den retning har sikkert været besøget
hos datteren i Amerika, som han og hans
XYL besøgte for nogle år siden. Med hans
bortgang er endnu en af de gamle radioama
tører faldet fra, og han vil blive savnet af
mange, men mest af sin XYL, der nu sidder
alene tilbage, idet ægteparrets eneste barn er
bosat i Amerika.

5. Utländsk radiosändaramatör, som, meddeals till
stånd att bedriva amatörradio'verksamhet i Sverige,
är skyldig följa föreskrifterna i de svenska bestäm
melserna.
6. För tillstånd som utfärdas att gälla under en
tidsperiod av högst 30 dagar utgår ingen avgift.
Överstiger tidsperioden 30 dagar utgår avgift, som
beräknas med V* av hel årsavgift (40 kröner) per
påbörjad period av tre, månader.
7.
Ansökningshandlingarna insänds under adress:
TELEVERKETS
CENTRALFÖRVALTNING,
Radioutvecklingssektionen, 123 86 FARSTA 1, Sverige.
Ytterligare
upplysningar
beträffande
amatörradiotillstånd
för
utländsk
medborgare
i Sverige
och
därmed
sammanhängande
formaliteter
kan
erhål
las per telefon 08/94 00 00 ankn. 2162.

Tak 7J for mange gode råd og vink.
Ære være dit minde.

adioutvecklingssektionen.

OZ5NO.

TELEVERKETS CENTRALFÖRVALTNING,

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet

Oktober måned 1968
Solplettal 99

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

Japan

New Zealand
Melboume
Singapore
Indien
Sydafrika
Middelhavet
Argentina
Peru
Vest Grønland
New York
Vestindien
San Francisco
Polynesien

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

14
14
21

21
21
21
28
28
21
14
14
7
7
7
7
7
7

21

14

21
21
28
28
21
21
21
7
14
7
7
7
14

21

7
14
14
28
28
28

7
14
14
21
21
28
21
28
28
21

7
14
14
14
14
21
14
28

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

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

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

21

21
14
7
7
7
7
7
7
7
7

21
28
28
28
21
28
21
21

14
14
7
14

2,1

28
28
21
21
21
7
14

21
21

21

21

21
14
14

21

14
14
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TRAFFIG-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU, P. O. Box 335,
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)

Alborg

Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

ARRL’s DX Competition 1968.
I en oversigt i juli QST fremgår det, at højeste
score blandt DX på CW er HK3RQ med 3.310.907
points, medens OZ5DX har 501.387 points.
På telefoni har vi HK6IJ med 3.799.963 points, me
dens OZ5JT har 528 points.
KG6I vil blive KAI.
Japan vil snart have -et nyt call-ddstrikt, som nød
vendiggøres:, når Bomn, Voloano og Marcus Ø-grupperne veoder tilbage under japansk suverænitet.
Irish Radio Transmitters Society
rapporterer,
at
amatører
kan
opnå
„besøge-licens"
for aktivitet fra irsk område. Kaldesignaler vil blive
EI2-9 efterfulgt af gruppe fra området VAA-VZZ.
Amatører, der vil søge denne licens, skal skrive til:
IRTS, B, R. Fogerty, EI6X, Secretary, 9 Wellington St., Dun Laoire.
NRRL har ændret adresse.
Den norske amatørorganisation NRRL har antaget
en forretningsfører og har samtidig fået følgende
ny adresse:
Norsk Radio Relæ Liga, P. O. Box 21, Refstad,
Oslo 5.
Al korrespondance skal rettes til denne adresse.
Das Berliner Baren Diplom.
„Berliner Båren Diplom" blev indstiftet i anled
ning af, at det er 20 år siden, at DARC’s Berliner
distrikt blev oprettet. Det skal udstedes for forbin
delser med radioamatører i aille dele af storbyen
Berlin.
Amatører fra hele verden kan søge om tildeling af
„BBD".
Diplomet udstedes i 3 udgaver og 3 klasser. Dle 3
udgaver er bestemt af sendemetoden:
Udgave A: Kun for rene telegrafi-forbindelser.
Udgave B: Kun for rene telefoni-forbindelser (AM
og SSB).
Udgave C: Kun for blandede forbindelser (CW
og fone).
De efter sværhedsgrad opdelte 3 klasser af „BBD"
kræver forelæggelse af QSL-kort til bekræftelse af,
at af de 77 bydele og distrikter gennem arbejde på
flere bånd er opnået forbindelser, der opfylder føl
gende betingelser:
Klasse 3: 100 Bjømepoints (bydele) fra 15 eller
flere distrikter.
Klasse 2: 150 Bjørne-points (bydele) fra 18 eller
flere distrikter.
Klasse 1: 200 Bjørne-points (bydele) fra samtlige
20 distrikter.
Storbyen Berlin består af i alt 20 forvaltningsdistrikter, hvoraf prefixerme DL, DJ og DC anven
des i de 17 og DM i de resterende 8. I 13 distrikter,
der befinder sdig udenfor den indre by, befinder sig
yderligere 57 bydele som underdistrikter i Berlin.
Det sammenlagte tal af 20 distrikter og 57 bydele
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giver i alt for „BBD" 77 Bjørne-points og der ud
over hver bydel pr. bånd 1 Bjørne-point.
Af de 8 amatørbånd (160:—80—40—20—15—10—2 m
og 70 cm) kan 5 frit valgte bånd benyttes. Kryds
båndsforbindelser er dog: ikke tilladte.
Ved anvendelsen af 5 bånd gives maksimalt 5X77
= 385 Bjørne-points.
For
ikke-europæiske
stationer
tæller
Berlin-for
bindelser på 160 og 80 m dobbelt.
For stationer udenfor Tyskland tæller Beriin-for
bindelser på 2 m og 70 cm dobbelt.
Gennem 5 Berlin-forbindelser med én og samme
station på 5 forskellige bånd gives en Bjørmepointkvintet, der giver et bonus-point ved sammentæl
ling. Der kan maksimalt kun opnås 77 bonus-points.
For
bedre
lokalisering
af
Berliner-stationerne
indføres der for „BBD" en speciel distrikts-bydelsnummerering (BOK), hvis første tal — fra 1 til 20
— angiver distriktet og det efterfølgende bogstav —
fra a—i — bydelen.
For
„BBD"
tæller
alle
Beriin-forbindelser
efter
1. jan. 1968.
Afgiften for „BBD" andrager for alle udgaver og
alle klasser hver 5 DM og for udenlandske ansøgere
l½, dollar.
Ansøgninger om tildeling af „BBD" sendes til:
Berlin Distriktsburo des DARC
Berlin 46,
Friedrichrodaer Stresse 10
Germany
Das WGS 100-Diplom.
Ortsverband
Weinheim/Bergstraisse
(DOK
A20)
har i anledning af sin 10 års beståen indstiftet
WGS 100-Diplomet (Worked German Special Sta
tions).
Diplomet udstedes til såvel sender- som lytter
amatører.
Der gælder følgende krav:
1. Man skal kontakte resp.høre tyske specialstatiomer:
Udstillings-,
Mødeog;
Klubstationer
med
prefixerne DLØ - DKØ og DMØ og derved opnå
følgiende points:
Ansøgere fra Europa: 80 points.
For hver yderligere 50 points udstedes Stickers.
2. Det er tilladt at benytte alle amatørbånd.
Specialstationer på VHF giver 2 points. HF-statiomer giver 1 point. En station må kun kontaktes én
gamg. Portable stationer må kontaktes.
3. Forbindelser med DLØWH giver 10 points.
4. Bedømt bliver alle forbindelser efter 1. jan. 1966.
5. Diplomafgiften andrager 10 IRCs.
6. Ansøgninger må indeholde: Kaldesigmal - Dato
og frekvens. Listen over de foreliggende qsl-kort
skal
bekræftes
af
to
licenserede
amatører
eller
Traffic Department.
Ansøgningen uden qsl-kort sendes til:
Wolfgang Landgraf-DL9HC
6802 Ladenbung,
WeddenBtrasse 18
Germany.
Europæiske båndplan.
Eftersom det er ret længe siden, at der her i „OZ"
har
været
nogen
publicering
af
den
europæiske
båndplan, må det være på sin plads at genopfriske
kendskabet til den:
For en ordenis skyld skal vi anføre, at cw på 3,6
til 3,8 MHz ikke figurerer i Post- og Telegrafvæse
nets: Vilkår og bestemmelser for Amatør-radiosta
tioner, men at man må formode at en rettelse på

dette felt vil blive foretaget i forbindelse med redi
geringen af de nye „vilkår og bestemmelser for
amatør-radiostationer", der må komme.
WADM Contest.
Den østtyske amatør-radiofclub påbegynder i år —
den 3. week-end i -okt. (19—20. okt.) en contest, der
fremtidigt hvert år vil finde sted den samme week
end. Formålet med testen er at lette muligheden
for opnåelsen af de forskellige østtyske diplomer
WADM-RADM-DMCA og DMDXCA.
Contesten finder helt nøjagtig sted
fra lørdag d. 19. okt. kl. 15,00 GMT til
søndag di. 20. okt. kl. 15,00 GMT
Alle de sædvanlige HF-amiatørbånd må benyttes.
Der anvendes kun cw.
Stationer udenfor DM skal kalde CQ DM, medens
DM-stationer kalder CQ WADM.
Sædvanlige
6-cifrede
kodegrupper
skal
anvendes.
(579001).
Hver komplet qso med DM giver 3 points, medens
ukomplet forbindelse giver 1 point.
Stationer udenfor DM får kun points for forbindlel-sie med DM-statiomer.
Som multipler regnes hvert DM-distrikt og disse
giver 1 point pr. bånd.
DM-distriktet er angivet ved det sidste bogstav
i kaldesignalet (bogstaverne A til O). Hver special
station DM7—DM8 og DMØ tæller kun som multipli
kator på diet bånd, hvor den medregnes i stedet for
et savnet distrikt.
Slutsummen ler 'summen af qso-points multipliceret
med summen af multiplikator-points. Der vil kun
være
multibandkonkurrence
og
opdeling
bliver
i
øvrigt:
a. Single-operatør
b. Multioperatør
c. SWLs
Der skal benyttes særlige fagblade for hvert bånd.
Loggene må ikke være stemplede senere end d. 20.
november hvert år, og skal sendes til:
Riadroclub der DDR
DM Contestmanager DM 2 ATL
DDR 1055 BERLIN
Box 30.
Såfremt der ikke er foretaget nogen udregning
på den indsendte log, vil den kun blive benyttet som
kontrol-log.
Hver deltager modtager 1 diplom.

Rævejagter.
Som et punkt på dagsordenen under N.R.A.U.-mødet i Sandefjord d. 9. august 1968 fandtes også en
debat om „Regler for Nordisk mesterskab i ræve
jagt".
Disse vil senere blive offentliggjort her i „OZ",
men det giver os anledning til at allerede nu at
anføre, at dier må tages anderledes fat på denne
gren af vort arbejde — ikke mindst, hvis den fort
sat skal drives i EDRs navn.
Ligeså lidt som EDR kunne holde sig udenfor diet
internationale samarbejde, lige så lidt kan vi fort
sat forsvare at gennemføre mesterskaber efter reg
ler, der er fuldstændig afvigende fra de internatio
nalt gældende.
Det kan forventes, at EDR indenfor få år for
første gang kommer til at stå som arrangør af de
nordiske mesterskaber, og til den tid skulle vi gerne
være på højde med situationen. Dette gælder ikke
blot at
gennemføre arrangementet i overensstem
melse med de gældende, regler men også at kunne

stille deltagere, der også und-er de forudsætninger
kan gøre sig gældende.
Hovedbestyrelsen, vil i den kommende arbejds
periode tage sagen, op til behandling.
OZ2NU

Vedr.: Synspunkter om rævejagter i Danmark.
På din opfordring ifølge indlæg om International
rævejagt
i Øst-Tyskeland
(OZ-juni-68), tillader jeg
mig som aktiv rævejæger at fremkomme med et
par synspunkter vedrørende rævejagter i Danmark.
Jeg vil give dig fuldkommen ret i dine betragt
ninger om rævejagterne herhjemme, hvor vi, som
du skriver, har bevæget os ud i et isoleret område.
Herhjemme kører vi kun rævejagt på 160 m (1825
kHz), hvorimod samtlige andre lande kører deres
jagter på 80 m og, 2 m, endog mange gange kombi
neret således, at 80 m-jagten, køres den ene dag
og 2 m-j agten den følgende. Da de store jagter
herhjemme
hovedsageligt
arrangeres
i
week-ends
med en natjagt og en dagjagt, kunne før omtalte
kombination, udmærket praktiseres herhjemme, så
ledes at 2 m-jagten afvikles, som natjagt og 80
m
jagten
som
dagjagt,.
Begrundelsen
for
denne
rækkefølge er den, at 80-m-båndet som regel vil
være fyldt med qm i aftentimerne-, hvorved pejlin
gerne kan blive vanskeliggjort.
Dernæst vil jeg slå til lyd for, at vi herhjeme
„kaster bort" bilerne og virkelig får den motion,
som vi i dag mere end nogensinde trænger til. Des
uden kan det være en hård økonomisk belastning
at køre rævejagt i bil. Jeg har set vogne blive
totalt
ødelagt
under
vore
storjagter,
ligesom
mange småskader hører til på de danske rævejag
ter. Selv om man visse steder i udlandet kører
rævejagter i bil, så er det i hvert fald ikke i den
udstrækning, som det bliver praktiseret herhjemme.
Ved at ændre disse tø væsentlige punkter, er man
nået et godt stykke på vejen mod de ideelle ræve
jagter. Ved at ændre rævejagtsfrekvensen fra 160 m
til henholdsvis 80 m og 2 m er man, nået frem til
de
internationale
rævejagtsfrekvenser,
således
at
de danske rævejægere har mulighed for at deltage
i
internationale
rævejagtsarrangementer.
Da
dis-se
internationale
rævejaigtsarrangementer
afvikles
som
gå-jagter over et passende kortområde, kunne vi jo
passende herhjemme lade bilerne stå i garagerne
o-g tage jagten til fods, herved kommer man i nær
kontakt med naturen, og „bilmaverne" kunne jæv
nes lidt. Samtidig er der mulighed for større re
kruttering til vore ellers udmærkede rævejagter.
Flere andre ting vedrørende de danske rævejag
ter kunne vel nok trænge til en revision, såsom
faste retningslinier for de danske storjagter samt
DM i rævejagt, en koordinering af de danske ræve
jagtsarrangementer
i
forhold
til
de
internationale
jagter, en mere effektiv tidskontrol ved jægernes
ankomst til rævene og meget mere.
Til dette sidste vil jeg foreslå, at EDR nedsætter
et rævejagtsudvalg, som udelukkende bør bestå af
aktive rævejægere, f .eks. lokalafdelingernes ræveudvalgsformænd sammen med Traffic Department.
Det ville, være glædeligt, om der i EDR virkeligt
skete noget desangående, meget tyder på, at vi har
spillet i tilfældighedens lotteri, så jeg ser med glæde
frem til den dag, hvor de danske rævejagter er lagt
i faste rammer og tilpasset de internationale arran
gementer, således at også vi kunne invitere uden
landske rævejægere til Danmark.
OZ9DA, Dam.
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Aktivitetstesten august 1968.
SSB

CW
1. OZ2UA
2. OZ4CF
3. OZ4FF
4. OZ7OF
5. OZ1LO
6. OZ5ME
7. OZ4H
8. OZ2LW
9. OZ4QX

52X8 = 416
51X8 = 408
51X8 = 408
54X7 = 378
54X7 = 378
43X7 = 308
42X7 = 294
38X6 = 228
34X6 = 204

1. OZ30V

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OZ2NK
OZ1LS
OZ7OF
OZ9MD
OZ6RT
OZ9JD
OZ7ZD
OZ4FF
OZ4CF

70X8 = 560
59X9 = 531
63X8 = 504
68X7 = 476
59X8 = 472
43X7 = 301
36X7 = 252
23X8 = 184
19X7 = 133
9X3 = 27

For imidlertid at kunne se, om der er interesse
og grundlag derfor, må vi bede alle licenserede
danske kvindelige amatører om at sende os et post
kort med opgivelse af
kaldesignal,
navn og adresse,
YL eller XYL,
og hvis XYL om OM også er licenseret og i be
kræftende fald da hvem samt gerne et par ord om,
hvorvidt man er positivt indstillet til, at der igang
sættes specielle akiviteter, herunder bl. a. et fast
YL/XYL-hjørne i OZ m. m. Vær nu ikke for be
skedne, men lad mig høre fra jer.
OZ2NU.

Ny QTH-Iiste.
Der er en ny QTH-liste undervejs — nøjagtigt
hvornår den 'kommer, kan jeg ikke sige — og den
er som sædvanlig fremstillet på grundlag af P&T’s
sidste liste, som netop er kommet for et lille stykke
tid siden oig gældende pr. 1. juni 1968. Vi har stu
deret denne liste lidt og har opsummeret følgende
tal, som flere sikkert har interesse i a,t kende.
Vi har som udgangspunkt, at der pr. 1. juni 1968
findes
OZ,-stationer: 2812.
OX-stationer: 45 (danske).
OY-stationer: 53.
Endvidere findes der
OX-stationer: 19 (amerikanske).
XPl-stationer: 2 (MARS-stn.).
Prøver vi at se lidt nærmere
så er der af disse 52, som er tildelt:

på

OZ-stationeme,

EDR afdelinger.
Flyvevåbnets radiomek.
Diverse teknikum.
Telegraf-regimenter.
Skoler.
Hærens signaltjeneste.
Polyteknisk radiogruppe.
Contest Society.
Månereflekt. forsøgsgruppe.
Og endelig må jeg ikke glemme at anføre, at der
efter den samme QTH-liste nu findes 33 stationer
i OZ-lamd med kvindelige licensindehavere.

Hvad med WA-OZ-YL?
Hjemkommet fra ferie og fra rejse til NRAUmøde og NRRL-jubilæum i Sandefjord modtog jeg
et brev fra OZ2X i Odense.
Han havde haft forbindelse med W2QHH Howy,
en pige i Hamilton N. Y.
Well, jeg har også haft QSO med den pågældende
station, men har aldrig været klar over, at det var
en pige, jeg havde haft QSO med.
Der stod ikke noget om det på QSL-kortet, men
2X må jo have fået det at vide under QSO’en.
Jeg tvivler dog stadig, idet jeg mener, at „Howy“
står som en forkortelse for Howard.
Men hvorom alting er, så har modtagelsen af QSLkortet givet 2X ideen til, at vi og andre skulle høre
lidt mere til vorte YL’s og XYL’s.
W2QHH’s
QSL-kort
fortæller
om
opnåelsen
af
WAC-YL, YLCC 1500, WAS-YL og mange flere.
Som nævnt i foranstående notat om den nye QTHliste, finides der i OZ-lamd mindst 33 licensierede
kvindelige
stationer,
og
Traffic
Department
vil
gerne være med til, at der gøres noget for at aktivi
sere og popularisere vore piger.
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ARRANGEMENTSKALENDER SEPT. 1968 NR. 15
1. tirsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 144 MHz kl. 1900—2359 DNT.
1. onsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 432 MHz kl, 2000—2359 DNT.
1. søndag i hver måned:
Aktivitetstest på 80 m.
CW fra kl. 0900—1030 DNT i tre perioder.
Fonie fra kl. 1030'—1200 DNT i tre perioder.
Regler: Se OZ dec. 1967.
21.—22. sept. 1968:
10. SAC-Contest 1968. Fone.
Se regler i OZ august.
Husk log indsendes indien 5. okt. 1968 til:
SM7ID, Karl O. Friden.
Valhall, 262 00: — Angelholm.
Sverige.
5.-6. okt. 1968:
VK/ZL/Oeeania Contest 1968. Fone.
Regler: Se OZ august 1968.
12.—13. okt. 1968:
VKSZL/Oceiania Contest 1968. CW.
Regler: Se OZ august 1968.
26.-27. okt. 1968:
RSGB: 7 MHz fone contest.
CQ WW DX Contest 1968. Fone.
9.—10. nov. 1968:
RSGB: 7 MHz CW contest.
10. nov. 1968:
OK DX Contest.
23.-24. nov. 1968:
CQ WW DX Contest. CW.
26. dec. 1968:
EDR’s juletester på HF og VHF/UHF.
Oplysninger
til
arrangementskalenderen
vedrø
rende
større
afdelinigsarrangementer
tester
o.
1.
indsendes til Box 335, Ålborg 9100, inden d. 20. i
hver måned.
OZ2NU.

Vedr nyt firmanavn.
De tre firmaer SEMLER & MATTHIASSEN —
VON DER LIETH & ERIK NIELSEN — TH. P.
STILLINGE & CO — er fra den 15. august sam
mensluttet under det fælles firmanavn, SEMCO —
Semler & Co.
De hidtidige aktiviteter fortsættes fordelt i fire
hovedafdelinger
—
EL-ANLÆG
—
V.V.S.-ANLÆG
— TØMRERARBEJDER — TEKNISK SALG — i det
fælles firma.
Firmaet håber, at det vil være en lettelse for alle
kunder i fremtiden, at kunne arbejde med ét firma
og ét navn. Det vil dog være ønskeligt, om man i
kommende korrespondance og fakturering vil refe
rere til den pågældende afdeling.
Red.

SWL-spalten
I de følgende numre af OZ er det meningen, at
bringe en lille oversigt over DX-lytterens arbejde.
Serien vil blive forfattet af Ivan Stensgaard. Det
første afsnit af „romanen,11 bringes her.
Enhver, der har lyttet inden, for et af de kort
bølgebånd,
der
er
beregnet
for
radiofonistationer
(f. eks. 16, 19, 25, 31, 42 og 49 meter båndene), har
bemærket det enorme antal stationer, der er hørbare
i hvert bånd. Naturligvis dominerer de store pro
pagandastationer som Radio Moskva og Radio Free
Europe på grund af deres store sendeeffekt, deres
mange sendetimer og mange frekvenser; men med
lidt tålmodighed og en smule erfaring i kortbølge
lytning opdager man hurtigt, at et forbavsende stort
antal stationer spredt over hele kloden går igen
nem.
Man kan groft opdele alle radiofonistationer i to
grupper: lokalstationerne og udlandsstationerne. Lo
kalstationernes formål er at dække et land eller en
del af et land med udsendelser til dette område.
Eksempler
på
lokalstationer
er
den
overvejende
del af alle radiostationer i Sydamerika, USA’s ca.
5500
mellembølgestationer
og
vor
hjemlige
Dan
marks Radio. På den anden side findes de statio
ner, som henvender sig til befolkningen i andre
lande:
udlandsstationeme.
Formålene
hermed
kan
være mange, f. eks, at udsprede politisk propa
ganda (Radio Peking), at udbrede en bestemt tros
retning (HCJB i Ecuador, FEBC på Philipineme,
ELWA 1 Liberia), at tjene landets soldater med op
lysning og underholdning, (US Armed Forces Radio
& TV Service), at udbrede oplysninger om det land,
hvori stationen er beliggende (de fleste europæiske
radiostationers
kortbølgetjeneste,
inclusive
Voice
of Denmark).
Mens lokalstationerne ikke i alle tilfælde inter
esserer sig for kontakt med lyttere i fremmede
lande, gælder det for næsten samtlige udlandssta
tioner, at man opmuntres til at kontakte stationen.
Denne kontakt hjælper stationens teknikere til at
vælge de bedste frekvenser og antenneretninger og
støtter stationen i at finde de progarmtyper, lyt
terne synes bedst om.
Der er naurligvis ikke noget i vejen for, at man
kan nøjes med at lytte til stationerne. Men før eller
siden når man det punkt, hvor man gerne vil kon
takte ens favoritstationer eller gerne vil have bevis
for, at man har hørt en bestemt station. Her kom
mer lytterrapporten ind i billedet. En lytterrapport
bør mindst indeholde følgende:

for at finde den i kortbølgeblade, programskemaer
eller WRTVH, World Radio & TV Handbook, der
bl. a. angiver næsten samtlige stationers: sendeskemaer og adresser.
4) En kort beskrivelse af modtager og antenne.
5) Nogle programdetaljer fra det aflyttede pro
gram,
f.
eks.
pladetitler,
programnavne,
reklamer
eller essensen af en kommentar.
6) En beskrivelse af modtagelseskvaliteten. Denne
foretrækker stationerne normalt i SINPO-kode. —
Man angiver 5 tal valgt ud fra følgende skema i
overensstemmelse med den aflyttede transmission:
Endelig ser stationerne gerne, at man kommente
rer det aflyttede program.
Rapporter kan normalt skrives, på engelsk, og
mangler
man
adressen,
rækker
det
normalt
at
skrive stationens navn, byen og landet.
Som svar fra stationen modtager man i de fleste
tilfælde, hvis man beder om det, stationens QSLkort,
der
bekræfter
aflytningen.
Disse
QSL-kort
er ofte overordentlig smukke og bliver derfor et
(Fortsættes næste side).

1) Dato for aflytningen.
2) Tidsrummet for aflytningen. Normalt angives
dette i GMT (Greenwich Mean, Time = Dansk Nor
mal Tid -4- 1 time), og datoen skal naturligvis angi
ves i overensstemmelse med denne tid, der er valgt
til angivelse af tidsrummet.
3) Frekvensen for udsendelsen. Angives f. eks i
kilohertz
(kHz).
Stationerne
annoncerer
normalt
selv deres frekvenser. Hvis man, ikke kender fre
kvensen og ikke kan udmåle den, er der mulighed
S = signalstyrke.

I = interferens.

N = noise (støj).

P = fading

O = helhedsindtryk.

5: udmærket
4: god
3: nogenlunde
2: svag
1: knap hørbar

5: ingen
4: ringe
3: moderat
2: stærk
1: meget stærk

5: ingen
4: ringe
3: moderat
2: stærk
1: meget stærk

5: ingen
4: ringe
3: moderat
2: stærk
1: meget stærk

5: fejlfrit
4: godt
3: nogenlunde
2: dårligt
1: ubrugelig
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yndet samlerobjekt blandt kortbølgelyttere. I mange
tilfælde medfølger personligt brev, frimærker, pub
likationer eller vimpel.
Der findes spredt over bele verden klubber, der
kun
beskæftiger
sig
med
BCL-stationsaflytning.
Disse klubber udgiver blade med BCL-stof, begyn
dervejledninger, rapportformularer o. s. v. og sæl
ger bl. a. WRTVH med rabat. Tbe Cimbrer DXClub, Box 27, 9600 Års, er en sådan klub beliggende
her i landet.
Ivan Stensgaard.

Internationalt nyt.
Fra Region I Bulletin juli 1968 bringes her lidt
nyheder fra verdenen udenfor den hjemlige sand
kasse: .. . regionen har nu 31 medlemmer, idet
Bulgarien med 3720 medlemmer (406 licenserede)
og Elfenbenskysten med 79 medlemmer (25 license
rede) netop er blevet optaget. Monaco og Mauritius
søger
optagelse...
for
DX-interesserede
kan
med
deles, at der er 23 licenserede på Mouritius (zone
39) og at QSL sendes via Paul Caboche, VQ8AD,
P. O. Box 467, Port Louis... Fra den 2. til den 5.
oktober afholder RSGB sin Amateur Radio Exhibition i New Hall, Royal Horticultural Society nær
ved Victoria Station. Den 4. okt. afholdes en speciel
sammenkomst for udenlandske amatører. — Om
kring d. 30. september udsender RSGB Radio Communication
Handbook,
tidligere
kendt
som
The
Amateus
Radio
Handbook.
—
YU1SRJ
udsender
hver torsdag på 3.7 MHz kl. 15,00 en nyhedsudsen
delse på AM. — LZ1DW er nået langt med nedtagelse
og
kopiering
af
vejrsatellitbilleder...
Når
den tredie bemandede månelanding finder sted, er
der planer om at anbringe en 432 MHz amatør
relæstation på vor naboklode.. . Region III er nu
dannet i nært samarbejde med Wireless Institute
of Australia, der bl. a. skal fungere som sekreta
riat ... Ferierende amatører på Mallorca kan møde
de lokale hams på Bar Licee i Palma om torsdagen
omkring 18,00—19,00 lokal tid. . . Moonbouce-interesserede inviteres til at deltage i den diskussion,
som OK3WCG, SV1AB og F9FT afholder om ons
dagen 16,00—17,00 GMT på 14210 kHz. Man diskute
rer også VHF/UHF communication via troposfæren
og lignende emner.
OZ7DX.
Let kontakt til 31 lande.
Da EDR nu atter glædeligvis er medlem af IARU
Region I, skal vi dels drage nytte af samarbejdet,
dels bidrage til regionens arbejde. Dette kan i
første _ række gøres gennem bidrag til Region I
Bulletin, som G6CL udgiver hvert kvartal. Bulle
tinen bringer oversigter over hvad der foregår i
de enkelte medlemslande. Er der derfor grupper
eller enkeltpersoner her i landet, der har særlige
radiointeresser og som ønsker at komme i kontakt
med ligesindede i de andre 31 medlemslande, —
ja så er Bulletinen det rigtige forum at komme frem
med sine ønsker og ideer i. Således blev f. eks.
Bornholmslejren annonceret i Region I Bulletin.
Send derfor en kort oversigt over emner og
arrangementer, som I mener udlandet kan have
glæde af at vide noget om til: OZ7DX, Vøgg H.
Jacobsen, Gustav Adolfsgade 5, 2100 Kh. ø. —
inden den 20. september, da næste nummer af
Bulletinen kommer i oktober.
OZ7DX.
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I Region I Bulletin juli 68 finder vi, at Central
Radio Club i Bulgarien sender et ugentligt DX-program på engelsk for fremmede amatører. Program
met, der har løbet i 10 år, fortæller om bulgarske
amatører,
internationale
amatørproblemer,
DX-nyheder,
IARU
og
specielt
Region
I-nyheder.
DXprogrammet sendes hver fredag aften som sidste
del af følgende udsendelser:
Til Europa 1930—2000 og 2130—2200 GMT på 9,66
og 6,07 MHz.
Til Nordamerika 0000—0100 og 0400—0430 GMT på
9,7 Hz.
NB. Dette er LØRDAG MORGEN!!
Stationen modtages S-9 over hele verden, men det
ville vi andre vel også, hvis vi kørte med 120 kW og
en 18 dB collnær antenne!!
Det var -alt for denne gang. Stof til næste spalte
sendes inden d. 20. sept. til Vøgg H. Jacobsen, Gustav
Adolfsgade 5, 2100 Kbh. ø.
73 de OZ7DX.

Tiden synes ikke at byde på særlig mange nyhe
der, der virkelig gør sig fortjent til at blive varslet
uger eller måneder i forvejen.
Hovedpartens
sommeraktivitet
har
været
præget
af en stadig mere omfattende udstedelse af gensidighedslicenser i forbindelse med sommerferier.
Korsika, Jersey og Tunis hører med til rejsemål,
der
har
fået
amatørernes
opmærksomhed.
Endnu
mangler de store ferielande dog at gå med til at
give gensidighedslicenser. De amatører, der vil i
gang herfra, må benytte andre midler, som f. eks.
DL7FT, der fra 11.—22. sept. vil stille sin station op
hos EA6AR, hvorfra han så vil være aktiv med
såvel SSB som CW. QSL sendes til DL7FT. Erfarin
ger fra tidligere år viser, at EA6AR Ikke deltager
i QSL-sendingen.
Lidt lettere går det for DL7NP og 7NS, der indtil
30. sept. vil være i gang fra Ålandsøerne med kaldesignalet /OHØ. Denne DXpedition udmærker sig i
øvrigt ved det helt specielle, at der kun vil blive
CW-aktivitet, alle bånd 10—80 anvendes.
CR8AH i Timor er nu blevet udstyret med en
Swan 350 transceiver og vil så formodentlig lettere
kunne komme igennem til Europa, Han arbejder
fortrinsvis på 15 meter.
Fra Brune! er VS5TJ aktiv, han er hørt i Europa
sidst på eftermiddagen med SSB både på 15 og 20
meter. QSL via 9VI Bureauet eller til P. O. Box 308,
Brunei.
Efter at der i flere år ikke har været udstedt
licenser i 9K2, er der nu igen begyndt at dukke
9K2-stationer op, hovedsagelig af amerikansk op
rindelse.
Båndrapporter:
7 Mc SSB:
3SK: TA0A 20 - TF3EA 23 - 3V8AA 23 - 9Y4KR 22.
DR 1423: YV1ZE 23 - OH2AM/0 01.
14 Mc CW:
7NB: W 0—1—2—3—6—8—9 05 - VE4—VE7 06 LU2DAW 23 - JA2WZ 20 - 4X4VF 20 - VK33MR 18.
14 Mc SSB:
3SK: CR9AK 16 - JXIOM 19 - OA5AW 01 - PX1KT
16 - VP2DAL 24 - 3V8AA 23 - 9N1MM 01.
DR 1453: ZS3LU 17 - 9K2CC 21 - 3V8AA 19 -

PY2CTL 21 - PX1YY 22 - 4X4YM 19 - ZC4TK 19 ZP3CW 24 - TA0A 17 - KA8SLB/KG6 19 - EP2FD 20
- TA1IB - 9X5AA 21 - VU2BK 17 - 7X2ED 18 HS3RF 20 - EP2BQ 19.
21 Mc SSB:
3SK: CR8AH 18 - CR9AK 11 - KR8EA 08 - KX6FJ
11 - SV0WV 177 - UD6BR 15 - 5R8BP 14 - 7Q7BN 18
- 9M2PO 17 - 9Y4LD 21.
7FG: FB8WW 14 - ZD9BE 18 - ZD8CC 20 - 5W1AS
09 - KW6AA 12 - 4A1AE 17 - ZD3D 17 - VR1L 12 KX6GS 11.
DR 1423: 9V1MI 17 - OX3DX 14 - PZ1DA 18 VU2BK 18 - 9K2CB 14 - 5A4TH 14 - HM1DX 10 KX6GJ 13.
DR 1453: 9K2CC 21 - OD5FI 16 - TA2JCC 22.
Beklager at det ikke kunne blive til så meget
denne gang, men jeg står med det ene ben i Paris
og har temmelig travlt. Tak for rapporterne og på
genhør i næste måned.
73 de OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmusen,
Langebjerg 32, 3., 2850 Nærum.

OSCAR nyt:
AUSTRALIS
OSCAR
forventes
nu
opsendt
tid
ligst i december måned d. å.
EURO OSCAR er igen sendt tilbage til DJ4ZC
for modifikationer. Hvornår den returneres til USA
vides ikke. Der foreligger intet om, hvornår der er
mulighed for em evt. opsendelse.
I USA har en gruppe amatører under ledelse af
W6FUV bygget en translator OSCAR, der kan mod
tage på 144 MHz og genudsende det modtagne i 28
MHz området. Projektet vil ikke være afsluttet før
end i 1969.
EME nyt:
The Crawford Hiil VHF Club W2NFA afholder i
dagene 12.—14. oktober d. å. en 1296 MHz EMK test.
Interesserede kan ved henvendelse til undertegnede
få yderligere oplysninger.
CW ct telefoni:
I Region I VHF Newsletter april 1968 er der en
artikel om brugen af CW på VHF. Artiklens ud
gangspunkt 'er den, stadig aftagende CW aktivitet
på VHF. Dette er meget beklageligt, da målinger af
signal/støjforholdet for CW, ESB og DSB har vist,
at CW ligger 17 dB over DSB og 14 dB over ESB.
Ud fra CCIR’s: „Propagation Curves“ kan der dra
ges den slutning, a,t en signalforøgelse på 1 dB vil
forøge en stations rækkevidde med ca, 10 km —
gældende
under
normale
conds
for
amatørtrafik.
Dette gælder på 14 MHz såvel som for 432 MHz.
Man mener, at en station, der rækker 120 km med
telefoni, vil øge rækkevidden, til 290 km ved at an
vende telegrafi.
Teknik:
Fra OZ7LM og 8PV har jeg modtaget nedenstående
udregning over hvilke muligheder, der er for, at
harmoniske af en, given frekvens kan ramme i om
rådet 144—146 MHz:
1

2

144,00

72,00

145,00

72,50

146,00

73,00

3
4
5

6

7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

48,00
36,00
28,80
24,00
20,57
18,00
16,00
14,40
13,09
12,00

11,08
10,29
9,60
9,00
8,47
8,00

7,58
7,20

6,86

6,54
6,26

6,00

5,76
5,54
5,33
5,14
4,97
4,80
4,64
4,50
4,36
4,24
4,11
4,00
3,89
3,79
3,69
3,60
3,51
3,43
3,35
3,27
3,20
3,13
3,06
3,00
2,94
2,88

48,33
36,25
29,00
24,17
20,71
18,13
16,11
14,50
13,18
12,08
11,15
10,36
9,67
9,06
8,53
8,06
7,63
7,25
6,90
6,59
6,30
6,04
5,80
5,58
5,37
5,18
5,00
4,83
4,68
4,53
4,39
4,26
4,14
4,03
3,92
3,82
3,72
3,63
3,54
3,45
3,37
3,30
3,22
3,15
3,09
3,02
2,96
2,90

48,67
36,50
29,20
24,33
20,86

18,25
16,22
14,60
13,27
12,17
11,23
10,43
9,73
9,13
8,59

8,11

7,68
7,30
6,95
6,64
6,35
6,08
5,84
5,62
5,41
5,21
5,03
4,87
4,71
4,56
4,42
4,29
4,17
4,06
3,95
3,84
3,74
3,65
3,56
3,48
3,39
3,32
3,24
3,17
3,11
3,04
2,98
2,92

VHF udstyr:
OZ9SW har vist mig en komplet modtager til
144 og 432 MHz, som han er begyndt at fabrikere
og sælge.
Modtageren består af en 28—30 MHz „bagsats" —
en 144 MHz converter med TIS 88 som 1. HF, TIS 34
som 2. HF og TIS 34 som blander — en 432 MHz
converter med AF 239 som 1. HF, AF 139 som 2. HF,
TIS 34 som blander og TIS 34 som 28—30 MHz for
forstærker.
Yderligere
oplysninger,
pris
o-g
leverings-mulldgheder kan fås fra 9SW.
Tester:
I ARU Regii-on I VHF/UHF testen bliver i år ar
rangeret af den polske a-matørforening PZK og ikke
som omtalt i -august OZ RSGB.
Junitesten 1967.
Från amatörer som deltog i testen kommer titt
som tätt mer eller mindre vänliga förfrågningar om
testresultate-t och det år -ingenting, at förundra sig
över, eftersom -dett har dröjt i över ett år.
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Loggarna sändes till OZ9AE, då han var sekre
terare d den danska 2 m-klub, och finns kanske där
ännu. UK7 är inte skuld till den uteblivna resultat
listan, utan förfrågningarna bör ställas til OZ9AE
(ev. OZ5AB eller OZ5MK).
73 de UK7/SM7AED.
Testkalenderen:
13. og 14. oktober: SP9-UKW-contest 1968.
Aktivitetstesten:
X august testen blev der opnået følgende
ringer.
144 MHz:

place

7804 points
OZ9PZ
—
4EQ
— 58391 points
9TJ
—
4962 points
9EVA — 4382 points
6EVA — 4035 points
4BK/p — 3314 points
3169 points
6SR
—
o:z9Cv/p
— 2466 points
2GM
— 2459 points
8UX
— 2382 points
2OE —
2370 points
8SL
—
1785 points
1BI
—
1593 points
1PD
—
1485 points
6JM
—
867 points
9NS —
684 points
Checklog: OZ4EDR.

432 Hz:

OZ9TJ
4HX
1MK

360 points
241 points
92 points

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 1900—2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 2200—2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i
respektive måned.
HUSK:
432 MHz aktivitetstime hver søndag kl.
1100—1200 DNT.
Aktivitet:

I perioden 29/7—5/8 har OZ8SL wkd: DL0/EQ/p,
— SM6ELE — SM6ENG — LA8RB — LA8WF —
LA2GL — LA2VC — LA7BJ — PA0LDJ — PA0
HSF — SP1AAY.
OZ9PZ har på 144 MHz wkd: 30/6: PA0GX —
PA0PGA — PA0XG. 1/7: F9FT — PA0MOR —
PA0CSL — PA0VDW — PA0ASD — PA0ION —
PA0NAP — PA0FET — G3JXK — DK1DL —
DC6LQ — DC60E — LA9T. 23/7: LA9T — LA2VC.
27/7: LA60I — LA7BI — PA0KVA — PA0HEB.
30/7: DC60E — DJ5HG/P — LA6BK — PA0GRB.
31/7: LA9T — DC6PD — G6CW — G3XKG —
G3RXF — PA0AC — PA0TRU — PA0HVM —
PA0LRK — PA0HRA. 12/8: DJ3VI/p — DL2XH/p.
På 432 MHz har 9PZ wkd: 30/6: G3LQR. 1/7: Forsøg
med F9FT — han blev mørt R5 S6-9, men desværre
blev 9PZ ikke hørt hos F9FT; der blev også forsøgt
med LA9T, men det lykkedes ikke at få signaler
igennem. 23/7: Først forsøg med LA9T uden at opnå
QSO, men med LA2VC gik det fint, 9PZ modtog
579 og afsendte 559. 31/7: PAØJNH og hørte G8BBB.
I dagene 12., 13. og 14/8 mellem kl. 0100—0300 MEZ
har
9PZ
lavet
mieteorscatterforsøg
med
OE5XXL.
Det lykkedes at gennemføre en QSO d. 12/8 mellem
kl. 0103—0200 MEZ — 9PZ modtog R4S6 og afsendte
R5S-7. Dier blev kørt med 5 minutters sende- og
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modtageperioder.
OE5XXL’s station består af:
TX: 2XQB3/300 med 1 kW input.
RX: Converter med 6DS4 4- Drake R-4B.
Ant.: 15 element long yagi.
QRG: 144.027 MHz.
Opr.: OE5KE.
OZ9PZ’s station:
TX: QQE06/40 med 0,1 kW input.
RX: Converter med 6CW4,
Ant.: 10 element long yagi.
Opr.: OZ4PZ, 2CV og 2ND.
OZ1PD har i dagene 8. og 9/8 på 144 MHz wkd:
4 LA — 10 SM — 8 DC — 24 PA0 stns.
OZ9TJ har på 144 MHz wkd: OZ8SF — OZ6EDR/p
— DM4ZID — DM2CTH/P. 18/7: PA0GRB/M ved
Lillebælt — LA3KH — LA8B — OZ6CX. 21/7:
SM7ADC — SM6APB. 27/7: PA0HEB — PA0GDO
—
PA0BDK
—
PA0SI,
LA9T
—
SM6ENG
—
SM6CHQ/6M — PA0PVW — PA0KVA — PA0HVM.
29/7: SM6ELE — OZ3PU — LA2GL — DL2CL —
DC6AA 30/7: SM7BMU — DC6LT — DM2BPA —
SM7CNZ. 5/8: DM2BLI/M, SP1JX — OZ4RA —
OZ8AO — PA0DOR — PA0CML — DC6PD —
DL6IY — DJ9YE. 6/8: SM6ESG — OZ6EVA —
DL1IK/p — DC6JA — DL8VY/p — OZ9CV/p —
OZ8FR. 8/8: DC6PT — DK2HN — DL8BR — DC6IV.
På 432 MHz har 9TJ wkd: SM7DBM — OZ4HX.
8/8: OZ1MK — 9AC og hørt 7IGY.
OZ5NM skriver:
„Jeg har for ca. 1 måned siden fået hævet min
antenne fra ca. 10 m over jorden til ca. 17 m, og jeg
er allerede i stand til at konstatere en forbedring
i
visse
antenneretninger.
Efter
ombygningen
har
jeg bl. a. lavet følgende:
30/6: SM6 — DL — DJ — DK — DC — 15 PA0 —
ON5LK — ON5KE — ON4ID — ON4RY — ON4MV
— G2JF — F8NJ.
1/7: DJ — DK — DC — DM — 5PAO — LA2GL —
G3JQI — G8BJZ — G3VPI — G3IPV.
2/7: SP1AAY.
Sart mange OZ fra hele landet.
Jeg kører mød VFX-styret sender QQE06/40 med
AG2 modulation. Min oftest benyttede frekvens er
144,4 MHz, modtageren er en Lausen med BF155.
Jeg har endnu ikke efter antenneombygningen fået
min 13 el. antenne monteret, men jeg håber, at det
vil ske i nær fremtid. Jeg håber endvidere at få
mere effekt på 70 cm.
Jeg er QRV næsten hver aften, oftest før TV-tid“.
OZ9SW har på 432: MHz wkd: 30/6: G8AVL —
G8ARC — PA0MJK. 1/7: ON4RY (Wo 2 watt!) —
PA0JNH — PA0LWJ — PA0CRA. På 432 MHz
køerr 9PZ med 30 watt på en QQ303/20 modtager
med AF 239 og en 16 element long yagi.
I Nordjylland er OZ8PM og OZ8WK QRV på
432 MHz.
Vy 73 de OZ9AC.

STOF TIL OZ
skal være redaktionen
i hænde
senest den 25. i måneden

