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Nogle blandertrins egenskaber
EN SAMMENLIGNING
Af OZ6NF
Jeg skulle bruge en blander til et lidt kræ
vende formål. Nu har blandere altid interes
seret mig, da de ofte sætter grænsen for et
apparats ydeevne i visse retninger, så jeg
benyttede lejligheden til at sammenligne nogle
af de kredsløb, som normalt anses for at være
valgmuligheder.
Undersøgelsen var af praktisk art, idet jeg
opbyggede hvert kredsløb, og målte på det.
Måleopstillingen ses på fig. 1, den kunne
bruges til alle kredsløbene. De to målesendere
bruges som signalgeneratorer, idet to jo er
nødvendige ved kryds- og intermodulations
målinger. Den tredie målesender leverer „os
cillator“-signalet, evt. via en forstærker.
Da blanderen skulle bruges i en modtager,
koncentreredes anstrengelserne om at måle
blanderens støjtal og dynamikområde, det
sidste udtrykt ved kredsløbets intermodula
blanderens støjtal og dynamikområde, det
tionstal, målt med to-signal metoden og 10 dB
SNR som målkriterium ved 3 kHz bånd
brede. Støjtallet af den efterfølgende mod
tager var 10 dD incl. krystalfiltret, der var
nødvendigt, for at modtagerens IM-tal ikke
skulle få indflydelse.
På fig. 2 ses diagrammerne af de af
prøvede blandere, og fig. 3 viser en sammen
stilling af målingernes resultat, idet værdierne
er bearbejdet således, at de kan siges at være
typiske for de enkelte kredsløb anvendt i en
modtager.
Det skal med det samme siges, at der in
gen dårlige kredsløb er imellem, men de har
hver især deres fordele og ulemper. En hurtig
gennemgang viser, at ringmodulationen i fig.

2a har et stort dynamikområde, ligesom b,
f, g, h og j, men dens støjtal er højt, hvilket
naturligvis skyldes et blandingstab på 8 dB.
b’s forstærkning er tilstrækkelig til de fleste
ting, ligesom følsomheden som oftest er til
fredssillende. c har større forstærkning, men
dårligere IM, og d og e har endnu lavere IM.
For f og g er forstærkningen ret lav, så man
må være omhyggelig med filtertabet bagefter,
men ved h og j synes alt at være i orden. Men det er ikke hele historien.
For at få en blander til at køre rigtigt må
man sørge for visse elementære ting. Vigtigst
er måske, at hjælpesignalet (fra oscillatoren)
skal have den rette størrelse. For ringmodulatoren er det omkring 0,5 V, for transistorblanderne b, c, d og e ca. 0,15 V og 2,5-3,5
V for FET-blandeme f, g, h og j. Man kan
for øvrigt relativt nemt finde den rette stør
relse: Man modulerer hjælpesignalet, evt. med
brum, og sender et AO-signal ind i blanderen
med et niveau på S5 eller ca. 10 μV. Nu va
rierer man størrelsen af hjælpesignalet, indtil
det demodulerede modulationssignal fra mod
tagerens detektor bliver mindst mulig. Det
er den rette værdi.
Dernæst må man sørge for, at impedan
serne ved blanderens tre „porte“ er enten nul
eller meget, meget stor for frekvenser, der
ikke skal ind eller ud der. F. eks. kan impe
dansen for hjælpefrekvensen og MF’en være
nul ved indgangen for signalspændingen, d.
v. s. porten til HF-kredsene. Det sker næsten
automatisk, idet HF-kredsens impedans er
ganske lav for oscillatorfrekvensen, da den
jo er afstemt til signalfrekvensen. På udgangs
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FIG. 2a.
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FIG. 2b.

porten er impedansen for det meste også au
tomatisk lav for både signal- og hjælpefrekvenseme, i hvert fald hvis der sidder en
parallelkreds. Men pas på ved direkte tilkob
ling af krystalfiltre! Derimod er det lettere at
glemme porten for hjælpespændingen. Hvis
denne kommer direkte fra en kreds, vil det
sikkert være i orden, men anvendes en uaf
stemt buffer, skal man nok tænke sig lidt
om. Hvis disse krav ikke overholdes, vil man
få lidt mindre forstærkning, og blanderen bliver
lettere at overstyre, idet formålet med selektivi
teten også er at sørge for at blandingsprodukter
på uønskede frekvenser bliver dæmpet.

FIG. 2c.

De balancerede blandere a, b og c har visse
fordele i denne retning. Balanceringen på
indgangssiden sørger for at signaler på sig
nalporten ikke kan give noget signal på hjæl
pespændingsporten og omvendt. Ligeledes for
hindrer den balancerede udgang, at hjælpe
spændingen kan give noget signal ud her,
ligesom MF-signalet ikke kan løbe ud af hjæl
pespændingsporten.
Der er altså god isolation mellem signalvej
en og hjælpespændingen. Her behøver man
derfor ikke at tænke på at forsyne hjælpespæn
dingsporten med selektivitet.
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FIG. 2h.
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Det, at blanderne a, b og c er balancerede
over for hjælpespændingen, betyder desuden,
at eventuel støj eller modulation på hjælpe
signalet udbalanceres, dette kan i visse til
fælde være en fordel. Alle signaler er jo mo
duleret med mere eller mindre støj, afhængigt
af de kredsløb, signalet har passeret. Hvis sig
nalet netop har passeret en resonanskreds, vil
den højeste frekvens i sidebåndene p. gr. a.
støjmodulationen være ca. det halve af kred
sens båndbredde. Hvis nu MF’en er mindre,
vil støjspektret derfor være så bredt, at den
del af hjælpesignalets støj, hvis frekvensaf
stand
fra
hjælpesignalet
bærebølgefrekvens
netop er lig med mellemfrekvensen, ryger
lige igennem blanderen over i MF’en hvor
ved blanderens støjtal stiger væsentligt. - Nu er
det jo sjældent, at MF’en er mindre end 10 %
af signalfrekvensen, så det er intet problem,
hvis hjælpesignalet tages direkte fra oscillator
kredsen eller en fordoblerkreds. Men tages
det gennem et buffertrin, gør man klogt i at
anvende en blander, der er balanceret over
for hjælpespændingen. I et af forsøgene blan
dede jeg med en blander g fra 10,7 MHz til
455 kHz. Da jeg satte hjælpesignalet gennem
en resonanskreds faldt støjtallet godt 4 dB!
Og den målesender, der blev anvendt, var be
stemt ikke dårlig.
Nu har vi mere viden til vurderingen af de
enkelte kredsløb. Ringmodulatoren er en af
de ældste balancerede blandere og er meget
taknemlig at arbejde med. Man kan på HFbåndene bruge alle slags små dioder, på VHF
kan man få en marginal fordel ved særlige
typer. Jeg har prøvet med OA90, OA95,
OA47, OA359, 1N277, 1N914 og HP2900.
De fem første er germaniumdioder og kan
køre godt med 0,25-0,6 V, men den helt op
timale værdi er lidt kritisk. 1N14 er en Si

diode, og den kræver lidt højere hjælpespæn
ding, men dette er ikke så kritisk, man skal
blot ramme området. HP2900 er hot carrier
dioder, og de bedste til formålet, idet de blot
skal have min. 0,4 V. Blanderens ydeevne
faldt ikke, selv om hjælpespændingen blev
forøget til over 10 V, så er den ukritisk. Ringmodulatoren er balanceret på alle ind
gange, og balancen er umiddelbart omkring
40 dB. Vælger man dioder ud med et ohm
meter, kan man komme op mod 50 dB, og
udbalancerer man skævheder, kan man få
mere end 60 dB isolation. Transformerne var
viklet på to ferritrør, 14 mm lange, lagt ved
siden af hinanden med de anførte vindingstal.
De er tilstrækkelige for frekvenser mellem 1
og 200 MHz. Skal man ned til 455 kHz, bør
man fordoble vindingstallene.
b-blanderen har også god isolation ved alle
porte, men skal balanceres med potentiome
tret til minimum IM. Hjælpespændingen skal
være 160 mV på transistorerne. Denne blan
der kan i realiteten beskrives som en ringmodulator med en overstyringsfri forstærker
efter, og forstærkningen giver jo større føl
somhed i form af lavere støjtal. Dette mu
liggør igen et større dynamikområde. Jeg har
faktisk målt 87 dB IM på en sådan blan
der, men den var pint. Dette blander må be
tegnes som ringmodulatorens afløser, for den
har dens fordele, men ikke dens ulemper,
blandingstabet og stor styreeffekt.
c-blanderen er en variant af b-blanderen,
men er betydelig mere kritisk i balancen,
fordi spredningen i basisimpedansen er me
get større end i emittersimpedansen. Der er in
gen grund til at anvende den.
d-blanderen er en lidt speciel type. Der er
ingen isolation mellem signal- og hjælpe
spændingsportene, men uden nogen som helst
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R kohm c = 10 fiF
2
0,25 sek.
3
0,4
4
0,6
5
0,7
6

Følgende lille opstilling, der kun skal betragtes
som legetøj, gør hos mig god fyldest, idet jeg har sat
den til at skifte billede i min lysbilledfremviser. Tran
sistortypen er ikke kritisk, og enhver LF-transistor
vil være anvendelig. Relætypen er heller ikke kritisk,
den skal dog vælges efter forsyningsspændingen. Det
hele monteres på et lille print, der i mit tilfælde kun
ne finde plads i fremviseren. Spændingen kan også
tages derfra. Jeg var så heldig, at der var 12 V AC
til stede. Ved at ændre R ændres frekvensen for relæ
et. Hvor længe dette skal være trukket bestemmes af
lytten C, der er konstant. I øvrigt kan man ved at
indsætte værdierne i nedenstående tabel bestemme
selv.

dikkedarer en meget fin dæmpning af signa
lerne til udgangen. Jeg målte således, at
hjælpesignalet var dæmpet 72 dB. Dette er
dens fortrin fremfor e-blanderen.
e-blanderen blev målt som en slags kon
trol, idet det er en helt elementær transistor
blander. Bortset fra forstærkning har den ikke
meget at prale med.
f-blanderen er en elementær FET-blander
P. gr. af den høje indgangsimpedans kan man
have større opsving i gaten, men stejlheden er
jo 20 dB lavere end i en alm. transistor, så
forstærkningen røg 10 dB ned. Selv om IMtallet er godt, er forstærkningen i ringmodulatorklasse, og så er a-blanderen at fore
trække.
g-blanderen er lidt nemmere at styre end
f-blanderen, da impedansen på gaten er høj.
Men forstærkningen er yderligere 4 dB min
dre, så den er ikke aktuel.
h-blanderen er en caccode-kobling. Den
virker som en g-blander med den første FET
som indgangstransformer, som tillader udnyt
telse af opsvinget i forkredsen. Da FET’en
som forstærker er vanskelig at overstyre, bli
ver det nr. 2 FET, altså g-blanderen, der be
stemmer overstyringsgrænsen. P. gr. af for
stærkningen i første FET bliver dennes støj
tal afgørende, og det er lavt. Forsøg viser, at
der ingen forspænding skal til første gate, og
anden gate forspændes som vist. De anførte
spændinger er DC-spændinger. MPF105 har
en Vp på ca. 6 V. Blanderen kunne tåle 0,12
Veff på første gate, før krydsmodulationen
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7
8
9

0,8
1,0

c = 20 fiF c — 25 fiF
0,5 sek.
0,6 sek.
0,8
0,65
0,85
1,2
1,4
1,1
1,6
1,4
1,6
1,9

c = 50 /iF
0,7 sek.

1,0
1,4
1,7
2,1
2.4
2,75
3,1
3,4

2,2
1,8
1,1
1,3
2,4
2,1
10
2,3
2,7
1,4
I mit tilfælde anvendes 10 kohm og 125 μF, hvil
ket giver ca. 6 sek.
OY4OV, OSG. O.

J. Petersen
FLD 605, Box 217, 3800 Thorshavn.
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begyndte. Den tålte et inputsignal med AMmodulation på mere end 2 Veff, før forvræng
ning af AM-signalet begyndte. Den holder
ikke af lavere forsyningsspænding end 12 V
og foretrækker 24 V.
j-blanderen består af en dobbelt MOS-FET
idet de to transistorer indvendigt er koblet i
caccode. DC-forspændingen til gate 2 skal
være 0,7 V. Den har samme egenskaber som
h-blanderen, men i modsætning til MPF105
kan 3N140 ikke mærke, at frekvensen blev
ændret fra HF til VHF. Den virker fint ned
til ca. 8 V.
Det fremgår af resultaterne, at en transi
storblanders støjtal er det samme som for en
diodeblander, nemlig 6-8 dB. Og at for
stærkningen er lig med den forstærkning,
transistoren ville have for et MF-signal, mi
nu 6-8 dB.
Støjtal og forstærkning for junction-FET
blanderne f, g og h synes at følge samme ret
ningslinier.
Til gengæld kan man anvende rørteorien
på opførslen af 3N140, idet et 6AK5 sikkert
ville opføre sig meget lig 3N140, bortset fra
centralvarmen.
Blandingsstejlheden synes at
ligge på ca. 3 mA/V.
Min konklusion er, at b- og j-båndene er
at foretrække, j-blanderen er meget simpel og
meget følsom, så måske kan HF-trin und
væres. Til gengæld er den lidt krævende
overfor oscillatorsignalet, der dels skal være
stort og dels støjfrit. Det er b-blanderen ikke,
men den kræver et HF-trin og lidt justering.

Måling af PA-kredsens
virkningsgrad og
impedanstransformation
Af OZ1PL, Poul Linnet,
Malmmosevej 45 A, Holte.

Ved konstruktion af et PA-trin er det nyttigt
at kunne undersøge PA-kredsens virkningsgrad
og PA-rørets belastningsimpedans, inden der
sættes spænding på trinet. Dette gælder især på
VHF- og UHF-båndene, hvor en beregning ud
fra kredsløbets diskrete komponentværdier ikke
er nøjagtig. Ligeledes må man på disse frekven
ser ofte anvende et belastet Q på betydeligt
mere end 10, idet rørenes anodekapacitet alene
er større end den kredskapacitet, der findes ef
ter de almindelige regler for udregning af PAkredsens LC-forhold, og som resulterer i et be
lastet Q på ca. 10.
PA-kredsens virkningsgrad, der jo er forhol
det mellem den til belastningen afgivne effekt
og den af PA-røret afgivne effekt, er altid un
der 1 (for eks. 0,95) og kan udtrykkes i procent
(0,95 = 95 %). Det betyder, at i dette tilfælde
bliver 95 % af udgangseffekten afleveret til be
lastningen, medens 5 % forsvinder som varme
i PA-kredsen. Virkningsgraden η afhænger di
rekte af forholdet mellem kredsens belastede
Q (Qbel) og kredsens tomgangs Q (Qubel) på
følgende måde:

Det ses, at for at få en virkningsgrad på 0,95
må kredsens tomgangsgodhed være tyve gange
det belastede Q.
Transformationsforholdet
mellem
PA-rørets
anode og udgangsbøsningen kan på HF-båndene regnes nøjagtigt ud, hvis der anvendes et
pi-led, medens det ved linkkobling er betydelig
mere usikkert. På VHF og UHF, hvor der næ
sten altid anvendes lingkobling, er indstillingen
af denne altid afhængig af forsøg. Forsøgene
skal foregå med fuld effekt på rørene, og jeg
ved af erfaring, hvor svært det kan være for
eksempel at få indstillet belastningen af en coaxkreds på 432 MHz, hvor man ikke ved, hvor
meget koblingen ændrer sig med seriekonden
satorens indstilling, og om man skal gøre kob
lingssløjfen større eller mindre for at få tættere
kobling. Når opstillingen samtidig er lavet så
snedigt, at man skal fjerne adskillige skruer for

at åbne PA-kredsen og ændre linken og sætte
disse i igen, før man kan tænde for trinet, så
forsøger man at finde på en bedre metode, og
det resulterede i følgende simple fremgangs
måde, der af instrumenter kun kræver et reflektometer og en svag sender. Hele indstillingen og
målingen foregår uden spænding på PA-trinet.
Ideen med målingen er, at når trinet er kor
rekt belastet, omtransformerer PA-kredsen be
lastningsimpedansen (f. eks. 50 ohm) til den
korrekte anodeimpedans for røret. Ved målin
gen anbringer jeg en modstand af værdi som
den ønskede belastningsimpedans fra rørets ano
de til stel. Belastningsimpedansen findes i rørdadabladet eller som beskrevet i håndbøgerne
udfra strøm, spænding og driftform. Reflektometeret tilsluttes udgangen, og fra en svag sen
der sendes ca. 0,5 watt baglæns ind i PA-kredsen via reflektometret. - PA-kredsen justeres
nu i resonans, og koblingen justeres, til reflek
tometret viser nul reflekteret effekt. Koblingen
er nu korrekt, og en belastningsmodstand lig
reflektometrets impedans vil belaste PA-røret
korrekt. Hvis man ønsker at kontrollere, om
belastningen kan indstilles til korrekt værdi med
et vist standbølgeforhold på belastningen, kan
det for eksempel undersøges, om der kan opnås
nul reflekteret effekt med belastningsmodstande
på det halve og det dobbelte af den korrekte
værdi anbragt på anoden. Dette svarer nogen
lunde til, at korrekt belastning kan fås ved
VSWR = 2 på antennen. Hvis standbølgefor
holdet på antennen er større, er det nok bedre
at ændre denne eller lave en særskilt antenne
tuner.
Med koblingen indstillet til den korrekte be
lastningsimpedans kan PA-kredsens virknings
grad nu findes ved at fjerne modstanden og må
le forlæns reflekteret spænding idet PA-afstem
ningen finjusteres til minimum reflekteret spæn
ding uden modstandens kapacitet. Koblingsind
stillingen må ikke røres. Kaldes den aflæste
spænding forlæns for Ef og den reflekterede
spænding Er, findes virkningsgraden η som

Hvis reflektometret er kalibreret direkte i
watt uddrages kvadratroden af aflæsningen in
den indsættelsen i formlen. I mit nye 2 meter
PA-trin målte jeg hhv. 0,75 og 0,60, hvilket gi
ver en virkningsgrad på 0,89 eller 89 %.
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Fra venstre mod højre ses: Tuningskontakt, mikro
fonindgang, LF-kontrol, VFO, omskifter for tuning,
modtagning og sending, afstemning af PA-trinets
gitterkreds,
afstemning
af
udgangstrinet,
kontrollys
og øverst til højre antenneudgang.

ESB-sender for 80 m
båndet
Af OZ1KN, Knud Nørgård,
Hatten 3, 9250 Gug.

Efter mange overvejelser og venlig assistance
af erfarne folk som OZ1BP og OZ2BB lykke
des det mig at få lavet min første ESB-sender.
Senderen er bygget af meget gængse materialer
og er simpel i konstruktionen samtidig med, at
der er anvendt forholdsvis moderne principper,
og da resultatet har været godt som begynder
betragtet, har jeg ment, den kan have interesse
for andre amatører. Selvfølgelig kan man i dag
købe fabriksfremstillede ting, der på alle om
råder er de amatørbyggede overlegne, men dels
er det jo en dyr spøg, og dels er der noget me
get spændende ved at planlægge og fremstille
grejet selv og tumle med tingene, til de virker
efter hensigten.
I store træk er senderen bygget op på føl
gende måde:
Oscillatoren.
Krystallet af typen FT-241A svinger ved
hjælp af halvdelen af ECC82 på en frekvens,
der ligger ca. 600 Hz over højeste krystalfre
kvens i filtret. Den anden halvdel af røret fun
gerer som katodefølger for at opnå passende lav
impedans til den balancerede modulator.

Standbølgeforholdet udregnes jo som

men det har ikke noget med sagen at gøre.
Virkningsgraden for antennekablet kan for
resten måles på en analog måde for PA-kred
sen, idet kablet måles i tomgang eller kortslut
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Balanceret modulator.
Balancen i modulatoren er opnået ved hjælp
af et potentiometer med to modstande i serie og
to dioder. For at opnå fuldstændig symmetri i
kredsen og dermed bedst mulig undertrykkelse
af bærebølgen må man forsøge med en trimmer
over kredsens ene side.
Krystalfiltret.
Filtret (fig. 2) er det simpleste, man kan til
lade sig, og vil man forbedre senderen, burde
man ofre et par krystaller mere. Det består af
to krystaller af typen FT-241A med en afstand
på ca. 1850 Hz. Indgangen er en gammel MFtransformer, hvor den ene halvdel er erstattet
med en vikling på 25 vindinger tæt op af den
anden spole, og hvor der er skabt et kapacitivt
midtpunkt i den anden sektion ved at erstatte
den oprindelige kondensator på 100 pF med to
i serie hver på 200 pF.
Efter filtret følger endnu en afstemt kreds,
hvor der som spole er anvendt en 2,5 mH
drossel.
LF -forstærkeren.
Lavfrekvensforstærkeren er meget ordinær.
Ved monteringen skal der tages alle mulige hen-

tet. Udtrykket for virkningsgraden er dog i
dette tilfælde

Til sidst en advarsel. Kontroller, at reflektometret viser nul reflekteret spænding med en
god modstand monteret i et coaxstik og kon
troller, at det viser samme forlæns og reflekteret
spænding både i tomgang og med kortsluttet
udgang!
*

R = 1870 Ω

Beregning af NC og BC (bund
kapacitet).
NC
Cag
(Anode-Gitter-Kap.)
BC — Cgk (Gitter-Katode-Kap.)
(Håndbogen side 113).

r =72 Ω
Cj = 240 pF
C2 = 1300 pF
Lj = 9 μH
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Fig. 7.
Senderen set ovenfra.
Afskærmningerne
fremgår af fotografiet.

FIG. 5. FORSLAG TIL MEKANISK OPBYGNING.

Fig. 8.
Senderen set nedefra.
Læg mærke til
afskærmningerne
og den logiske
rækkefølge i
opbygningen.
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Fig. 9.
Antenne
afstemningsled.
Med kontakten i
midten kan
indikatorpærerne
kortsluttes.
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syn for at imødegå brumtendenser. Katodefølgeren, halvdelen af et ECC82, sørger for kor
rekt impedanstilpasning til modulatoren.
Balanceret blander.
Efter at signalet er forstærket i et EF89, går
det via en FM-transformer ind på gitrene på et
ECC81, hvortil også VFO-signalet føres for at
få flyttet det udsendte signal op i 80 m-båndet.
VFO’en.
VFO’en, der er en clapposcillator, kan vari
eres fra ca. 3110 kHz til 3310 kHz. Ved at
støde med den lave frekvens bibeholdes side
båndskarakteren (lavfrekvens sidebånd). Sende
ren vil så, når der moduleres, kunne udsende
et signal mellem 3600 kHz og 3800 kHz. L3
er på 40 vindinger på elektrikerrør. Efter blan
deren følger et båndfilter, hvor jeg har arbejdet
med ca. 40 vindinger og 50 pF på en 9-kammer spoleform med to frie kammersektioner
mellem viklingerne.
Driveren.
Som driverrør er anvendt et EF80. 12BY7A
ville måske være bedre og ville have lettere ved
at udstyre udgangsrørene. L2 er på 30 vindin
ger på elektrikerrør.
PA-trinet.
Rørene i udgangstrinet er et par amerikanske
udgangspentoder 6BG6, som jeg tilfældigt hav

de liggende. Neutrodynstabiliseringen fremgår
af diagrammet. På side 113 i håndbogen finder
man en udførlig redegørelse for beregning af
kondensatorerne.
Udgangen ender i et pi-led. I håndbogen side
207 kan man læse om, hvordan man beregner
kondensatorerne, når man vil opnå en udgangs
impedans på 72 ohm. Af diagrammet fremgår,
hvordan tuning-anordningen er lavet. Ligeledes
fremgår det, hvordan omskifteranordningen for
sending, modtagning og tuning er indrettet.
Strømforsyningen.
Strømforsyningen (fig. 3) er uden større pro
blemer. De stabiliserede spændinger er absolut
nødvendige. Det er en stor fordel at kunne va
riere den negative spænding, så man kan få ud
gangstrinet til at køre korrekt.
Antennetilpasningen.
For at omsætte impedansen fra 72 ohm til
300 ohm anvendes det skitserede omsætnings
led (fig. 4). Antennen er en 2 gange 19,5 cm
dipol, hvor enderne er ført ned til jorden.
Endelig har jeg medtaget et forslag til den
mekaniske opbygning (fig. 5). Det er meget vig
tigt, at man er meget omhyggelig på dette om
råde og sørger for den mest logiske opbygning.
Jeg håber, artiklen må kunne virke inspire
rende på dem, der påtænker at gå over til ESB.
Projektet er i hvert fald økonomisk overkom
meligt, og det er forbavsende, så langt man kan
komme omkring med så lille en sender.
*
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Kelvin kabler
eller

RC-transmissionskabler
Et kunstigt RC-transmissionskabel kan la
ves i løbet af få sekunder ved at vikle metal
folie om en modstand. Disse kabler kan bru
ges i filtre og fasedreje-osclllatorer til brug ved
lav- og højfrekvens.
Fordelerkablet med konstant RC har en
lang historie. I telegrafkablets tidlige dage op
dagede ingeniørerne, at det tager en bestemt
tid for en impuls at komme fra den ene ende
af et kabel til den anden, og at de udsendte
impulsers skarpe kanter bliver mere eller min
dre udtværet. Kabelfirmaerne bad William
Thomson, den senere Lord Kelvin, om at vise
dem, hvordan denne ulempe kunne undgås.
Kelvin formodede, at udtværingen og forsin
kelsen skyldtes, at kablet opførte sig som et
serie R-shunt C-kredsløb, og anbefalede føl
gende løsning: At reducere R ved at benytte
kobberkabel af bedste kvalitet og at benytte
meget følsomme instrumenter til detekteringen
af signalerne hos modtageren. På grund af Kel
vins kabelmodel kaldes RC-transmissionskablet ofte for Kelvin-kablet.
De RC-kabler, der skal omtales her, er nær
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mere millimeter end kilometer lande. De er
lavet af kulfilm på glas- eller keramikmodstan
de, hvor kullaget kun er beskyttet af et enkelt
lag lak. Kullaget er seriemodstanden R, og
lakkens dielektriske egenskaber er shunten C.
Kablet er ubalanceret, skærmen består af et
stykke aluminiumsfolie, der er viklet tæt rundt
om modstanden. Denne udfører flere funktio
ner på én gang. Den udgør den ene plade af
shunten C, er jordforbindelse og i nogle til
fælde optræder den som elektrostatisk skærm.
(Da det ikke er nemt at lodde aluminium, vik
les et stykke fortinnet kobber rundt om og for
bindelserne loddes til denne).
Det er klart, at et kabel lavet på denne må
de afviger væsentligst fra det ideelle RC-kabel.
Kapacitansen pr. længdeenhed vil variere ikke
alene fra modstand til modstand, men også
langs den enkelte modstand, da laklaget ikke
er ensartet. Dielektricitet er også tabsgivende.
Disse uregelmæssigheder vil få et praktisk RCkabel til at afvige fra det ideelle men man kan
forvente, at det kunstige RC-kabel generelt vil
opføre sig som et praktisk RC-kabel. Signaler,

Den simple lavpasfilter-forbindelse, der er
af interesse i LF og ved afkobling, har en kur
ve som vist på fig. 2.
Som man kunne forvente af et RC-filter med
et uendelig antal sektioner, bliver faldet på
kurven stejlere med stigende frekvens. Det er
denne tendens, der gør RC-kablet tiltrækkende
som HF-afkobling.
Variationer i belastningen har en mærkbar
effekt på dæmpningen og afskæringsfrekvensen
- jo mindre belastningen er, desto højere er
dæmpningen og afskæringsfrekvensen — men
dette har kun ringe virkning ved relativt høje
frekvenser, da disse forsvinder, længe før de
når enden af kablet. På samme måde har æn
dring af belastningen ringe effekt på inputim
pedansen, hvis kabeldæmpningen er høj. Et
resultat er, at et kvartbølge RC-kabel ikke har
nogen af de transformatorlignende egenskaber,
som et LC-kabel med samme faseforskydning
har.
der passerer det, bliver forsinkede, og fase
forskydningen vokser med frekvensen. Dæmp
ningen vokser også med frekvensen. Input
impedansen falder med frekvensen og ved fre
kvenser, ved hvilke kablet opfører sig som et
kabel og ikke kun som en modstand, er impe
dansen meget lavere end den totale seriemod
stand.
Frekvensområde.
RC-kablet er et lavpasfilter, men afskærings
frekvensen kan forhøjes i det uendelige ved
at formindske forholdet R/C. I praksis bety
der dette, at man benytter en mindre mod
stand for at formindske R. I teorien er det mu
ligt at formindske C ved at indsætte et ekstra
dielektrisk lag, men dette får i praksis det kun
stige RC-kabel til at reagere som en modstand,
så denne mulighed er ikke særlig god.
Den højeste frekvens i mine eksperimenter
var de 5 MHz frembragt af en RC-kabel fase
drejeoscillator, men intet forsøg blev gjort for
at finde den øvre grænse. I visse tilfælde, f. eks.
ved afkobling, hvor RC-kablets lavpaskarakter
kan benyttes til at holde HF-signaler borte fra
ledninger med DC, er meget bredere frekvens
områder mulige.
Frekvenskurver.
RC-kablet kan forbindes på forskellige kur
ver, mellem en signalkilde og en belastning.

Indgangsimpedans og indsættelsestab.
Input-impedansen falder, efterhånden som
frekvensen stiger. Der er noget mærkeligt ved
impedansens fasevinkel, den er nemlig den
samme for alle frekvenser: + 45°, eller midt
imellem vinklerne for en modstand og en kon
densator. For et uendeligt ensartet, ideelt ka-

somt ved stigende frekvens.
Fasevinklen på 45° synes umiddelbart brug
bar til SSB-frembringelse, men impedansfaldet
ved stigende frekvens ødelægger brugbarhe
den, da ethvert forsøg på at korrigere frekvens
kurven giver øget fasedrejning.
Ved frekvenser langt under afskæringsfre
kvensen opfører kablet sig som en modstand,
og indsættelsestabet er nøjagtigt det samme,
som opnås uden jordforbindelse.
Indsættes en modstand i jordledningen, fås
et dyk på frekvenskurven. En bestemt kombi
nation af frekvens og modstand giver et fuldt
„nul“. Fig. 3. Over „nullet" stiger kurven
igen. Ved kaskodekobling af et normalt og et
nul-kredsløb kan man få lavpasfiltre med skarp
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afskæring, men medmindre der benyttes buf
fertrin mellem de to kredsløb, vil de indvirke
på hinanden.
Hvis man undlader at forbinde skærmen
med „jord“ (lig med en „nul“-opstilling med
uendelig stor modstand i jordledningen), bli
ver dæmpningen mindre ved høje frekvenser,
fig. 4. Så ved at skifte jordforbindelsen ved
hjælp af en omskifter, fig. 5, kan man få tre
forskellige kurver: lavpas, nul og t o p l i f t .
Oscillatorer.
Ved én bestemt frekvens er faseforskydnin
gen gennem kablet 180°. Det er derfor muligt
at benytte kablet som tilbagekoblingselement
i en fasedrejningsoscillator, fig. 6. En transi-

vendigt at belaste med 450 pF ved kolletoren
eller 1 nF ved basis for at stoppe svingnin
gerne. Da belastningskapaciteten blev forøget
fra 0, steg frekvensen først, men faldt senere.
Dette betyder, at der er en kapacitet, ved hvil
ken frekvensstabiliteten er højest.
Tilfældige Kelvin-kabler?
De bedste svingningsbetingelser synes stort
set at findes i området fra 1 kiloohm til 1 megohm. Dette omfatter de mest almindeligt brug
te forspændingsmodstande. I mikrokredsløb,
hvor modstandene er lavet på tyndfilmsbasis
eller ved diffussion, kan disse være tilbøjelige
til at optræde som Kelvin-kabler, da der gerne
er en jordforbindelse i nærheden. Jeg gad vide,

FIG. 6 a.
FIG. 5.

FIG. 6 b.

stor med stor forstærkning skal benyttes, især
ved lave frekvenser, hvor den lave udgangs
impedans ved basisenden af kablet giver et
ekstra tab.
Kurven fig. 7, der viser svingningsfrekven
sen for en given type modstand (50x8 mm
høj stabil kulmodstand) mod (frekvens x-modstand), antyder, at svingningsfrekvensen kan
forudsiges som en tommelfingerregel, undta
gen for højohmskabler (over 2 megohm).
Frekvensstabiliteten i disse oscillatorer er
ikke god, men de besidder dog nogle fordele.
Den første ses tydeligt i fig. 6 a, nemlig få
komponenter. Ved lave frekvenser (høj kabel
modstand) er strømforbruget meget lille.
Ved høje frekvenser er oscillatoren meget
tolerant overfor tilfældige kapaciteter over en
depunkterne af kablet. Forsøg med en 1,3
MHz oscillator lavet af en 4,7 kiloohm (50 X
8 mm) modstand viste det sig, at det var nød
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FIG. 7.

om ikke konstruktører af integrerende kredsløb
har haft besvær med forstærkere, der viser sig
at være oscillatorer.
På samme måde må der med RC-kabler,
som tilsyneladende er lette at lave i integreret
form, være en mulighed for at lave afstemte
kredsløb uden spoler. Et nul-kredsløb indsat i
en modkoblingssløjfe ville give en stigende fre
kvenskurve, og det ville et lavpaskredsløb også
i en medkoblingssløjfe. Hvis så det dielektri
ske lag var lavet som en spændingsvariabel ka
pacitet, ville variabel frekvenskontrol være
mulig.
Kelvin-kabler er lette at lave, og de tilhøren
de kredsløb kan være meget simple. Der er
mange flere måder at benytte dem på end her
beskrevet. Beskrivelser i den tekniske littera
tur er gerne rig på højere matematik, men der
mangler kredsløb. De er derfor glimrende til
eksperimenter for amatører.

EDRs ordinære
generalforsamling i Århus
den 15. september
Til denne årlige dyst mellem medlemmer og hoved
bestyrelse var der mødt 158 deltagere op.
Det var glædeligt at se, hvor mange af vore kvinde
lige medlemmer, såvel aktive som vordende amatører,
der var mødt op. EDR har i de senere år fået en be
tydelig tilgang af XYLer og YLer som medlemmer.
Den ved urafstemningen valgte formand OZ6PA,
Poul Andersen, København, bød de fremmødte vel
kommen.
Til dirigent blev valgt OZ3Y, Hans Rossen, Korsør.
Efter
at
forsamlingen
på
formandens
opfor
dring havde rejst sig for at mindes vore afdøde
kammerater, gik 6PA over til sin beretning over det
svundne år.
6PA havde med glæde konstateret, at EDR’s med
lemstal i det sidste var gået frem med 100 medlem
mer, det foregående år havde vi haft en tilbagegang.
Dette, at medlemstallet var gået frem, skyldtes sikkert,
at vi havde fået mange af folkene fra 27 mhz båndet
som medlemmer, man var ikke tilfreds med kun at
måtte bruge City-båndet, men ville være rigtig radio
amatør med senderlicens.
Om
gensidighedslicenseringsforhandlingerne
kunne
6PA fortælle, at det gik fremad, omend langsomt.
EDR havde fra Menlo Park i Californien, USA, fået
et brev fra en derboende dansk statsborger, som gerne
ville have licens i USA. Post- og Telegrafvæsenet
havde behandlet sagen og oplyst, at der var indledt
forhandlinger imellem USA og Danmark om en ord
ning. Der skulle endnu et par forhandlinger til, så
skulle sagen være i orden. Vi har fået gennemført at
en svensk amatør i Gøteborg og en norsk amatør i
Oslo samt en tysk amatør, som nu bor i Allerød, har
fået dansk call. Vi kunne sikkert opnå meget mere
endnu, men vi forventer, at det kommer efterhånden.
Vi har fået en aftale med England og Tyskland, og
flere er vel undervejs af disse gensidighedsaftaler.
Vi er endnu ikke kommet så langt, at en udenlandsk
statsborger kan komme her og slå sig ned og så få
licens uden videre. Post- og Telegrafvæsenet er jo ikke
ene om at bestemme disse regler, der skal tages hen
syn til andre instanser, først og fremmest forsvars
ministeriet, der mener man, at der skal være særlige
omstændigheder for at opnå kaldesignal.
Om foredragsudvalget sagde 6PA, at man nu var
blevet enige om at bevilge 4.000 kr. om året til dette
gode formål.
RTTY maskinerne har vi stadig en del af og
OZ2UD i Roskilde, eller rettere Lejre, der ved sit
store arbejde i denne sag har fået disse maskiner til
at køre, har haft et stort arbejde med afhentning og
forsendelse til køberne.
I sagen om de mange politisendere der havde ver
seret det meste af sommeren, kunne 6PA oplyse, at
den havde EDR ikke kunnet klare. Godt nok havde
OZ2UD i Lejre og 3FM samt en mængde andre ama
tører været indblandet i forhandlingerne om et evt.

køb. EDR kan jo ikke sådan gå ind for sådan et stort
køb, der skal lokaler og mandskab til for at få dette
grej ud igen. 2UD og 3FM indgav et tilbud på 9.000
kr. til politiet, men der var mange, der ville have
dette parti sendere m. v. Det blev solgt for ca. 33.000
kr., dér kunne vi jo ikke være med.
Om vort blad OZ, sagde 6PA, at det til nu jo var
kommen nogenlunde præcist, men der var meget store
vanskeligheder med at få trykt OZ, der har været ført
forhandlinger på Fyns Tidende, som I sikkert har set,
om bladets fremtid, og det berører jo også bog
trykkeriet.
Men vi holder jo på Fyns Tidende, da de jo stadig
er de billigste med trykning, vi vil heller ikke sådan
uden videre slå hånden af dem, nu de er i vanskelig
heder. Fyns Tidende har jo altid været os behjælpelig,
når vi stod og skulle have kredit på vore bøger. Vi
må se tiden an.
EDRs lærebog, Vejen til Sendetilladelsen, er nu ved
at være udsolgt, og vi skal til at trykke en ny bog.
Det håber vi EDR kan gennemføre endnu en gang,
vi kan ikke leve af det kontingent, vi får ind, EDR
må have disse bøger at handle med. En ny QTH liste
er nu under udarbejdelse og vil foreligge som aftalt
på sidste års generalforsamling - i november, senest
først i december måned.
OZ6PA takkede alle sine gode medarbejdere, spe
cielt OZ6HS i QSL-centralen, som ekspederer disse
mange kort punktligt dag efter dag, år ud, år ind.
Hvad får disse medarbejdere for dette store arbejde,
det er meget lidt, EDR kan betale for dette arbejde,
tak til 7BQ, 9AC og ikke mindst OZ2NV fra Ålborg
for sit store arbejde i Traffik-Department. 2NU gør
her et meget stort og uegennyttigt arbejde for os alle.
Vi kan jo ikke betale det samme som de store tids
skrifter, som der nu kommer flere af, vore medarbej
dere må arbejde på idealismen, og vi siger endnu en
gang tak, vi håber vore medarbejdere kan hjælpe os
længe endnu. Vor tekniske redaktør gør også et stort
arbejde, OZ7A Q har ved siden af sit arbejde hver
dag givet EDR mange af sine nattetimer for at få
stof til bladet færdigt, om ikke helt til tiden, så dog
hurtigst muligt.
Jeg siger tak til alle, selv om der af og til kom
mer lidt på tværs af stridigheder, det kan jo ikke und
gåes, at vi af og til må tale om sagerne.
Vi er nu igen medlem af region 1, der havde jo
været stor debat om denne sag, da vi for tre år siden
her i Århus blev meldt ud, det var jo et knebent fler
tal for udmeldelse. Næste år i København også et kne
bent flertal for at blive ude. EDR sendte et brev til
regionen, som vi mente, at de kunne lære lidt af, bl.a.
at modernisere region 1. Vi har jo inden for HB æn
dret synspunkt, kun OZ2PK holdt sit standpunkt.
6PA kunne for sit eget vedkommende sige, at han
kunne ikke være formand for en forening og så opret
holde en udmeldelse, der hviler på så knebent et fler
tal. Jeg anbefalede derfor, at vi måtte mødes med
vore nordiske venner, Norge, Sverige og Finland.
Norge var gået ind på vort forslag om modernisering
af regionen, Sverige var mere forbeholdne, dér har
man jo formanden for regionen, SM5ZD, Per Kinmann. Han så lidt anderledes på det end os, men de
svenske ledere gik med til at hjælpe os i vort forsøg
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på denne omlægning af region l’s arbejdsform, det
samme gjorde Finland.
Kan vi få nye og unge folk ind i arbejdet er meget
opnået, vi har OZ2NU, som gør et stort arbejde for
os på dette område. OZ7DX har jo påtaget sig at
hjælpe 2NU med meddelelser fra EDR. Nu skal der
være et møde i regionen til foråret, den tre-årige gene
ralforsamling. Vi skal inden den 15. november hånd
hævde vore synspunkter, de vil så blive forelagt på
mødet i Belgien, så må vi håbe, der kommer noget
godt ud af det, hvilket 6PA havde tiltro til. Vi er nu
et samlet Norden, bestående af Sverige, Norge, Fin
land, Færøerne og Danmark, med hver sin stemme i
regionen, så har vi lov at håbe, det giver resultat.
For at blive orienteret, vil vi forsøge at gennem
føre, at Region 1 bulletin bliver trykt i OZ med nogle
sider hver måned, alt efter stofmængden. Hvis alle
lande gør dette, vil det styrke sammenholdet imellem
os. Vi har i det forløbne år haft møder i Gøteborg
og i Norge, Sandefjord. Det var dog mest på mødet
i Gøteborg, vi havde resultater. Et møde om året vil
sikkert være tilstrækkeligt, hvis vi skal have noget at
forhandle om.
Nu står EDR som en stærk forening med mange
gode år bag sig og med gode medarbejdere. Ikke
mindst har vi i årenes løb haft dygtige kasserere, der
har forstået at administrere vore pengesager, og vi har
haft dygtige forfattere, som har skrevet håndbøger og
lærebøger. Derfor har vi i dag en slags formue, ja,
endog ret stor. Det er jo et spring fra vor fattige til
værelse for år tilbage. Vi må endog tænke på at kunne
komme til at bruge mange penge fremover. Idealis
men er ikke, som den har været - vi må betale for
det arbejde som udføres for os.
Derfor må vi passe på, hvad vi har, både anseelse
og formue. EDR må stadig gå fremad og varetage
vore medlemmers mange interesser.
Her sluttede formanden, OZ6PA sin beretning for
1968.
Som første taler til beretningen kom OZ2UD fra
Lejre på talerstolen.
2UD takkede formanden for de pæne ord om ar
bejdet med fjernskriverne.
2UD havde nogle bemærkninger om de af politiet
udbudte radioanlæg. Hvorfor købte EDR ikke disse
anlæg. Jeg havde tilbudt både plads og arbejdskraft,
men det blev ikke taget til følge. Hvorfor ikke?
OZ2UD ville gerne vide, hvordan EDRs hoved
bestyrelse havde stemt om, hvorvidt man skulle købe.
Hvem stemte ja, hvem stemte nej og hvem stemte
ikke?
Jeg mener, sagde 2UD, at jeg altid har udbedret
de fjernskrivere, som jeg solgte for EDR på bedste
måde, hvorfor så ikke disse sendere. 2UD mente, der
var en helt anden grund end den oplyste til at EDR
ikke købte?
Endvidere ville 2UD vide, hvorfor man først læste
i det svenske blad, før det kom i OZ, at EDR var
indmeldt i region 1 igen.
OZ3RC havde samme forespørgsel som 2UD, hvor
for købte man ikke dette grej? - som så mange jo
kunne bruge, og som ville være blevet ikke så lidt
billigere at købe, hvis EDR havde sat sig på partiet.
Når 2UD havde skaffet lagerplads og billig transport
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samt arbejdskraft, så ser det mærkeligt ud, at vi ikke
købte, pengene kunne vi sikkert have skaffet ved pri
vate lån eller banklån for en kortere tid. Her i Arhus
har vi savnet dette specielle grej, men ikke kunnet
skaffe det. Hvis dette er et »godt« eksempel på, hvor
dan HB kører EDR, så er der tale om, om vi ikke
eventuelt skal overveje simpelthen at lave lidt om
på det.
3RC ville gerne vide, hvor ved vi egentlig fra, at
det er forsvarsministeriet, der spænder ben for os i
gensidighedsspørgsmålet og ikke radiotjenesten, hvor
langt er vi kommet i disse forhandlinger, hvorfor har
Danmark særopfattelser, når vi er i NATO, hvor
andre NATOlande har kunnet gennemføre disse be
stemmelser forlængst.
Hovedbestyrelsen må vist omlægge sit arbejde og
arbejdsform og arbejde lidt mere ihærdigt.
OZ2KP sagde angående politisenderne, at vi må
huske, tilbuddet skulle gives senest den 13. juli, altså 5
dage efter at vi havde modtaget brevet om sagen. Jeg
sagde til 6PA, at det var ikke noget for HB, fordi vi
skulle have nogen til at administrere og i det hele
taget tage sig af salget m. v.
OZ6PA svarede 3RC og 2UD, at der var sendt
brev ud til alle i HB. (Hvilket 2KP og 3RC tidligere
havde oplyst ikke at have fået).
Resultatet blev følgende :
For stemte OZ3FM, OZ7XG. Imod stemte OZ4AO,
OZ5RO, OZ2KP, OZ1BP, OZ6PA og OZ7AQ. OZ8JM
stemte ikke.
2NU
var på ferie, ligeledes
OZ2MI.
3RC svarede
ikke.
Ville I være med til
at betale
33.000 kr. af EDRs kasse, det er jo en vanskelig
disposition, det vedkommer ikke EDR den slags han
del. Kunne vi få det til en rimelig pris, var det noget
andet, så vi kunne smide alt det dårlige væk og kun
sælge det gode til vore medlemmer, efter at det var
lavet i stand.
Men vi skulle tage alt, hvad
der var.
6PA havde selv setdette brugte grej, og det
var ikke
noget kønt syn.
OZ2UD havde gerne set, at EDR havde indsendt
sit tilbud bare for at vise, at EDR var opmærksom
på dette grej. Det var en hjertesag for mig sagde 2UD,
og 3FM var jo også indforstået med købet.
OZ7DX sagde, med hensyn til disse sendere havde
vi i Københavns-afdelingen drøftet det meget nøje,
både økonomisk og teknisk. Men en helt anden sag
var jo registrering, muligvis til sidst betale skat m.m.
Det kunne vi ikke have med at gøre i vor afdeling.
7DX var glad for, at vi igen var i region 1, selv
formanden bliver mere og mere international og må
nu drage nytte af, at vi igen kan skrive i bulletinen.
Derfor husk, at stof til region 1 skal være inde inden
den 30. september. Det, vi skulle opnå, er jo det nære
samarbejde landene imellem. EDR skal ikke blot mod
tage, vi skal selv være med til at præge region 1.
OZ6PA læste brevet op, som var sendt til hoved
bestyrelsen i anledning af tilbuddet på politisenderne.
Dirigenten bad om, at det nu måtte være slut med
den diskussion.
Formandens beretning blev godkendt, der var dog
een imod.
Kassereren, Grethe Sigersted, forespurgte, om nogen
havde noget at indvende mod regnskabet, det var jo
trykt i OZ i august.

OZ2UD fra Roskilde-afdelingen indvendte, at København-afdelingen var den eneste afd., som fik op
krævet kontingent fra hovedkassereren. Men 2UD
mente, at de der betalte til Roskilde også gik til Kø
benhavn. Der står jo, at hvis man ønsker medlem
skab af lokal-afd., betaler man så og så meget ekstra,
selv om man er medlem af Roskilde afd., går pengene
til København afd. Det kan jo ikke være rigtigt?
OZ3RC ankede over at EDRs renteindtægt på
14.456 kr. Er det rimeligt i forhold til den bankbe
holdning der står på 281 kr., og den samlede aktive
masse på 309.000 kr.
OZ4AO svarede 2UD, at der ikke blev betalt kon
tingent i Roskilde til København. Grethe er meget
pertentlig med dette. Så snart der er en som flytter
fra København, kan han ikke mere betale i Køben
havn. Der er ikke kommet nogen indbetalinger fra
Grethe på Roskildemedlemmer.
OZ7XG svarede 3RC på kassererens vegne. 3RC
mente, om man havde tænkt på, hvorvidt der var mu
lighed for en anden anbringelse af vore penge og for
øge renteindtægten.
På grund af EDRs forretningsgang har vi en kapi
tal, som står på højeste rente. Disse penge skal an
vendes enten på den ene eller anden måde til nogle
levende værdier i overensstemmelse med vor formåls
paragraf. Der er nogle penge, som står på opsigelse,
da det er nødvendigt at have en vis arbejdskapital.
Ca. 1/3 af pengene ligger som arbejdsbeholdning. Vi
skal kunne råde over pengene den dag, vi skal bruge
dem til f. eks. en modernisering af EDR.
Regnskabet blev godkendt.
Resultatet af formands- og hovedbestyrelsesvalget 68
Formandsvalget:
OZ6PA Poul Andersen, EDRs nuværende formand,
fik ialt 458 stemmer.
Kreds 1 :
OZ2KP K. Staack-Pederse.n......................... 142 st.,suppl.
OZ4AO Svend Åge Olsen............................ 209 st.,valgt
OZ5RO Ove Blavnsfeldt ............................. 235 st.,valgt
OZ7DX Vøgg Jacobsen................................ 158 st.,valgt
Indgået ialt 339 sedler, 5 ugyldige, OZ6PA 182 st.
Kreds 2 :
OZ3Y Hans Rossen, Korsør.......................... 120 st., valgt
OZ2MI Fru Mimi Engberg, Nyk. F. 119 st., valgt
Ialt indgået 191 sedler, 10 ugyldige, 2 blanke,
OZ6PA 81 st.
Kreds 3 :
OZ7XG Erling Hansen, Odense ...
Indgået ialt 72 sedler, 1 ugyldig, 1 blank,
OZ6PA 30 st.

65 st., valgt

Kreds 4 :
OZ8JM Berg Madsen, Randers . . . 139 st., suppl.
OZ3FM Emil Frederiksen, Horsens 235 st., valgt
OZ2NU Børge Petersen, Aalborg . 236 st., valgt
OZ1BP Bernhard Pedersen.......................... 225 st., valgt
OZ5WK Karl Wagner, Åbenrå . . . 276 st., valgt
OZ4GS Svend Sigersted .............................. 167 st., valgt
Indgået ialt 540 sedler, 4 ugyldige, 1 blank,
OZ6PA 165 st.

Der var ialt 1150 stemmesedler, deraf kunne 8 ikke
kontrolleres, 20 var ugyldige og 4 blanke.
Indkomne forslag.
Dirigenten bad de forskellige forslagsstillere om at
motivere forslagene. (Vi kan her henvise til OZ, au
gust, side 265, hvor forslagene er trykt).
Det første forslag som blev læst op af dirigenten,
da OZ5NU ikke var til stede.
OZ3RC bad om ordet til forretningsordenen.
OZ3RC foreslog, at det lige oplæste forslag blev
slået sammen med de to andre forslag, som jo vedrører
samme punkt i vedtægterne, derefter har man mulig
hed for at afstemme om forslagene enkeltvis.
Dirigenten, OZ3Y, mente, at den som havde ind
sendt forslagene, måtte have krav på at få sit forslag
behandlet alene. Forsamlingen forlangte afstemning.
OZ7IN forlangte 3RCs forslag om sammenlægning
af forslagene til afstemning.
Flertallet stemte for at forslagene, som har samme
ændringsforslag, altså især om urafstemningen om
hovedbestyrelse og formand.
OZ5WK motiverede sit forslag sådan. Grunden til
at vi har foreslået dette er, at de mindre jyske afde
linger har ikke en chance for at få en mand ind i
hovedbestyrelsen. Vi må have en mand, som vi kan
kontakte. De, der hidtil har været, sidder langt væk i
Horsens, Arhus, Aalborg eller måske Skagen næste
gang. Der har jo før været forslag fremme om, at
man skulle kunne stemme, ligegyldigt hvor man boede
i landet, det har OZ2KP før stillet, men jeg husker,
at 3FM var meget imod et sådant forslag.
5WK sluttede med at minde om den nuværende
uretfærdige fordeling af HB medlemmer, og ligeledes
afdelingsantallet i de forskellige dele af Jylland, syd
for Kongeåen var der kim 5 afdelinger, vi må have
en kreds, der hedder kreds 6.
OZ9DA motiverede sit forslag med, at det måtte
være rimeligt, at EDRs medlemmer kunne vælge den
kandidat ind, som hun eller han nu kunne lide. Det
uanset om kandidaten bor i Varde eller Køge, i
Svaneke eller Kerteminde. Altså hvert medlem skal
have mulighed for at stemme på den samlede hoved
bestyrelse. Nu vil nogle nok råbe vagt i gevær ud
fra 5WKs syn på sagen, med for langt imellem HBmedlemmerne, men Danmark er kun et lille land. Man
kan altid få fat på et HB-medlem, hvis det er af
gørende. En anden ting er, at HB muligvis kan kom
me til at bestå af sjællændere, den mulighed er selv
følgelig til stede, men så må det være fordi, at kandi
daterne i det øvrige land ikke har gjort sig bemærket
og egnet til HB-arbejdet. Et lovændringsforslag som
dette vil uvilkårligt få de enkelte HB-kandidater til
at tage fat på arbejdet i deres kredse, så en virkelig
homogen hovedbestyrelse bliver resultatet. En anden
fordel ved dette forslag er, hvor et HB-medlem flytter
fra en kreds til en anden. Som det nu er, må han
træde ud af HB, men med det nye forslag vil dette
ikke ske, hans gamle kreds kan stemme på ham.
Eksempelvis har vi det jo i år, hvor 3RC flytter til
Odense, han er nu udtrådt af HB, netop lige som han
har fået sat skik på foredragsudvalget, selv om der
var visse vanskeligheder, nu skal en anden mand overfortsættes nederst næste side
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KERTEMINDE
I OZ for juli måned havde et Københavnsk firma
en helsidesannonce med bl. a. følgende overskrift:
„Silicium
Transistorer,
Danmarks
billigste.
Alle
vore kvalitetskomponenter af fabrikstestede og fa
briksnye og VI har naturligvis 14 dages returret".
Der blev ikke anført at DE (altså køberen) havde re
turret. Derefter blev der i annoncen nævnt forskelli
ge komponenter fra nr. 1-22, og jeg var så enfoldig,
at bestille 100 stk. Germanium transistorer og 40
stk. dioder, for at have lidt til at eksperimentere
med. - Komponenterne kom medens jeg havde som
merferie, og straks derefter gennemtestede jeg tran
sistorerne og fandt ud af de 100 stk. siger og skriver
fire, der, om ikke fine, så dog var brugelige, resten
det rene affaldsprodukt. Ingen typebetegnelse, mang
lende tilledninger, sammensvejste tilledninger og til
ledninger, der var tilsvejset selve transistorhuset. Af
dioderne fandt jeg 5 der var brugelige, dog uden ka
todebetegnelse.
Jeg skrev straks et anbefalet brev til firmaet og
oplyste at jeg gennem OZ ville advare enhver radio
amatør i Danmark mod at købe den slags affald, som
end ikke fabrikken vil lægge navn til, men har intet
hørt fra firmaet. - Jeg vil gerne herigennem advare
købere af disse affaldsprodukter, og jeg håber det er
første og sidste gang dette firma får optaget annoncer
i vort ellers så gode blad OZ.
Medlem nr. 2247.

EDRs ordinære
generalforsamling i Århus
den 15. september

fortsat fra forrige side
tage dette arbejde, Uanset hvor dygtigt dette arbejde
er udført. (Det er ikke nødvendigt, 3RC kan godt
blive i foredragsudvalget, selv om han ikke er i HB).
Vi skal ikke bygge flere kredse op, men fjerne dem
helt, det vil være en fordel for EDRs medlemmer.
Hvis vi vedtager dette forslag, kan man til næste
år stemme på alle 11 medlemmer til HB, uanset hvor
man bor. 9DA anbefalede forslaget til vedtagelse.
OZ2KP var glad for at se, at et forslag som han
havde stillet, gentagne gange er blevet taget op igen.
Man vil herved skabe større interesse om hoved
bestyrelsesvalgene. 2KP var dog imod, at man op
hævede kredsinddelingen. 3FM har jo udtalt, at man
ikke i Jylland ville have København til at bestemme,
hvem der skal ind i Jylland og omvendt.
Derimod er 5WKs forslag om inddeling af Jylland
i 3 kredse god, derved sikrer man sig, at der bliver
valgt en mand i de kredse.
2KP stillede et ændringsforslag, som lyder: Samt
lige medlemmer kan stemme på ialt 11 kandidater,
men at disse 11 kandidater skal være placeret i hen
hold til den kredsinddeling, som er foreslået af
OZ5WK, så må alle hensyn være tilgodeset.
fortsættes i næste OZ

334

Til samtlige EDR-medlemmer!
På EDR’s generalforsamling, den 15. september, i
Århus blev en del forslag behandlet, som jeg her vil
tillade mig at kommentere.
For det første vedtog man et ændringsforslag til
de på generalforsamlingen fremsendte forslag, om
handlende
ophævelse
af
kreds-inddelingen
og
at
EDR’s medlemmer skulle have mulighed for at stem
me på den samlede hovedbestyrelse. Det vedtagne
ændringsforslag, forslaget af OZ2KP, indeholdt føl
gende: - Danmark skal opdeles i 6 kredse mod tidli
gere 4 kredse ifølge OZ5WK’s forslag, og at samtlige
EDR-medlemmer herefter kan afkrydse 11 HB-kandidater ved at tilgodese de enkelte kredses opstillede
kandidater.
Personligt er jeg imod en sådan kredsinddeling, og
jeg tror, at mange EDR-medlemmer stiller sig ligeså.
Tænk en gang på, hvad det indebærer! Ved at tilgode
se de enkelte kredses HB-kandidater, står vi på sam
me stade som før generalforsamlingen, med mulig
hed for en ikke fuldt kvalificeret hovedbestyrelse.
Nej, lad os ved næste generalforsamling ophæve
denne kredsinddeling, således at vi frit kan stemme
på de HB-kandidater, som vi finder kvalificerede til
dette arbejde.
Det næste forslag, vedrørende 70-års grænsen for
HB-medlemmer, blev nedstemt, og jeg vil ikke kom
mentere dette nærmere, idet jeg går ud fra, at de
enkelte HB-medlemmer, når de når skelsår og alder,
trækker sig tilbage. HB skulle jo nødig blive til en
pensionist-gruppe i EDB.
Vedrørende forslaget om indkøb af 4 stempelure
til anvendelse under de større ræve-jagter, blev dette
vedtaget, og samtidig vil der under EDR blive nedsat
et ræve-udvalg sammensat af aktive repræsentanter
fra Sjælland, Fyn og Jylland og under ledelse af
OZ2NU. Dette udvalg skal tage vort nuværende
rævejagtreglement op til en grundig revision, lige
som det skal forsøge at tilnærme det danske ræve
jagtsreglement til de udenlandske normer, således
at udenlandske amatører har mulighed for at tage
del i danske rævejagter og omvendt. Skulle du have
idéer og forslag til et nyt rævejagtsreglement, bør du
fremsende disse idéer snarest muligt til OZ2NU, som
sammen med det nye udvalg vil samle de enkelte
idéer og forslag til et forhåbentligt tidsvarende reg
lement, der tager højde for de problemer, som vi i
dag møder under jagterne.
Under generalforsamlingen blev det oplyst, at
EDR påtænker et international Ham-meeting svaren
de til Pinsestævnet 1966. Initiativet til et sådant ar
rangement kan kun hilses med glæde og tilfredshed.
Blot må man håbe, at dette arrangement bliver en
regelmæssig begivenhed til fremme af kammeratska
bet, international forståelse og personlig dygtiggø
relse.
Om blot indlæggets første halvdel måtte mane til
eftertanke, og det resterende måtte være en opfor
dring til HB, om at disse arrangementer måtte være
blivende, er den påtænkte mission opnået.
Vy 73 de OZ9DA.
Jørgen Dam-Johansen, Hammershusvei 43,
8210, Århus V.

SILENT KEY
OZ5U in memorian.
OZ5U er ikke mere, og det er med sorg at tænke
på, at hans CW signaler ikke mere skal høres på
80 mtr. — hans egenartede morsesignaler, der var
kendt af mange.
OZ5U var meget aktiv, og mange venner vandt
han, siden han begyndte på kortbølgen i 1934, og jeg
var den heldige at være een blandt de mange.
Kunne man have set ind i Peters hjerte, ville man
finde kaldesignalet OZ5U ristet med store bogstaver.
Kunne man have set ind i sjælen, ville man finde en
masse radiodiagrammer, morsekoder og radiosignaler,
for de ting var næsten hele Peters tilværelse, de
fyldte hans tid fuldt og helt gennem de mange år,
han var KB amatør.
De af os som fik den glæde at lære ham at kende
personligt, vil mindes ham som et menneske med de
bedste egenskaber, og ikke mindst vil hans minde blive
æret i Nyborg-afdelingen, som han stiftede i 1946.
En god ven er ikke mere - hans signaler er for
stummet i æteren. - Lad os holde mindet om denne
gode kortbølgekammerat højt i ære.
OZ7BF in Lumsaas.

OH-DX-Ring, OH2AM.
Et kendt kaldesignal i enhver større test er OH2AM.
I august 1964 stiftede en gruppe OH-amatører OHDX-Ring med henblik på at køre med i tester, og i
årenes løb har gruppen specialiseret sig i multioperatørklassen med flere sendere, og i dag figurerer
OH2AM altid i toppen af resultatlisteme.
OH2AM’s QTH er beliggende i et skovområde 25
km nordvest for Helsingfors. Til hvert bånd findes en
komplet station. 10, 20 og 160 m shackene er ind
rettede i et sommerhus, mens 80 m er anbragt i sau
naen. 40 og 15 m stationerne i mindre huse, 15 m
således i børnenes legehus.
På grunden har man rejst en imponerende anten
nefarm, hør blot:
160 m Inverted vee,
80 m Dipol i 25-30 m højde, Ground-plane,
40 m 2 el Hy-Gain 402 BA i 36 m højde, inver
ted vee,
20 m 4 el Hy-Gain 204 BA i
33 m højde,
3 el Hy-Gain 203 BA i
18 m højde,
15 m 6 el på 15 m
bom i 24
m højde,
3 el Hy-Gain 153 BA i
15 m højde,
10 m 6 el på 10 m
bom i 24
m højde,
2 el Quad.
Da gruppen startede i 1964, benyttede man hjem
melavet grej, men havde en masse interferensproble
mer. Senere er man gået over til at benytte kommer
cielt grej, og der er nu ikke mange problemer med
at køre for de nærliggende stationer. De direkte
harmoniske fra senderne kan ikke fjernes helt, men
benyttes der passiv-gitter lineære forstærkere, er sig
nalerne rene, så de kun vil forstyrre på en enkelt
frekvens.

Før testerne bringes grejet ud til QTH’en. Til hvert
bånd findes som før nævnt en komplet station, samt
en ekstra modtager hvortil den lille antenne benyt
tes; denne modtager anvendes til at lede efter ny
multipliers.
OH-DX-Ring består af følgende OH’er: 2BBM,
2BBR, 2BCZ, 2BC, 2BH, 2BQ, 2BS, 2KH, 2QV og
2SB. Når der så yderligere til det imponerende opbud
af grej og antenner kommer en masse entusiasme
forenet med evnen til samarbejde, samt den berømte
finske sisu, forstår man bedre OH2AM’s enestående
resultater. Good luck fellows.
OZ5DX.
CR9-DXpeditionen
Sent fredag den 2. august gik en lille gruppe be
stående af Taizo JA3AER, Phil VS6DR, Herb.
VS6AD og Roy ombord i hydrofoilen til Macau.
Det var en ren „søndagsudflugt" da Fernando
CR9AK skulle forsyne os med alt lige fra call, hus
ly, station, antenne til kraft og kolde drinks. Alt vi
tog med os var Pluks 2 m Trio rig, en 6 el. yagi og
en rulle RG8U. Fern mødte os i Macau og efter et
kort check-in på hotellet tog vi direkte til hans QTH.
CR9AK brugte omkring 3 min. til at forklare os
lidt om knapperne, viste os hvor sikringerne sad og
kl. 10,35 Z kom vi ud af hullerne med en flyvende
start, idet vi gennemsnitlig fik 4 DX-stns per minut.
Operationstiden var opdelt i vagter, hvor Taizo om
dagen kørte JA, mens Phil og Herb tog sig af natte
timerne; Roy hjalp til enhver tid med til at identifi
cere de mange kaldesignaler i QRM’en. Lige med
undtagelse af de tidlige timer lørdag morgen var sta
tionen uafbrudt igang. Fern og XYL gjorde et stort
arbejde med at bringe os drinks og andre stimulan
ser, så turen blev virkelig „the lazy man’s sofa DXpedition".
Udstyret bestod af KWM-2A, 312-B5, 30L1 og en
Telrex Monarch Tribander. Trioen (2 m) stod af en
eller anden grund af i svinget, inden der blev etable
ret QSO mellem CR9 og VS6, så det bliver Fern, der
kommer til at være ved miken ved den første CR9 VS6 2 m QSO.
Resultat: 3080 QSOer på 60 timer. Taizo var an
svarlig for de fleste af de 1390 JA-QSOer.
Da vi tømte Box 541 om fredagen, lå der 7½
pund post til os. Dernæst kom der et nødråb fra
Fern via 600 ohm, om at CR9-posthuset var ved at
drukne i QSL og at samme forhold rådede hos hans
QSL-manager, CT1BH. QSL-kortene er nu trykt, og
de, der har vedlagt IRCs, vil modtage svar snarest. I
løbet af oktober måned skulle alle kort være afsendt
via bureau.
(Fra HARS Newsletter no. 4/68)
Herbert meddeler at man påtænker endnu en tur
til CR9 formodentlig i november eller december d.
å. Desuden kan fortælles, at Herbert som regel er
igang hver lørdag og søndag 11,00 GMT på 21370380 og at han lytter efter OZ. Han kommer først til
VS6 en gang i oktober. Forøvrigt har Herbert man
ge gange været ude for, når han svarer OZ-hams
„CQ-DX", at få det svar, at de ikke vil snakke med
danskerne, men kun med DX-stns!!!
OZ7DX.
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SWL-spalten
Da undertegnede nu, efter at have fungeret som
halvleder i et par måneder, har overtaget DR-leder
posten, skal der igen komme et par principielle be
tragtninger
vedrørende
SWL-spalten.
Spalten
skal
skrives af de aktive lytteramatører, der har virkelig
fornemmelse for de problemer, der melder sig for
lytteren. Det er derefter mit arbejde at sammenstille
bidragene til en helhed. For øjeblikket løber en serie
forfattet af Ivan Stensgaard og når den slutter skulle
vi gerne ligge klar med stof, der behandler proble
med, som DU ønsker omtalt. Ligesom i alt andet
hobbypræget arbejde er det ikke meningen at nogle
få skal underholde, mens resten blot passivt lytter
til. Derfor: ønsker, indlæg, kritik - afsted med det
til: OZ7DX, Vøgg H. Jacobsen, Gustav Adolfsgade
5, 2100 Kbhvn. 0., som sædvanlig inden den 20 i
måneden.
Fra Herbert VS6AD (OZ7SM) skal jeg meddele
DR-lytterne, at han gerne besvarer rapporter. Ved
læg blot IRCs, så kommer svaret direkte. Via bureau
et må man påregne meget lang ventetid.
Endelig kommer DR-1441’s omtale af WRTH.
Dette indlæg var klar til august-„OZ“, men tekniske
vanskeligheder ved trykningen forhindrede dets frem
komst.
73 de OZ7DX.

Radiofonibåndene
I et forsøg på at undgå generende interferens mel
lem de forskellige former for radiokommunikation,
har man gennem internationale overenskomster op
delt frekvensspektret i flere bånd. Disse bånd er der
efter fordelt til de mange grene af radiokommunika
tion. Således er følgende bånd afsat til radiofonista
tioner:
Båndbenævnelse
Langbølge:
Mellembølge:
Kortbølge:
120 meter
90 meter
75 meter
60 meter
49 meter
41 meter
31 meter
25 meter
19 meter
16 meter
13 meter
11 meter

Frekvensområde
150-285
kHz
525-1605 kHz
2300-2495
3200-3400
3900-4000
4750-5060
5950-6200
7100-7300
9500-9775
11700-11975
15100-15450
17700-17900
21450-21750
25600-26100

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

I ovenstående er ikke medtaget bånd inden for de
ultra-korte bølger.
Fra et DX-mæssigt synspunkt er langbølgebåndet
ikke særligt interessant. Det benyttes ligesom mellem
bølgebåndet hovedsageligt til lokal-udsendelser; ud
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sendelser, der kun er beregnet på lyttere i det land,
hvori stationen er beliggende. Rækkevidden er på
langbølge meget begrænset, og der stilles store krav
til
sendeeffekten.
Mellembølgestationernes
rækkevid
de er noget bedre, således at en del lande, f. eks.
Polen og Vest-Tyskland har inddraget mellembølge
båndet i deres udlandstjenester.
Om natten vågner mellembølgebåndet for alvor
til live. Det skyldes, at det kraftigt ioniserede lag i
atmosfæren, der benævnes D-laget, forsvinder, og de
radiobølger, der før blev absorberet i dette lag, re
flekteres nu fra det højere liggende E-lag. Som bevis
på, at mellembølgebåndet ofte byder på gode DXmuligheder, kan nævnes, at man i årets løb kan høre
adskillige stationer fra Afrika, Nord- og Syd-Amerika på mellembølge her i landet.
Kortbølgebåndene er klart de bedste til DX-ing.
120, 90 og 60 meter båndene benævnes ofte tropikbåndene; de benyttes hovedsageligt af lokal-stationer
i Syd-Amerika, Afrika og Asien. For samtlige kort
bølgebånd gælder, at modtageforholdene (ofte be
nævnt konditionerne fra engelsk ’propagation conditions’) varierer kraftigt med døgnet, året og den
11-årige solpletcyklus. Vi er for øjeblikket meget
nær et solpletmaksimum, og derfor giver de højfre
kvente bånd god modtagelse nu.
Der udsendes fra flere sider oplysninger om de
forventede modtagelsesforhold på de forskellige bånd,
såkaldte propagations forecasts; men de fleste DXere opnår hurtigt gennem erfaringen et vist kend
skab til båndenes ydeevne. Generelt kan siges, at for
står man at udnytte de gældende konditioner, kan
næsten ethvert land på kloden høres i årets løb, så
fremt landet benytter en rimeligt kraftig kortbølge
sender.
Stationernes beliggenhed inden for de forskellige
bånd kan findes i World Radio & TV Handbook; en
anden mulighed er at skrive til en DX-klub (f. eks.
The Cimbrer DX-Club, Box 27, 9600 Aars), for
derigennem at få adresser på stationer, der publicerer
sådanne lister gratis, eller for at modtage klubbens
medlemsblad med informationer om kortbølgestatio
ner.
Ivan Stensgaard.
DR. OM 7DX!
På grund af sommerferie har jeg ikke før nu væ
ret i stand til at sige dig tak for oprettelsen af SWLspalten, men dette skal jeg hermed gøre.
Jeg har DX’et i et par år og anvender følgende
grej: RX: enkeltsuper med 9 rørssystemer, 100 kc 24 MC. Ant.: 10 meter lang „T“-antenne.
Foruden aflytning af amatører og BC-stationer er
jeg interesseret i de såkaldte point-to-point stationer.
Disse PTP stationer er oftest SSB-modulerede og fin
des hovedsageligst mellem 18 og 21 MHz. Disse sta
tioner hører som regel ind under deres hjemlands
PTT (Post-, Telefon- og Telegraf-) ministerium, og
da deres udsendelser ikke er beregnet til offentlig af
lytning, er de ofte svære at få svar fra, dog giver sta
tioner fra de såkaldte „u-lande“ næsten altid svar,
hvis IRC er vedlagt lytterrapporten.
Nedenstående logudskrift består af stationer hørt
inden for de sidste 2 måneder:

MHz

Service

Call

Station

GMT

2325 Radio Angola,
0252 Radio Yaracuy,
2345 Radio Dakar,
Senegal,
2345 Voix d. Revolution,
Guinea,
0239 Radio Quito,
0208 Ecos d. Torbes,
2228 Radio Lomé, Togo,
0135 UASF, Asmera,
Ethiopia,
1200 Habana, Cuba,
1420 PTT Ministry,
Kuwait,

SR6RZ BC
YVPA BC

4,820
4,880

- BC

4,890

- BC
HCRQ1 BC
YVOC BC
- BC

4,900
4,923
4,980
5,047

AEZ PTP
- PTP
9KT37 PTP

14,81
ca. 18,9
19,87

Ovennævnte tips er hastigt skrevet ned i sidste
øjeblik, så hvis nogle SWL’s skulle ønske flere oplys
ninger, modtager jeg gerne breve eller korrespon
dancebånd.
Når man lytter til BC-stationer kan man komme
tæt ind på livet af de storpolitiske begivenheder i
verden. Under krigen mellem Israel og de arabiske
lande i fjor kunne man følge begivenhederne direkte
gennem bulletinerne over Radio Cairo og Radio Kai
Yisrael, og under den tjekkoslovakiske krise kunne
man danne sig et billede af situationen ved at lytte på
Radio Frit Prag og Radio Pizen i 49 m-båndet. Hvis
man vil danne sig et billede af Vieinam-krigen går
Radio Hanoi tydeligt igennem hver aften på 15018
kHz. Programmet er følgende:
17.30-18,30 GMT: Vietnamesisk
18.30-19,00 GMT: Fransk
19.00-20,00 GMT: Vietnamesisk
20.00-20,30 GMT: Engelsk.
DR 1441, Arne Jensen, bringer den lovede gen
nemgang af World Radio Television Handbook:
World Radio Television Handbook.
World Radio Television Handbook (WRTH) er en
håndbog for kortbølgelyttere, der udsendes hvert år
i december måned. Desuden udsendes der en „Sum
mer Edition" som et supplement til den anden udgave
hvert år i juni. Bogen er dansk og redigeres af Jens
M. Frost, men er skrevet på engelske (dette er over
hovedet intet problem, når man har lært forkortel
serne og desuden har et minimalt kendskab til spro
get). Hovedindholdet af håndbogen er en fortegnelse
over alverdens radiostationer. Der er foretaget en op
deling efter verdensdele, og inden for de enkelte ver
densdele er landene ordnet alfabetisk. Beskrivelsen
af det enkelte land indledes med en angivelse af tids
zone og vigtigste sprog anvendt i landet. Herefter
kommer en oversigt over de enkelte radioorganisatio
ner. Den omfatter adresser, navne og titler på leden
de personer indenfor organisationen, liste over an
vendte frekvenser og effekter. Desuden oplysninger
om de enkelte udsendelser, herunder tider, frekven
ser, sprog og enkelte oplysninger om forskellige pro

grammer. Har stationen et pausesignal, er dette an
givet med noder. Sidst, men ikke mindst, er der oplys
ninger om QSL-politik.
Denne fortegnelse dækker s. 94-264. På samme
måde findes der en oversigt over TV-stationerne.
Bagest i bogen findes en liste over stationerne ordnet
efter frekvens, og i praksis viser det sig, at denne del
er noget af det nyttigste i bogen. Et eksempel: Man
har hørt en station på 15135 kHz og ønsker at iden
tificere denne. Ved opslag i bogen fås følgende oplys
ninger:
15135 kHz:
19.82 m 100 kW
19.82 m 25/100
19.82 m 100
19.82 m 50/100
19.82 m 100
19.82 m 10

Schwartzenburg, Switzerland
Vatican Radio
ETLF Addis Ababa, Ethiopia
Cairo, Un. Arab Rep.
R. Japan, Japan
PRB23 R. Panamericana, Brazil

Ud fra dette er det relativt let at indentificere sta
tionen. Man kan blot slå op under de enkelte lande
og se, om de sender på den givne tid og eventuelt
i det sprog, som man har identificeret.
Desuden indeholder bogen forskellige artikler af
interesse for lyttere. I WRTH 1968 findes der bl. a.
en artikel om aflytning af latinamerikanske stationer
og en oversigt over den forventede solaktivitet i 1968
samt en langtidsforudsigelse for frekvenser.
Fordelene ved denne håndbog er, at den er autori
tativ og internationalt anerkendt, og at den indeholder
oplysninger om praktisk taget alle de stationer, som
kan høres på BC-båndene. Oplysningerne om Syd
amerika er ikke altid korrekte. Dette er ikke redak
tørens fejl, men stationeres. Opgivelsen af anvendte
effekt er næsten altid for lav (stationerne skal betale
afgift til staten efter størrelsen af den anvendte ef
fekt), og sommetider annoncerer man én frekvens og
sender på en helt anden.
Summer Edition fører håndbogen op to date og er
næsten uundværlig i forbindelse med håndbogen.
WRTH må betegnes som uundværlig for enhver kort
bølgelytter. Den hjælper ham til at identificere statio
ner og fortæller ham, om stationen sender QSL, og
hvor rapporten skal sendes hen etc.
Det eneste, som jeg har at indvende mod bogen og
dens indretning er, at oplysningerne for de enkelte
lande ikke er ordnet ens. Nogle gange er der inddelt
efter sprog, andre gange efter området, hvortil der
sendes, og atter andre gange er inddelingen kronolo
gisk.
Prisen for WRTH 1968 er 41,50 kr. og for Sum
mer Edition 17,35 kr. I betragtning af, at man får
over i alt 500 sider uundværlige oplysninger for disse
penge, må prisen betegnes som rimelig.
Skulle der være andre bøger, som I mener, skal
gennemgås, eller som I ønsker at gøre opmærksom
på, så send et indlæg som ovenstående.
Ovennævnte tips er hastigt skrevet ned i sidste øje
blik, så hvis nogle SWL’s skulle ønske flere oplys
ninger, modtager jeg gerne breve eller korrespon
dancebånd.
Vy 73 de OZ DR 1423, Peter Nielsen.
Torvegade 230, 6700 Esbjerg.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
NYT FRA
FOREDRAGSUDVALGET

Traffic manager: OZ2NU, P.O. Box 335, Ålborg
Postgiro nr. 43746. (EDRs Traffic Departmentj
Hsrtil sendes al korrespondance

v/OZ3RC, H. Bro Nielsen, Pal. Miillersvej 117, 8210 Århus V, tlf. (06) 16 23 21.
Der er stadig visse afdelinger, der ikke ved, hvad
de går glip af ved ikke at benytte EDR’s gratis fore
dragstjeneste. Er det medlemmernes eller bestyrel
sens skyld? Formentlig begge parters. Som medlem:
skyd på bestyrelsen, hvis de ikke gider at skaffe et
godt foredrag til jeres afdeling ved blot at skrive til
foredragsudvalget. Som bestyrelse: vær ikke bange
for at være blank når I skriver til mig m. h. t. emner,
hvis blot, der er et telefonnummer, jeg kan ringe til
jer på, for at diskutere sagen, klarer vi den nok. Vær
heller ikke bange for at få et foredrag frem til jeres
afdeling, selv om der kun kommer 8 eller 10 til det.
Næste gang kommer der måske dobbelt så mange,
netop fordi I tog jer sammen og fik en god aften ud
af det.
Er der iøvrigt nogen, der vil tilbyde sig med et fore
drag om amatør-TV, eller en der er i stand til at gi
ve noget fra sig om radiobølgers udbredelsesforhold?
I så fald hører jeg gerne fra vedkommende, eller fra
den, der tror at vide, hvem der kan.
Mange afdelinger er i god gænge, men alt for
mange er alt for passive. Husk stadig at EDR har en
stab af dygtige folk, der kan hjælpe jer, og vil hjæl
pe jer uden, at det koster jer en krone. Også folk der
vil hjælpe jer igang. Hvis jeres afdeling ikke „kører",
så lad os snakke om det. Hvis I ikke gider skrive så
tager (06) 16 23 21 imod besked. Dog helst skriv et
par linjer om jeres problemer i afdelingen, så kom
mer den rigtige mand til det rigtige job.
Vy 73 de 3RC/bro.

vedrørende Traffic Department

CHC December QSO Party.
Certificate Hunters Club indbyder til
INTERNATIONAL DX CW CONTEST
Der er åben for alle. Den vil blive holdt hvert år
i den første week-end i december.
Start: Lørdag d. 7. dec. 1968 kl. 0001 GMT og
slutter søndag d. 8. dec. 1968 kl. 2400 GMT.
Den varetages af INTERNATIONAL CW CHC
Chapter no. 73.
Trofæer til de bedst placerede i 3 kategorier:
1) Single operator
2) Klubstationer
3) Portable stationer.
Certifikater uddeles til de tre første pladser fra
hvert kontinent, og for den bedst placerede i hvert
deltagende land. Endvidere til vinderen i hver callområde i USA-Canada-Japan-Australien.
Særlig præmiering til bedste Novice og SWL.
Call: CQ CW test. Int. CW CHC no. 73’s med
lemmer signerer call med /73. Alle andre CHC’ere
slutter med /CHC. Ikke-CHC’ere skriver call/HTH.
Anbefalede frekvenser:
3575-7030-14075-21090
og 28090 KHz.
Novice: 3710-7160-21140.
Points: 3 points for hver kontakt med medlem
mer af chapter no. 73. 2 points for hver qso med
CHC’ere og 1 point for kontakt med alle andre.
Forbindelser udenfor ens eget kontinent tæller
dobbelt.

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet

November måned 1968
Solplettal 98

Oversigt over de forventede bedst anvendelige frekvensbånd
for amatør-radioforbindelser (MHz)
GMT
1
3
5
9
11
13
15
17
7
Japan
New Zealand
Melbourne
Singapore
Indien
Sydafrika
Middelhavet
Argentina
Peru
Vest Grønland
New York
Vestindien
San Francisco
Polynesien
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7
7
7
7
7
14
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
14
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

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

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

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

19

21

23

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

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

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

18. OZ7XM
19. OZ8E
20. OZ2LW
21. OZ9HO

Multiplikator: Multiplikator en antallet af forskel
lige ARRL’lande kontaktet på alle bånd.
Kode: Udveksling af sædvanlige 6-cifrede kodegrupper d.v.s. RST + fortløbende qso-nr. begynden
de med 001.
Logs: Brug kun GMT. Loggen må udvise DatoTid-kontaktet stn.-afsendt kode - modtagen kode bånd - samt krævet qso-points.
Sammentællings-skemaet
skal
indeholde
rubrikker
med:
Antal qso-points på hvert bånd
Multiplikator pr. bånd
Samlet score pr. bånd
Slutsum.
Endvidere skal skemaet indeholde deltagerens ful
de navn - Call - QTH -. Loggen kan benyttes ved
ansøgning om certifikater udstedt af Chapter no. 73
eller andre certifikater, der findes i „DIRECTORY
OF CERTIFICATES & AWARDS“.
Loggen må senest være dateret d. 15. januar 1969
og skal adresseres til
Contest Co-ordinator
Al Kemmesies K1QE1P
76 Garden Street
Ansonia - Connectocut
06401 - USA.
Aflysning.
Med brev dateret d. 9. sept. 1968 har vi modtaget
følgende meddelelse fra Øst-Tyskland:
Kære OM’s.
Vi vil informere Dem om, at WADM-Contest 1968
og
DM-WHF/UHF-Contest
1968
foranstaltet
af
Radioklub DDR ikke vil blive gennemført i år.
Resultater fra SAC 1967.
De endelige resultater fra SAC-testen 1967 fore
ligger nu: I landskampen placerede Finland sig som
en ganske fantastisk nr. 1 som man kun kan beundre.
1. S RAL 145 deltagere40.391 QSO’s9.015.517 points
2. SSA 129
28.461 4.701.164 3. EDR 41
7.844 - 1.224.713
4. NRRL 46
8.108 løvrigt blev de danske resultater:
CW Single operator
1. OZ1LO
2. OZ4CF
3. OZ5DX
4. OY2J
5. OZ9N
6. OZ1QW
7. OZ5WQ
8. OZ3PO
10.
11.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.

OZ7BG
OZ2UA
OZ5DP
OZ4MD
OZ8SW
OZ4H
OZ7BQ
OZ6AQ

781 qso’s
729
591
617
510
287
318
260
229
209
228
287
132
155
130
89
98
-

225.624
183.286
161.816
111.627
107.185
41.741
41.358
32.438
30.528
30.016
23.471
14.872
12.375
10.920
9.672
9.020
5.800

PPPPPPPPPPPPPPPPP-

ingle operator.
1. OY9IM
2. OZ8BZ
3. OZ4FA
4. OZ4PY
5. OZ1RH/P
6. OY4OV
7. OX3DM
8. OZ4LX
9. OY2J
10. OZ3KE
11 . OZ3PG
12. OZ4FF
13. OZ7SS
14. OZ2OL
15. OZ6MI
16. OZ7DX
17. OZ3GW
18. OZ4DL
19. OZ9HO

70
41
52
1

-

-

432 qso’s
256
167
160
125
180
147
98
112
72
65

68
32
27
36
22
26
4

1

4.480 p
1.290 p
1.030 p
2p

-

-

80-meter aktivitetstesten september.
Hermed resultatet af september
test:

43.516 p.
33.600 p.
16.798 p.
14.940 p.
13.468 p.
8.725 p.
7.434 p.
6.176 p.
4.485 p.
4.094 p.
3.976 p.
3.976 p.
1.420 p.
1.218 p.
1.185 p.
663 p.
468 p.
18 p.
2. P-

måneds

aktivitets

CW

1. OZ7OF
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

OZ4H
OZ4CF
OZ4FF
OZ5DR
OZ4TR
OZ3NI
OZ4QX
OZ2HW
OZ7OG

1. OZ7OF
2. OZ9KZ
3. OZ1RH
4. OZ9JD
5. OZ5IR
6. OZ6RT
7. OZ4LX
8. OZ5EV
9. OZ5EN
10. OZ3OV
11. OZ9MD
12. OZ7OG
13. OZ3FC
14. OZ7DX
15. OZ4CF

7x57 = 399 p

7x51 = 357 p
7x48 = 336 p
7x48 = 336 p
6x54 = 324 p
6x29 = 174 p

5X34 = 170 p
5X32 = 160 p
6x17 = 102 p

4x11 = 44 p
12x91 = 1092 P12x88 = 1056 P11X93 = 1023 P-

11X80 = 880 P10x74 = 840 P-

11X74= 814 P10x74 = 750 P-

11X63 = 693 P11X63 = 693 P-

9x76 = 684
10x68 = 680

PP9x63 = 567 P7X48 = 336 P10x30 = 300 P6x17= 102 P-

Den samlede stilling:
Hermed samtidig en foreløbig opstilling over den
indbyrdes placering for hele året. Tallet efter kaldesignalet i opstillingen, angiver det antal månedsre
sultater, der er registreret. For at erindre om regler
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ne, så er det kort og godt, de 9 bedste resultater op
nået under de 12 tester i 1968, der tæller.
For de der allerede har ni resultater i opstillingen,
vil de tre kommende måneders resultater eventuelt
afløse mindre, resultater fra årets tidligere måneder.
Jeg håber ikke, der er for mange tællefejl.
Da 1969 nærmer sig, beder jeg venligst om forslag
til ændring og forbedring af testen i 1969.
Skulle vi ikke sætte alle sejl til i de sidste tre må
neder for at få en spændende afslutning?
CW
1. OZ4CF
2. OZ2UA
3. OZ4H
4. OZ4FF
5. OZ2LW
6. OZ7CF
7. OZ4QX
8. OZ7HU
9. OZ3PO
10. OZ4MQ
11. OZ3NI
12. OZ1LO
13. OZ5DP
14. OZ7GI
15. OZ70G
16. OZ5ME
17. O77FP
18. OZ1QW
19. OZ7XG
20. OZ4RT
21. OZ9GS
22. OZ2HW
23. OZ4MD
24. OZ3PV

9
9
8
6
8
6
9
5
5
5
6
2
2
1
4
4
1
1
3
1
2
1
1
1

3381
2600
2541
2503
2438
2427
1671
1578
1510
1336
1182
1008
608
531
475
436
392
228
180
174
141
102
60
21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

8 8525
7 6987
6 5670
7 5659
7 4816
7 4566
6 4455
4 4235
5 3760
5 3592
7 3486
4 3199
3 3117
6 2806
4 2679
3 2455
2 1743
3 1658
2 1554
2 1200
2 1132
2 1115
2 1023
1
996
1 840
1 '768

FONE
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OZ9KZ
OZ1RH
OZ7DF
OZ6EI
OZ5EV
OZ4FF
OZ4LX
OZ4PY
OZ2NK
OZ8CV
OZ7OG
OZ9DC
OZ1LD
OZ9MD
OZ6BF
OZ4FA
OZ3KE
OZ3OV
OZ7ZD
OZ1LVO
OZ9JD
OZ6RT
OZ7DX
OZ7AI
OZ5JR
OZ5GE

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

1 730
OZ4FD
1 693
OZ5EN
1 684
OZ4NM
1 576
OZ4LK
1 504
OZ1DM
1 486
OZ2KI
1 450
OZ8PT
1 424
OZ4MD
OZ9GS
1 336
OZ3FC
OZ4EDR
OZ4EM
1 102
OZ4CF
Vy 73 K. Tranberg OZ4FF.

4U1ITU
I løbet af året 1967 modtog 4U1ITU besøg af 76
forskellige operatører, som benyttede vore lokaler
og som repræsenterede 48 forskellige prefix og 26
United Nations lande fra 6 kontinenter.
Vore gæster gennemførte 5,007 qso’s i løbet af
året.
4U1ITU har sikkert været en af verdens mest ak
tive amatørstationer, og vore logbøger viser et sam
let antal af 22.390 qso’s. Året forud var det samlede
tal 13.557, så der har været en stigning på 40 pct.
fra 1966.
(Uddrag af rapport fra IARC).
Glemsomhed? - Travlhed? — eller noget helt tredie?
Samtlige lokalafdelinger blev for en tid siden til
skrevet fra Traffic Department med anmodning om
udfyldning af et skema, der kunne give visse oplys
ninger til brug for et forsøg på at skabe aktiviteter
de forskellige afdelinger imellem. Der er indløbet
skemaer fra 25-26 afdelinger - en stor procentdel men der mangler endnu nogle stykker før statistikken
kan gøres op.
Vær venlig at finde det frem - rekvirer et nyt,
hvis det er blevet væk - fyld det ud og send det ind
til Traffic Department så hurtigt som muligt.
Europastævnet i Wolfsburg.
Den tyske amatør-organisation D.A.R.C. har tidli
gere arrangeret en række såkaldte „Deutschlandstreffen" — stævner, hvor amatører fra alle dele af
Tyskland troppede op sammen med enkelte udlæn
dinge og havde nogle begivenhedsrige dage sammen.
Efter det sidste af disse stævner fandt man imid
lertid ud af, at stadig flere udenlandske amatører
deltog i disse arrangementer, og at det sikkert var
på sin plads at udvide stævnerne til at være træffe
punkt for amatører fra hele Europa.
I alle tilfælde indbød D.A.R.C. i foråret - som
meddelt i „OZ“ for marts 1968 til europæisk ama
tørstævne i Wolfsburg og en officiel indbydelse kom
også til EDR om at lade sig repræsentere.
På EDR’s vegne deltog jeg i arrangementet, der
fandt sted i pinseferien og blev afholdt i folkevogns
byen tæt ved grænsen til Østtyskland.
Når der berettes om det her, er formålet ikke at
bringe en detaljeret beretning om dette stævnes for

løb, men det skal dog anføres i hovedtræk at føl
gende fandt sted:
Fredag den 31. maj kl. 20,00 blev deltagerne
budt velkommen af præsidenten for DARC, Karl
Schultheiss - DL1QK.
Lørdag den 1. juni kl. 9,00 var der mobil-konkurrence på 2 m.
Kl. 10,30 blev de udenlandske delegationer og del
tagere modtaget af byen Wolfsburgs overborgmester
i rådssalen.
Kl. 11,00 til 12,00 møde for SWL’s med foredrag
om QSL-problemer.
Kl. 14,00 til 15,00 møde for interesseret radio
ungdom.
Kl. 15,15 til 16,30 foredrag af ingeniør fra firma
Grundig Werke GbmH over den nye Grundig-Satelit
samt foredrag om transistorer.
Kl. 15,00 til 18,00 DX-møde i den store sal i
Wolfsburgs rådskælder.
Kl. 15,15 møde for kvindelige amatører.
Kl. 16,00 til 18,00 SWL-rævejagt på 80 og 2 m.
Kl. 17,00 spørgetime for EMC.
Kl. 20,00 O. V. Wolfsburg var vært ved en stor
danseaften i Wolfsburgs stadshal. (Næsten 2000 del
tagere).
Søndag den 2. juni kl. 6,00 pinsemorgenkoncert
foran byhallen.
Kl. 10,15 festmøde i byhallen under deltagelse af
VW-fabriksorkester.
Overborgmesteren byder velkommen. Overbringel
se af hilsener ved de udenlandske præsidenter og re
præsentanter.

Hyldesttelegrammer var ved denne lejlighed ind
truffet fra UN’s generalsekretær U Thant - US-præsident Lyndon B. Johnson - US-senator Barry Goldwater - der selv er radioamatør - den tyske bundes
præsident Lübcke samt den tyske udenrigsminister
Willy Brandt.
Kl. 12,00 møde arrangeret af White Stick Club.
Kl. 14,00 korso af alle deltagende mobilstationer.
Kl. 15,00 RTTY-gruppen holdt møde.
Kl. 16,00 foredrag med farvedias fra firma R. L.
Drake Company, Miamisburg, Ohio, over deres fabri
kationsprogram.
Kl. 17,00 bedømmelse og præmiering af de bedste
indbyggede mobilstationer i en VW-vogn. Ærespris
fra Volkswagenwerk AG.
Kl. 20,00 stor Ham-fest med variete og dans i by
hallen (over 2000 deltagere).
Som det fremgår et stort og alsidigt program.
Men det primære formål med at omtale dette ar
rangement er, at dette er en af vejene til en bred
international forståelse, og at deltagelse i et sådant
arrangement udover de personlige og menneskelige
værdier, der ligger heri, også indebærer inspirationer
til aktiviteter, som kan anvendes på egne breddegra
der. Imidlertid har arrangementet også givet anled
ning til for mig at fundere over, om et stævne af en
sådan karakter er noget som DARC kan tage patent
på. I sit oplæg - sin titulation: "feuropatreffen har det
bud til alle amatører i Europa og burde som sådan
efter en bestemt turnus efter tur afholdes rundt om
i de forskellige europæiske lande.
Men lad mig slutte med at opfordre alle, der har
mulighed herfor, til at deltage i kommende stævner
af denne karakter. Beklageligvis traf jeg af andre
danske amatører kun OZ3GW - der burde have
været mange flere - ikke mindst fra hovedbestyrel
sen.
„Wolfsburg var en rejse værd“
Børge Petersen OZ2NU.
NRAU-mødet i Sandefjord.
I forbindelse med Norsk Radio Relæ Liga’s 40
års jubilæumsfest - landsgeneralforsamling og Nor
disk mesterskab i rævejagt blev der også tid til af
holdelse af et møde i Nordisk Radio Amatør Union
(NR AU).
Dette møde fandt sted fredag den 9. august på
Park Hotel i Sandefjord, der i denne week-end var
helt besat af NRRL-aktiviteter.
Mødets leder var denne gang den norske præsident
Odd Krane Thvedt - LA1TE - medens OZ2NU påny var mødets sekretær.
Det interessante indslag i dette møde var, at Fær
øerne for første gang var repræsenteret ved forman
den, H. J. Egholm, OY2H og sekretæren, OY2J J.
Isholm.
Dagsordenen var delt op i følgende punkter:

GZ2NU bringer EDR’s hilsen og overrækker stævnets
primus motor Gerd Schnabel DUGS EDR’s diplom
og erindringsplaquette.

1. Amatørradio i Udviklingslandene.
Konklusionen blev her, at man væsentligst kunne
støtte med materiel og litteratur.
LA4ND blev valgt som NRAU’s repræsentant i
denne sag.
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2. SAC og NRAU-tesierne.
NRRL mente ikke at dette punkt fra Goteborgmødet var rigtigt refereret i protokollen og ønskede
derfor sagen behandlet påny.
Konklusion: Testerne går som hidtil.
NRRL udarbejder regler efter OH’s ændringer.
3. Fælles nordisk kaldefrekvcns og mobilfrekvens på
2 mtr.
Under dette punkt blev også punkt 9 behandlet, og
det blev besluttet at genoptage LA/SM-testen på
VHF og udvide den såfremt øvrige nordiske lande
ville deltage.
Konklusion:
Sagen
bringes
til
viderebehandling
hos VHF-managers.
(Møde mellem VHF-managers holdes i oktober i
nærheden af Oslo).
4. Fælles nordisk arbejdsgruppe for Reg. I konfe
rencen 1969 og fælles nordisk repræsentation på
konferencen.
Konklusion: Når nyt foreligger fra Reg. I, må
der tages initiativ til et møde for arbejdsgruppen.
Vedtagelse vedrørende repræsentation hviler.
5. Ens bestemmelser for radioamatører i Norden.
Konklusion: Større aktivitet for udjævning af for
skel i bestemmelserne. Hvert land sender de øvrige
lande eksemplarer af de gældende bestemmelser.
6. Nordisk stævne.
Konklusion: Det blev pålagt OZ2NU inden 1.
dec. 1968 at udarbejde forslag til et sådant arrange
ment og sende dette forslag til bedømmelse hos de
andre organisationer.
7. Radiofyr i 2 mtr.-båndet.
Konklusion: Sagen overlades
på VHF-managers møde.

til

viderebehandling

8. Slow Scan Television.
På forslag af SSA skal dette emne tages op på em
nelisten til Reg. I-konferencen.
10. Amatørradio og spejderne.
Konklusion: LA5CH må koordinere og
de nordiske kontaktmænd. (For EDR OZ7DX).
11. Fiskerbådstrafik i 80 mtr.-båndet.
Konklusion: EDRs ledelse skal forhandle med
P & T om denne sag.
12. Frekvensområder for transistorsendere.
Konklusion: Området 3545 til 3550
ledes.

kc/s

aktivere

anbefa

13. Regler for nordiske mesterskaber i rævejagt.
Konklusion: Vi må gennem SM5AZO arbejde på,
at de nordiske regler får mest mulig indflydelse på
de regler, udvalget indenfor Reg. I. arbejder med.
Børge Petersen OZ2NU.

Hver gang en verdensomspændende DXpedition er
afsluttet, plejer der at følge månedslange diskussioner
om gyldigheden af påstandene om aktivitet fra dette
eller hint område af jorden.
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Dr. Don Miller vil sandsynligvis gå over i historien
som tressernes mest omtalte og berygtede DX’er, lige
som Danny Weil og Yasme organisationen blev det
i halvtredserne.
Det er desværre altid endeløse diskussioner om,
hvorfra der egentlig har været sendt, der gør det til
en noget tvivlsom affære, at organisere disse kæmpe
ekspeditioner.
Imidlertid er der vel ingen, der er overraskede
over at det teknisk eller teoretisk er muligt at føre
forbindelser mellem to punkter på jorden, når der
træffes passende forholdsregler med hensyn til valg
af arbejdsfrekvens m. m.
Vanskeligheden består idag i hovedsagen i politiske
og administrative forhindringer, som nok kan være
en bedrift at overvinde, men som sikkert ville være
de samme, hvad enten man kom som radioamatør,
pressemand eller en botanisk ekspedition.
Efterårets gode forhold begynder nu at give sig til
kende, idet ti meter kan ventes at være åbent det me
ste af dagtimerne, mens der på fyrre og firs meter er
muligheder for for forbindelser til de tropiske områ
der i nattetimerne.
9VILK er på 7005-7015 CW fra 23-24 z hverdag,
han er ligeledes på 3510 22-23 z. Han er ofte i stand
til at høre europæiske stationer, men det kniber med
opmærksomheden i Europa.
Dette er iøvrigt en almindelig klage fra asiatiske
stationer, at Europa-stationerne ikke lytter længe nok
efter et DX-opkald, prøv at lytte lidt endnu efter at
OK, UA og YU-stationerne er holdt op med at kalde.
ZD7GO vil være at finde på 28202 eller 28425
med AM daglig i aftentimerne. Han kører med ca.
45 watt men antennen er højt tilvejrs. Han rejser til
bage til England i slutningen af oktober.
På grund af almindelige politiske vanskeligheder
er 5V stationerne for tiden inaktive, i løbet af nogle
måneder regner de dog med igen at kunne komme i
luften.
Fra Botswana er A2CAH og A2CAH hhv. ex
ZS9H og 9Q aktive, man kan undre sig over, hvad
der får denne stat til at begynde at udstede kaldesignaler med tre bogstaver, når det aldrig lykkedes at
opbruge et-bogstav kaldesignalerne.
VE6AJT og 6APV er på tiden aktive fra Fiji
Islands, men regner med snarets at komme igang fra
Brit. Phoenix Isl. VR1, derefter VR5, ZM7 og 5W1
afhængig af transportmuligheder. De arbejder normalt
omkring 14220 med SSB.
ZD7GO vil være at finde på 28202 eller 28425
med AM dagligt i aftentimerne. Han kører med ca.
45 watt, men antennen er højt til vejrs. Han rejser
tilbage til England i slutningen af oktober.
På grund af almindelige politiske vanskeligheder
er 5V stationerne for tiden inaktive., i løbet af nogle
måneder regner de dog med igen at kunne komme i
luften.
Fra Botsvana er A2CAH og A2CAH hhv. ex ZS9H
og 9Q aktive, man kan undre sig over, hvad der får
denne stat til at begynde at udstede kaldesignaler
med tre bogstaver, når det aldrig lykkedes at opbruge
et-bogstav-kaldesignalerne.

VE6AJT og 6APV et p. t. aktive fra Fiji Islands,
men regner med snarest at komme i gang fra Brit.
Phoenix Isl. VR1, derefter VR5, ZM7 og 5W1 afhæn
gig af transportmuligheder. De arbejder normalt om
kring 14220 med SSB.
Båndrapporter:
3,8 MHz SSB:
3SK: EA6AR 23 ZC4MO 23
7 MHz SSB:
3SK: CR6FY 23 - EA6AR 21 -ET3USA 21 PY2ENR 06 - SV0WN 21 - UA9BE 21 UA0BP 23
- YV5BPG 06 - ZC4MO 22 - ZL2BCG 05 - 4J0AH
22 - 4X4YP 22.
3
DR1453 : LX1BW 13
14 MHz SSB:
1RH: WØVXO/KV4 20 - CE8CP 22 - ET3USA 04
- MP4BGU 04 - PZ1BW 21 - LU8DKA 21 - ET3REL
05 - HO2GK 08 - DU1FH 08 - CO2FA 09 - W0OJQ/
KL7 09 - VS6DR 16 - VU2DKZ 16 - VK6KP 16 KR6NR 17 - 9K2BJ 17 - PZ1DF 19 - HKØ0BMO 02 HK4ALE 02 - LU4CC 06.
3SK CE9AT 21 - FK8BK 05 - PY0APS 23 4J0AH 05 - 9Y4MM 20.
7FG: F08BS 06 - VP5AA 21.
DR1453 : CR4AJ 20 - MiB 20 - ZD8K 20 9H1M 20 - CN8CS 21 - JA8BMK 21 - TF2WPK 22 JX2BH 11 - OY5NS 14 - OY9IM 12 - 9K2AV 17.
21 MHz SSB:
1RH: YS6AA 12- VU2DKZ 13 -VK9WD 13
DU1F 13 - VS6DR 12- KØILI-KG6 13 - 9M2RH 13
UI8CD 14 - 9X5AA 17 - CR6FY 18 - A2CAH 18
9J2MG 18 - 9U5CR 17 - CE8CP 18 - LU8DKA 19
CE6EF 18 - LU1BB 18 - MP4BGU 06 - ET3USA 06
5N2AAF 06 - EL9J 11 - YA5RG 12 - 9K2BJ 13
ZD8Z 19 - ZS6ACK 17 - 9Q5GG 19 - 9M2PO 08
KL7GHF 08 - 9H1R 08 - VU2BK 11.
3SK: FK8BB 10 - KV4FQ 18 - KX6DR 10 U18CD 14 - VK9CR 14 - VK9WD 13 - 4J0AH 09 4S7PB 16 - 7P8AR 17 - 7Q7AM 16 - 9N1MM 11
7FG: DU1RZ 16 - CE0AE 21 - WA0OXG/
KS6 10 - WA6AHF/HKØ 21 - VR1L 11 -KV4FQ 17
- FK8BM 12.
DR1453 ; 9K2CB 19 - LG5LG 20 - HC2HM 20
VU2DKZ 10 - XW8AL 14 - EP2KP 15 - OD5AT 17
9G1GD 18.

-

-

28 MHz SSB:
1RH: ZS3LU 16 - CR6FY 16 - 9G1FV 16 5N2AAF 16 - ZD9BE 17 - VU2DKZ 10 - CX2CN 17
- CP1HW 17.
3SK: TL8GL 13 -UH8AE 11 - VU2DKZ 12 ZD8Z 13 - ZD9BE 16 - 7P8AR 14 - 7Q7WW 17.
Tak for rapporterne, god jagt og på genhør.
73 de OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmussen,
Langebjerg 32 III, 2850 Nærum.

EDR’s skandinaviske VHF/UHF test lørdag den 7.
og søndag den 8. september blev afviklet under gode
VHF forhold og med meget stor deltagelse. Der er
af testdeltagerne opnået mange gode forbindelser den længste er på ca. 1200 km og er mellem SM7 og
II! Mange stationer var i det gode vejr draget ud på
vore få høje punkter - bl. a. kan nævnes at Holste
bro afdelingen var på Ryde Baunehøj, som for år til
bage var en meget brugt testposition for Struer af
delingen, OZ3EDR - der var mange flere uden, men
jeg savner oplysninger om de geografiske positioner
udover QRA locatoren. Jeg ved, at OZ6OL var på
Møn, OZ2ME på Kulsbjerg ved Vordingborg, og
OZ9BS/OZ9AC på Ærø.
Indtil nu er der indkommet 112 logs fra hele Skan
dinavien - jeg regner med at kunne bringe testresul
tatet i november „OZ“.
Når man i en test oplever god stationsbetjening, er
det trist, at denne ikke bruges i hverdagen - jeg tæn
ker her specielt på brugen af kaldesignaler; i „Be
kendtgørelse om vilkår for tilladelse til oprettelse af
amatør-radiostationer i henhold til lov nr. 188 af 12.
april 1949«, paragraf 6, står bl. a. : »atstationerne skal
benytte de dem tildelte kaldesignaler ved begyndel
sen og slutningen af hver udsendelse, samt ved læn
gere udsendelse mindst een gang hvert tiende minut".
Som det er idag, er der mange, der som kaldesignaler
anvender fornavne - jeg ser gerne, at kaldesignalerne
anvendes i stedet for! Ifølge ovenstående citat vil tone
opkald heller ikke være at betragte som lovlige kalde
signaler.
Det forlyder, at der i de nye svenske licensbestem
melser er sket en vis modernisering af kravene m.
h. t. modulationsformer - bl. a. skulle bredbåndsfre
kvensmodulation ikke længere være tilladt på VHF/
UHF. Jeg vil antage, at kravene nu er 10F3 d. v. s.
+ 5 kHz maksimalt frekvenssving - det er et fre
kvenssving, der giver mulighed for en god kommu
nikationsevne, hvis de benyttede modtagere er indret
tet til dette frekvenssving. De fleste amatørmodtagere
vil, så vidt jeg kan skønne, være velegnede til dette
frekvenssving. En ting, der i den forbindelse ikke må
glemmes, er, at der bliver plads til langt flere statio
ner på VHF/UHF, uden at de behøver at interfere
re med hinanden.
Når der til sin tid skal diskuteres nye licensbe
stemmelser her i landet, bliver det interessant at se,
om tilladelsen til på VHF/UHF at anvende 60F3,
d. v. s. - + 30 kHz maksimalt frekvenssving, bliver
opretholdt - jeg mener, at en modernisering af vore
licensbestemmelser er tiltrængt - bl. a. på ovennævnte
punkt.
Aktivitet:

Bliv medlem af EDR

OZ9FW skriver: „Under åbningen d. 9. august wkd
jeg på 2 mtr. følgende stns fra kl. 18,30- kl. 01,00
den 10. august: PA/WLB - PA/KWY - G2JF PA/JEM - G3IMV - G3AGN - G3OGX - G3VPI -
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G8AUN - G3WUW - G3OZP - G8AKQ - G3REH
- PA/HCF - PA/CSL - PA/GSM - PA/LWJ PA/ZHB
PA/PRY
PA/PJK
PA/RZE PA/RTY - G3FPI - G2AGR - PA/PRZ - PA/SCS
- PA/KVA - G3VIG - G8BBB - G3LIM - PA/NNO
- PA/HRA - PA/WSO.
Der var også lidt åbent den 30/7 til 1/8, hvor der
blev wkd diverse SM stns bl. a.: SM6ENG, SM6ESG
og SM6EYD, ligeledes wkd en del PAØ og DJ stns.
Jeg kører med en QQE 03/12 - PM modulation - 10
element long yagi 12 meter over jorden og 32 meter
orer havet - RX FET TIS34 converter".
Vy 73 de OZ9AC.

1. SM7DEZ/M
03/12
AF 139
2. OZ3PU/SM7M 2N3632 AF 106
AF 106
3. OZ4CT/SM7M
03/12
4. SM7ED/7M
2N3553 BF 155
5. SM6DOE/7M
15W

3 el.
3 el.
Halo
Halo
5 el.

17
12
9
2
1

Poång

Ant. QSO

Ant.

Rx

Tx

Stn.

Plac.

Testresultater:
Mobiltesten den 19. maj i Skåne
Det var inte många som sande in loggen, men nedanstående gjorde det:

1065
573
510
56
33

73 de SM7AED.
Aktivitetstesten:
Septembertesten gav følgende placeringer:
144 Mhz:
OZ4EQ - 3829 points
9TJ - 3438 points
8SL - 3430 points
9PZ - 3349 points
9EVA - 2251 points
4BK/P - 1919 points
4DP - 1822 points
2GM - 1498 points
1PD - 1306 points
8UX - 1149 points
8MX - 1132 points
1BI - 979 points
2OE - 947 points
2KI - 737 points
80P — 520 points
6JM - 249 points
9NS - 178 points
432 Mhz:
OZ9PZ 94 points
9JT 76 points
144 Mhz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
19.00-23,59 DNT.
432 Mhz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
22.00-23,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.
HUSK: 432 Mhz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 11,00 og 12,00 DNT.
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2-meter klubben
holder møde torsdag den 24. oktober kl. 20,00 hos
OZ5AB, Toftegaardsvej 23, Lille Værløse (3 min.
gang fra stationen).
OZ5MK.

FRA AFDELINGERNE
Call: OZ5EDR
Lokaler:
Frederikssundsvej 123
Formand:
OZ5RO,
Ove
Blavnsfeldt,
Ordrupvej
96, 2920 Charlottenlund. Tlf. ORdrup 74 25.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej
9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. GOthåb 19 02 v.
Giro 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
2400 København NV. Tlf. Gothåb 42 41.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol
der møde hver mandag kl. 20,00. QSL-centralen
(OZ6MK) åben kl. 19,30-20,00. Lokalerne desuden
åbne lørdag kl. 14,00-17,00.
Programmet:
21. oktober:
Generalforsamling. Vi henviser til indvarslingen i
OZ for september.
28. oktober:
Klubaften.
4. november:
Auktion. Tilmelding til formanden OZ5RO, tlf.
OR 7425.
Kun grej, som er anvendeligt og i orden.
11. november:
VHF-aften. OZ9MO, Jarl Risum, holder foredrag
om 2 m SSB/AM/FM-transceiver med transistorer.
Under foredraget vil en arbejdsmodel til en KB +
2 m-transceiver blive demonstreret og gennemgået.
Konstruktionen indeholder bl. a.: Revideret 2 m-converter, 9MHz SSB-del med lav forvrængning, 10 W
lineært PA-trin, der ikke kan brænde af, og den i
OZ’s
septembernummer
beskrevne
frekvensanalyseoscillator. Derefter håber 9MO på en diskussion om
SSB versus CW, AM og PM, samt transceiver versus
krystalstyret sender.
18. november:
Klubaften.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.
Københavns afdelings vintermesterskab i rævejagt.
Nu begynder vi på rævejagter igen, og for første
gang kører vi om et vintermesterskab.
Vi starter først med 3 prøvejagter for at komme i
træning igen, hvorefter der vil blive 9 jagter i løbet
af vinteren, som tæller til mesterskabet, dog bruges
der kun de seks af jagterne i beregningen, og man
skal regne med at være ræv een gang. Man har så
ledes 8 jagter at deltage i, hvoraf de seks bedste tæller
til mesterskabet.

Der er udsat 3 fine præmier :
1. præmie er en blåpunkt autoradio.
2. præmie er en jodkvarts tågelygte.
3. præmie er ligeledes en jodkvarts tågelygte.
Startgebyr er 4 kr. pr. jagt. Alle jagter køres på
Ballerupkortet A 3028, undtaget herfra er jagten den
1/12 68, hvor der anvendes Hillerødkortet A 2828.
Mødested for jagter på Ballerupkortet er parkerings
pladsen ved købmand J.-A. i Måløv, og for jagten på
Hillerødkortet er mødestedet ved Lynge kro.
Mødetid for alle jagter er en halv time før første
udsendelse. Vi samles efter jagterne på mødestedet.
Prøvejagterne afholdes onsdagene d. 2. oktober, d.
16. oktober, d. 30. oktober. Der er en ræv, som sender
2 minutter ad gangen, første udsendelse kl. 20.00,
hvorefter der sendes hvert kvarter, sidste udsendelse
kl. 22.00.
Så begynder vi at tælle point, og nu sender ræven
kun eet minut ad gangen, og nu er der to ræve på
hver jagt.
Første sending er kl. 20.00 og derefter hvert kvar
ter, sidste sending for sidste ræv slutter kl. 22,02.
Jagt nr. 1 Onsdag den 6/11 68 kl. 20.00.
Jagt nr. 2 Onsdag den 20/11 68 kl. 20.00.
Jagt nr. 3 Søndag den 1/12 68 kl. 9.00, husk at
denne jagt er på Hillerødkortet.
Jagt nr. 4 Onsdag den 15/1 69 kl. 20.00.
Jagt nr. 5 Onsdag den 29/1 69 kl. 20.00.
Jagt nr. 6 Onsdag den 12/2 69 kl. 20.00.
Jagt nr. 7 Onsdag den 26/2 69 kl. 20.00.
Jagt nr. 8 Onsdag den 12/3 69 kl. 20.00.
Jagt nr. 9 Onsdag den 26/3 kl. 20.00.
Præmieuddelingen vil blive foretaget på en møde
aften i begyndelsen af april.
Ja, nu er der lagt op, og vi mangler blot at du får
støvet modtageren af eller eventuelt får dig taget sam
men til at få bygget den modtager, som du i lang tid
har gået og tænkt på.
Vi garanterer, at du vil få nogle gode timer sam
men med nogle hyggelige amatørkammerater, der ab
solut vil hjælpe dig tilrette, hvis du ikke er så ruti
neret eller er helt ny i denne sjove hobby. Du kan da
begynde med at møde op på startstedet til prøvejag
terne, så får du lejlighed til at følge med på disse
jagter.
Dette blev vedtaget på et møde, som blev afholdt i
afdelingslokalerne d. 5. september, hvor der var mødt
12 mand, som agter at deltage i ovenstående jagter.
Vy 73 OZ9HS med flere.
AMAGER
Formand : OZ2XU, H. M. Schau Nielsen, Mjøsensgade 6 s, tlf. AM 3812 v.
Møde hver torsdag kl. 19.30 Strandlodsvej 17, bus
linie 37 til Lergravsvej.
17. oktober:
Klubmøde.
24. oktober:
OZ9AC kommer og fortæller lidt om VHF.
31. oktober:
Klubmøde.

7.

november:
Kalibrering af rævemodtagere, der er færdige.
14. november:
Klubmøde.

Siden sidst:
5.
september var OZ7RA hos os. Demonstrerede sin
transistormodtager, der vakte interesse, både hvad an-.
gik størrelse og effektivitet. Den kunne trække en
masse stationer ind på en relativ lille antenne.
Rævemodtagerne er i fuldt sving, ca. 15 byggesæt
blev bestilt, hvilket er ca. halvdelen af medlemmerne.
Rævesenderen tager Niels og Jørgen sig af.
Vy 73 de OZ2XU max.
ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, 8100 Århus C, giro 9 19 29.
Formand: OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, Ham
mershusvej 43, 8210 Århus V.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20, 8220
Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg, 8000
Århus C, tlf. (06) 18 21 11 - 478.
Tirsdag den 22. oktober kl. 20,00:
Århusjagt på Ørhuskortet - mobiljagt.
Torsdag den 24. oktober kl. 20,00:
på Ny Mølle. Det bliver en filmaften. Der frem
vises forskellige tekniske film, hvilke kan endnu ikke
oplyses. Se nærmere herom i X-QTC.
Tirsdag den 29. oktober kl. 20,00:
Odderjagt på Odderkortet - mobiljagt.
Torsdag den 31. oktober kl. 20,00:
på Ny Mølle. OZ5TG vil fortælle om retmodtagere
og bl. a. komme ind på fordele og mangler ved disse
og fremsætte betragtninger om retmodtager kontra
supermodtagere.
Lørdag den 2. november kl. 19,00.
MOLBOJAGT - se notitsen i slutningen af vores
program.

MOLBOJAGT!
Århusafdelingen inviterer herved alle inter
esserede til rævejagt på Mols, lørdag den 2.
november.
Jagten skal foregå på kort A 2216 - Kalø.
Der vil være udlagt 2 ræve.
Mødested bliver parkeringspladsen ved Kalø
slotsruin kl. 19,00.
Der er intet startgebyr.
Første udsendelse kl. 19,30. Derefter 19452000-2010-2020 og så fremdeles med 10 mi
nutters mellemrum til sidste udsendelse kl.
22,00.
Der kan checkes ind 5 minutter efter at
sidste udsendelse er slut, altså senest 22,07.
Antallet af deltagere på et hold er under
ordnet. Der må altså gerne være flere end 2
observatører.
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Tirsdag den 5. november kl. 20,00:
Gåjagt i Marselisborgskovene med 2 ræve. Vi mø
des ved remisen. Området, rævene ligger i, begræn
ses af Skovbrynet, Strandvejen, Oddervej op til Heste
havevej, P. S. Krøyersvej, Observatoriestien til Jyllandsalle.
Torsdag den 7. november kl. 20,00
på Ny Mølle. OZ1SR, der har konstrueret en transistorbegyndermodtager, som blev præmieret af EDR,
vil komme og fortælle om denne glimrende konstruk
tion. Hvis du vil forberede dig lidt til denne aften,
så se beskrivelsen af den i OZ-august. Vi forventer
at se mange af vore medlemmer denne aften, og in
teresserede naboafdelinger er også meget velkomne.
Tirsdag den 12. november kl. 20,00:
Århusjagt på Århuskortet - mobiljagt.
Torsdag den 14. november kl. 20,00
på Ny Mølle. Dette bliver månedens VHF-aften,
hvor OZ8TA vil fremvise en transistor-TX og gen
nemgå den. Beskrivelse og diagram af konstruktio
nen udleveres som tidligere til de fremmødte, der
har interesse herfor.
Tirsdag den 19. november kl. 20,00:
Århusjagt på Århuskortet - mobiljagt.
Vy 73 de OZ6EI, Eigil.
AALBORG
Program for oktober/november.
BEMÆRK! Da der fra forskellig side er anmodet
om onsdag aften i stedet for tirsdag, vil klubaftenerne fra og med onsdag d. 23/10 være om onsdagen.
Onsdag den 23. oktober:
Farve TV og demonstration af stereoanlæg.
(Franck Nielsen Radio).
Onsdag den 30. oktober:
Klubaften.
Onsdag den 6. november:
VHF-aften. En aften hvor vi gerne ser alle 2 m
mobile og stationære.
Onsdag den 13. november:
Klubaften.
Onsdag den 20. november:
Institutionsbesøg. Vi besøger en virksomhed.
Onsdag den 27. november:
Klubaften.
NB! reserver allerede nu lørdag den 7. december
til afdelingens julefest. Nærmere i OZ november.
Hver torsdag er der teori efter VTS. Der er i øjeblik
ket tilmeldt 17 deltagere.
Vy 73 de OZ4X Erik.
BORNHOLM
Formand: Niels D. Nielsen OZ4EM.
Aftenskolen er nu så småt kommet igang, og der
har været stor tilmelding, og vi gør os store håb om
at få mange nye medlemmer, og ekstra aktivitet i
klubhuset på Galløkken.
En del af de, der bestod den tekniske prøve i maj
måned, er lige ved at være klare til at gå op til morseprøve, så mon vi ikke inden julen, har mange nye
calls i æteren.
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Såfremt vi kan fremskaffe de fornødne midler der
til, er det vor mening at anskaffe noget modtager- og
sendegrej til OZ4EDR, ligesom klubhuset må have
en ansigstløftning.
Vi erindrer derfor om vort obligationslån, alle in
teresserede bedes tegne sig hos kassereren Henning
Knoblauch, Handelsbanken, Rønne.
Også EDR medlemmer i det øvrige land er vel
komne til at støtte foreningen, og vi skal derfor i se
nere OZ komme nærmere ind på reglerne for obliga
tionslånet.
Til vore nye amatører vil vi holde en foredrags
række, om alt mellem himmel og jord, og vi star
ter med bygning af simpel 80-meter sender.
VEL MØDT I KLUBHUSET hver tirsdag kl. 19,30.

Fælles sønderjydske
arrangementer
Haderslev afd. arrangerer, som et led i den fælles
sønderjydske møderække onsdag den 27. novem
ber 1968 kl. 19,30, foredraget
„Antenne- og udbredelsesforhold på HF og VHF“
Altså et tema der har været forsømt, derfor er
vi glade for, at det er lykkedes os at få OZ3M
som foredragsholder. Paul har en enorm indsigt i
dette emne, og er en virkelig kapacitet på områ
det. Efter foredraget er afdelingen vært ved et
beskedent traktement, så mon ikke denne aften
var noget for dig?
Vy 73 Valdemar.
Hallo, alle 2 meter „Mobilfans“
Haderslev afd. arrangerer den første tirsdag i hver
måned, altså den 5. november og den 3. december
mobiltest på 2 meter.
Mødetiden: er kl. 19,30.
Mødestedet: er det fra Kristi Himmelfartsdag vel
kendte, Thomashuskro.
Afslutning: på mødestedet kl. 21,00 med kaffe
bord.
Regler: udleveres på startstedet.
Vi håber, at alle afdelinger vil slutte op om
dette forsøg på at aktivere interessen for mobil
testerne. Altså på gensyn den første tirsdag i hver
måned.
Vy 73 Valdemar.
„Tinglevjagten“.
Søndag den 22. september kl. 12,45 lød start
skuddet til den velkendte „Tinglevjagt". Vejret
var gunstigt, og humøret højt (ihvert fald ved
starten), blandt de 17 startende hold, resultatlisten
således ud:
15,02
1. Mathias Jacobsen - XYL
15,05,50
2. E. Lind - Egon Pedersen
15,19
3. A. Andersen - P. Drøhse
4. Ingrid Lind - Helmuth
15,19,10
Christensen
15,20
5. Riisbjerg Jensen - S. Nielsen

6. E. B. Hansen - Gerhard
Christensen
15,28,20
7. John F. Jensen - Rolf Poulsen 15,39
8. Jørgen Nielsen - K. Nielsen, 3 ræve.
9. Egon Hansen - Geo Leick, 3 ræve.
10. Møller Mundbjerg - B. Pedersen, 3 ræve.
11. A. Lykke Borg - E. Lykke Borg, 3 ræve.
12. OZ8AJ - Ervin Andersen, 3 ræve.
13. Claus Johannsen - K. C. Johannsen, 3 ræve.
14. Otto Schelcke - B. Schelcke, 3 ræve.
15. N. P. Hansen - Anne Andersen, 2 ræve.
16. Kurt Bøge - Inge Bøge, 2 ræve.
17. John Bøge - XYL, 1 ræv.
Sværhedsgraden må have været passende, idet
kun 7 hold af de 17, gennemførte jagten. Vi øn
sker endnu engang vinderholdet fra Åbenrå, Ma
thias Jacobsen og Inge Jacobsen hjertelig tillykke.
Jagtledelsen.
Børge og Kalle.
Jeg vil gerne på dette sted, rette en tak til alle
EDR-medlemmer, der gav mig deres stemme ved
hovedbestyrelsesvalget.
Jeg håber, at vise mig tilliden værdig, som jeres
talsmand i hovedbestyrelsen, altså, har I noget på
hjerte, så:
„Skriv eller ring så sætter Kalle sig i sving“.
Yy 73 5WK Kalle.
ÅBENRÅ
Når disse linier læses, er rævejagterne afsluttet,
men på nuværende tidspunkt er det umuligt at spå,
hvordan placeringerne vil være. I seniorklassen kæm
per 8AJ og 5WK om 1. pladsen, de er pointmæssigt
i øjeblikket ligestillet. I juniorklassen er førstepladsen
suverænt belagt af Mathias, hvilket med al tydelig
hed beviser, at han faktisk bør køre i seniorklassen!
Om andenpladsen i juniorer, er der en alvorlig kamp
imellem Hansi, Ludde og Aksel. Kort sagt, der er
træk over feltet, når ræven sender, og man er tilbøje
lig til at glemme det sportslige citat, „tab og vind
med samme sind“.
Rævejagt-afslutningsfesten med præmieuddeling, er
på nuværende tidspunkt endnu ikke fastlagt.
Aktiviteten i klubhuset er stor, og der køres for
fulde omdrejninger, med kursus og møder. Hver
tirsdag aften fra kl. 19,00, har vi kombineret teoriog byggeaften. Denne kombination af teori og prak
tik, tiltaler de fleste, det bliver ikke så „tørt“, som
når der udelukkende „terpes" teori. Hovedtemaet
for disse aftener er en amatørmodtager til HF-båndene, hvor man så senere efter ønske kan tilbygge
en VHF converter, men er der nogen der ønsker at
bygge andre emner, er disse selvfølgelig også vel
kommen. Disse teori- og praktikaftener er ikke for
beholdt begynderne, men er for „alle“, dermed me
nes, at selv om man har bygget radio nogen år, så
er man lige så velkommen, som dem der starter deres
„løbebane" i radioteknikken.
Hver torsdag kl. 19,30 er der lagt op til radiopro
blemernes „Waterloo", kombineret med en kop kaffe

eller en øl. Altså, har du nogen problemer, og hvem
har ikke det, så kom frem med dem denne aften, så
vi alle kan få glæde af dem.
På gensyn i vores klubhus.
Yy 73, Kalle.
SØNDERBORG
Til vort møde den 19. september var der ingen
overvældende tilslutning. Den „faste stab" var der
samt en gæst fra Padborg.
Da „OZ" kom samme dag, har der jo ikke været
ret megen tid til at reservere denne aften, men der
burde dog have været så megen „gnist" i folk, at de
kunne få sig lettet fra fjernsynsstolen. TV bragte
samme aften en udsedelse om gruppeeksperimenter.
Nu kan jeg for at „ærgre" TV-entusiasterne fortælle,
at de kunne have fået denne udsendelse at se i mindst
80“ billedformat på en fjernsynsprojektor, som Erich
havde stillet op.
Erich, OZ8DS, har velvilligt lovet at gentage de
monstrationen
med
måling
på
transistorkredsløb.
Desuden vil der blive lejlighed til at se forskelligt
interessant udstyr på „Sønderborg Teknikum". Det
sker altså fredag den 25. oktober kl. 20. Mød nu op
de forskellige og sig til andre, at det er her radioin
teresserede mødes.
Vy 73, OZ6AQ.
GRAM og OMEGN
Foreningens faste mødested er nu flyttet fra Hjemmeværnsgaarden i Gram til fine lokaler på Valdemarsskolen i Ribe (indgangen under uret). Vi mødes
fortsat hver torsdag, men begynder kl. 19.00. Pro
grammet ser foreløbig således ud: 1. time - morsetræning, 2. time - apparatbygning og teori (transisto
rer) begyndere og old timers, 3. time - klubtime (ragchewing m. v., kaffe).
Foreningen er indstillet på at yde en indsats for
alle nye interesserede, men i lige høj grad interesseret
i tilslutning fra alle gamle amatører fra Ribe og det
store område omkring byen. Old timers er velkomne
til evt. først at møde op lidt senere på aftenen. Kom
og vær med og lad os få en hyggelig (og lærerig)
ugentlig aften.
Vy 73 de OZ1HL.
HADERSLEV
Onsdag den 11. september 1968 havde afdelingen
sin generalforsamling. Til bestyrelsens store glæde var
der mødt 23 mand op, som fik en aften ud af det
med afdelingens kaffe og 4FA’s kringle.
Efter at 5PG var blevet valgt til dirigent aflagde
formanden 8IS sin formandsberetning. Heri meddelte
han, at han ikke ønskede at fortsætte som formand
for foreningen; en beslutning alle var meget kede af.
Alle der kender 8IS ved, at han er en ægte radio
amatør, som selv bygger sit grej, som har meget stor
viden om vor hobby og dens udøvelse, som altid er
behjælpelig med løsningen af store og små problemer,
og som aldrig har været bange for at give en hånd
med, når det var nødvendigt ved tester, udstillinger
eller antennerejsninger, og vi vil gerne her på dette
sted takke 8IS for den tid, han har været i bestyrelsen,
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og for det arbejde, han har gjort for os i OZ7DHR.
Derefter aflagde kassereren regnskab, der
tilfredshed viste et lille overskud.
Følgende bestyrelse blev valgt:

til

alles

Formand OZ2TV nyvalg.
Kasserer OZ8BX genvalg.
Sekretær OZ5WD genvalg.
Best.medl. OZ8BZ nyvalg.
Suppleant OZ8YF nyvalg.
Til revisorer blev valgt:
OZ4FA genvalg.
OZ8IN nyvalg.
Den gamle bestyrelse havde i sommerferien fremsat
tanker om nogle udvalg, som skulle aflaste bestyrel
sen i det daglige arbejde. Følgende udvalg nedsattes:
Testudvalg, festudvalg og skoleudvalg. Desuden var
man interesseret i at få en presse- og kontaktmand.
På generalforsamlingen var alle meget positivt stemt
for disse tanker. De forskellige udvalg kom til at be
stå af:
Testudvalget: OZ2TV, OZ8BZ, Erik, Valdemar.
Festudvalget: Erik, Arne, Egon, Valdemar.
Skoleudvalget: OZ8IN, OZ4FD, OZ6PL, OZ8BZ.
PR-mand: OZ8IS.
Testudvalgets opgave bliver at stå for de månedlige
2 m mobiltester samt Kr. Himmelfartstesten. Fest
udvalget skal sørge for kaffe (ikke Nescafe mere) og
kager på mødeaftenerne samt en afslutningsfest op
imod jul. Desuden skal udvalget sørge for materiale
o. lign. til evt. udstillinger.
Skoleudvalget skal tage sig af afdelingens bygge
program (80 m grundmodtager m. rør). Under dette
udvalg hører også teknisk kursus, som i denne sæson
er lagt under AOF, samt morsekursus, der vil be
gynde lige efter jul. Her skal det tilføjes, at alle der i
foråret fik deres tekniske prøver, men endnu mang
ler morseprøven, kan henvende sig til 8BZ for nær
mere aftale. De forskellige udvalg kan »rekvirere« så
mange medlemmer, som det er nødvendigt til det
foreliggende arbejde.
Det turde være overflødigt at nævne, at medlem
merne skal være deres udvalg lydhøre!!
På generalforsamlingen blev der vedtaget love for
OZ7HDR, som vil blive tilstillet HB til godkendelse.
Derefter vil alle medlemmer modtage et eksemplar
plus et medlemskort.
Program for efteråret 1968. Sæt X i kalenderen!
Onsdag d. 23. okt. :
Onsdag d. 30. okt.:
Tirsdag d. 5. nov.:
Onsdag d. 6. nov.:
Onsdag d. 13. nov.
Onsdag d. 20. nov.
Onsdag d. 27. nov.

Start på byggeprogrammet.
Byggeaften.
Mobiltest.
Byggeaften.
Byggeaften.
Byggeaften.
OZ3M Antenner og udbredel
sesforhold.
Tirsdag d. 3. dec.:
Mobiltest.
Onsdag d. 4. dec.:
Byggeaften.
Alle møder kl. 19.30 præcis.

Efter oprydning i Gåskærgade 38 blev det vedtaget
på et bestyrelsesmøde den 23. september, at to mod
tagere som stod deromme, vil blive udlånt til inter
esserede. Desuden kan det meddeles at intet vil blive
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kasseret, men at man vil se at holde grejet intakt til
forskellige tester.
Den 23. blev man enig om at OZ7HDR’s log skal
føres, og at ingen må bruge kaldenummeret uden
brug af loggen, som skal afhentes og afleveres efter
brug hos sekretæren.
Mødebogen skal også føres hver gang du har været
der. Husk det nu!!
Som det fremgår af programmet starter byggepro
jektet den 23. På denne aften vil der være orientering
om diagramkomponenter og pris. Desuden skal der
indbetales et å conto beløb, som vil blive fastlagt
denne aften.
Lige til slut: Samlingsstedet for den månedlige
mobiltest bliver Thomashus. Her mødes vi kl. 19.30
og starter kl. 20.00 præcis. Testen slutter kl. 21.00,
hvorefter der kan drikkes kaffe.
Mød op alle mand - og vær med til at præge for
eningen og foreningsarbejdet med din indsats. Er du
i tvivl om noget, så kig ud i vort klublokale på Rabensvej. - 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, Svenstrup,
tlf. 5 62 00.
Sidste møde var OZ2TV og holdt foredrag om
AP-stationer og ombygning af den til 2 m brug.
OZ8IS gav os samtidig en lille orientering om Storno.
Næste medlemsmøde bliver onsdag den 23. okto
ber. Da indbyder vi radioamatører fra Flensborg og
omegn til en rundgang på Danfoss, med efterfølgende
kaffe i klublokalet. Vi mødes ved hovedporten til
Danfoss kl. 19,00.
Der afholdes kursus i radioteknik, teori og prak
sis for begyndere ved OZ2GJ under AOF i klubhuset
hver mandag kl. 19,00. Hver onsdag er der CW.
Vy 73
Bestyrelsen.
D. M. i Rævejagt 1968.
31/8 og 1/9
arrangør E.D.R., Kolding afd.
Danmarksmester blev Chris og Buller,
med en sammenlagt tid for de 6 ræve på 159 min.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
11.
12.
12.

Robert Storgaard - H. P. Heick, Kolding
OZ5HF - Kriller, Herning
Knud E. Buch - Henning Buch, Kolding
OZ9SW - H. Jensen,
Herning
Ingrid Lind - H. Christensen, Tønder 198
Børge Meldgaard - ?
Herning
Henry Olsen - XYL,
Herning
OZ5WK - XYL, Aabenraa
C. Johannsen - V. Løkke Borg, Tønder
Boysen Hansen - G. Christensen, Tønder
John Friis - Lundegaard, Tønder
OZ1LD - OZ5KE, Nyborg

Herning
Min.
167
177
196
197
199
199
208
213
229
230
230

14. Lorensen - Korsgaard, Herning
238
15. A. Løkke Borg - E. Løkke Borg, Tønder
244
16. OZ2CV - OZ9PZ, Herning
250
17. Henning Poulsen - ?, Horsens
252
17. R. M. Mundbjerg - B. Pedersen, Tønder
252
19. Mathies Jacobsen - XYL, Aabenraa
253
20. Aage Holst - Anne Andersen, Tønder
272
21. A. Andersen - S. Nielsen, Tønder
283
22. Blytækker - XYL, Herning
289
23. Jeppe - OZ9DA, Århus
298
24. OZ8AJ - Erwin, Aabenraa
320
25. Erik Lind - Egon Petersen, Tønder
321
26. Birger - Ole ?
322
27. OZ6EI — ?, Århus
336
28. OZ3MI - Søren Jacobsen, Kolding
411
N. P. Hansen - Karen Holst, Tønder - 2 ræve.
Egon Hansen - Geo Leick, Tønder - 2 ræve.
O. Scheelke — Th. Karstoft, Tønder - 2 ræve.
OZ2UB - XYL, Aabenraa - 4 ræve.
Kurt Bøge - XYL, Aabenraa — 5 ræve.
Teddy blev syg og måtte udgå.
Fra Kolding afd. siger vi til lykke til vinderne og
tak til alle for det store fremmøde, der vidner om en
stadig større interesse for den ædle sport.
En tak skal også lyde til de tre ræve OZ7MG,
OZ3MS og OZ7TD, der røgtede deres hverv med
bravour, selv om regnen strømmede ned hele lørdag
nat.
E.D.R. Kolding afd., Jørn og OZ2RD.
ESBJERG
Formand: OZ12N, 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.
Klubaften: Hver onsdag kl. 19,30.
Klubstation: OZ5ESB.
Program:
23. oktober:
Ing. Toftgård fra Decca kommer og fortæller om
Decca Navigatør. Mød op - det bliver et interessant
aften.
30. oktober:
OZ1LN fortæller om pejlinger i forbindelse med
rævejagterne. Bagefter er der lejlighed til at udveksle
erfaringer fra sommerens mange jagter.
6. november:
Klubaften.
13. november:
OZ9FW fortsætter med at fortælle om transisto
rerne.
Teori- og morsekursus er startet. Foreløbig med
en pæn mødedeltagelse. Jeg mener at vide, at morsekurset har samlet omkring 15 interesserede. Det skul
le gerne til foråret give nye kaldesignaler her til Es
bjerg.
I afdelingen startede sæsonen den 18. september
med en klubaften. Her havde vi den glæde at mødes
med et par repræsentanter for FDF. Man var inden
for denne drengebevægelse yderst positiv interesseret

i at komme med til rævejagterne. Man havde planer
om at bruge noget af vinteren til selv at bygge mod
tagerne, og man håbede, vi ville være dem behjælpe
lige. Dette ville vi selvfølgelig. Hvad der mere sker
vides ikke, men interessen er til stede. Vi havde f.
eks. omkring 10 drenge fra FDF med til rævejagt den
21. september.
Auktionen, der afholdtes den 25. september bevi
ste, at vor afdeling har gode tider netop nu. Mange
nye ansigter er dukket op. Vi håber også at se jer i
fremtiden.
Skulle det vise sig at ing. Toftgård ikke kan komme
den 23. oktober, vil en ændring af programmet blive
udstedt.
Vy 73 OZ9FW
Dr. OM.
Nordjylland i Goteborg.
Så løb det første større arrangement af stabelen.
Begyndelsen til, forhåbentlig, en lang række gode ar
rangementer.
Søndag den 22. september mødtes 82 glade og vel
oplagte amatører og xyl’s på kajen i Frederikshavn
klar til at tage til Goteborg for at besøge vore venne i G.S.A.
Vi havde vejret med os, kun få fik kold sved på
panden, og de medbragte klemmer gled tilsyneladen
de ubesværet ned.
På kajen i Goteborg blev vi modtaget af de sven
ske amatører, og SM6CPI bød os velkommen, vist
nok lidt benovet over det store fremmøde.
Da tiden var kort, blev vi delt på kajen, således at
vore xyl’s tog med deres svenske kolleger ud for at
se Rohsskakonstslojdmuseet. En af vore damer be
nyttede lejligheden til at kontrollere, om alarmsy
stemet virkede, ved at sætte sig i en af de udstillede
stole - det gjorde det!! Den resterende del af os blev
kørt ud til Bjornegårdsvillaen i Slotsskogan. Her
gennemgik SM6CPI kort, hvad rævejagt er og reg
lerne herfor.
Selskabet blev herefter opdelt i hold, som hver fik
tildelt en af de berømte små rævesakse, og så gik
det løs. De skrappe fandt ræven omgående, de min
dre skrappe fandt ham med besvær og sved på pan
den. De resterende listede ned på terrassen foran
Bjdrnegårdsvillaen og forsøgte at se ud, som om de
ikke havde deltaget - det lykkedes ikke.
Der var herefter pause, hvor vi havde lejlighed til
at genopfriske gamle minder.
Kl. 16,00 var der fællesspisning, efter at vore
xyl’s var kommet tilbage. Kl. 19,00 gik turen tilbage
til Frederikshavn over et blikstille Kattegat.
Vi siger tak til G.S.A. og håber at se dem i Nord
jylland næste år.
Vy 73 OZ2EU Eigil.
FREDERIKSHAVN og OMEGN
Klublokale: Høgstedvej 7.
Formand : OZ6PN, Henrik Jacobsen, Absalonsvej 12.
Sekretær: CZ1SY, Svend Hinrichsen, Koldingg. 21.
Kasserer: OZ5YK, Jan Slottved, Mylius Eriksensvej 12.
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Generalforsamlingen
der var indvarslet direkte, fandt sted den 10. septem
ber, og der skal i det følgende gives et kort referat
derfra.
Mødet blev åbnet kl. 20.00, og formanden, OZ1MC,
bød velkommen. Dernæst gik man over til dagsorde
nen :
I. Valg af dirigent: Man valgte OZ4JG til mødets
ordstyrer, og denne tildelte straks formanden ordet.
II. Formandens beretning: Der er ikke sket no
get særligt i det forløbne år. Håber mange vil deltage
i
Gøteborg-arrangementet.
Formanden
indrømmede
sin egen manglende aktivitet i klubben. Håbede møde
procenten blev bedre. Modtog ikke genvalg som for
mand.
III. Regnskab : Kassereren var ikke mødt på grund
af rejse til Silkeborg, men havde overdraget regnska
bet til OZ6PN, og havde også ladet revisoren gennem
gå og godkendet det.
Det viste sig, at selv om alle indtægter og behold
ninger var steget, var der et underskud på 22 kr.
relativt, 1967-68.
Dette fik et af medlemmerne, nemlig Holst, til at
rejse sig og give 6PN de 22 kr., hvilket gav stort bi
fald. Tak, Holst!
IV. Indgåede forslag: Det eneste forslag, der var
tilsendt formanden inden fristens udløb, var stillet af
bestyrelsen. Det gik ud på, at man hvert lige år skulle
vælge formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Hvert ulige år kasserer, revisor og et bestyrelsesmed
lem. Desuden skæres antallet af suppleanter mest mu
ligt ned. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
V. Valg : OZ1MC ikke genvalg, OZ6PN ikke gen
valg som sekretær, OZ6RW ikke genvalg. Valget fore
toges efter nu gældende love. Der var til generalfor
samlingen mødt 12 stemmeberettigede.
Formand: OZ6PN, valgt med 5 stemmer. Andre
kandidater var OZ6SR og OZ1SY.
Sekretær : OZ1SY, valgt med 11 stemmer.
Bestyrelsesmedlem: OZ1MC, valgt efter lodtræk
ning. Andre kandidater var OZ6SR og OZ2VJ. Til
dette valg blev valgt om 2 gange, men da 6SR og
1MC var lige med 6 stemmer, foretoges lodtrækning.
VI. Eventuelt: Herunder stillede OZ1SY forslag
om, at man skulle finde et eller andet sted oppe i
Pikkerbakkerne (ca. 120 meter over havet), hvor vi
kunne køre test fra. Emnet blev taget op, og OZ6PN
lovede at finde ud af noget. Ligeledes har et af med
lemmerne over for mig kommet med et par forslag
angående dette, og vi skal finde ud af det snart.
Generalforsamlingen blev ophævet, og reviderede
love udsendes (i modsætning til sidste år). Man tak
kede for god orden og 4JG for at have været dirigent.
Der blev på et bestyrelsesmøde den 16. september
lagt en sæsonplan, der gælder til jul.
Denne måneds arrangementer ser således ud:
1.
oktober har 6NP gennemgået printfremstilling,
og ligeledes demonstreret denne.
8. oktober: Klubaften. 20,00.
15. oktober afholder vi vor første byggeaften.
I aften bygger vi den sjove lille multivibrator (to
negenerator), som 6PN har bygget. Prisen alt ialt
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bliver 10 kr. Men vil du hellere købe delene selv,
er det da OK. Print er gratis. Anvendelsesmulighe
der: Kontrol af LF-del, af modtager, fejlfinding, samt
morsetræner.
22. oktober: Klubaften, 20,00.
I aften starter morsekursus for vinteren. Vi star
ter kl. 19,00, og kurset vil blive gennemført uden
hensyn til antal fremmødte.
Alle, der møder, garanteres at kunne de 60 tegn
inden marts.
29. oktober: VHF-aften.
I aften bliver der afholdt foredrag om VHF. Vi
har gjort et stort arbejde for at få foredragsholdere
til dette emne. Det lykkedes, og der står ikke mindre
end 3 amatører, der er velbefarne på VHF, til rådig
hed. Derfor mød op, og få mange værdifulde ting
at vide om VHF-antenner, modtagere og sendere,
samt forstærkningsteknik på disse områder.
Der bydes hermed også velkommen til medlem
merne fra Skagen, Hjørring, Aalborg, Hadsund og
Hobro afdelingerne.
Foredraget afholdes i klubhuset kl. 20,00.
5.
november: Klubaften, 20,00. - Husk morsekur
sus kl. 19,00!
12.
november. Printfremstilling til rævemodtager
(LF + HF).
Efter multivibratoren er vel overstået, bygger vi
nu en rævemodtager, vel mest af impulser fra Sveri
ge. Printet laves i aften, og det foregår ligesom sidst.
Det var arrangementerne for denne gang, men
glæd jer! Vi kan love jer for, at foruden ovennævnte
arrangementer, afholdes mindst et fællesarrangement
til inden jul!
GØTEBORG-TUREN, den 22. sept.
var et fællesarrangement arrangeret af samarbejds
udvalget i Nordjylland med OZ2NU i spidsen. Det
var et yderst vellykket arrangement, bl. a. med fore
drag om rævejagt, samt demonstration af SM6BZR’s
simple rævemodtager, der fungerede udmærket, og vi
fandt da også ræven, hi! Det havde svenskerne gjort
godt!
Indtil videre 73 de OZ1SY.
GIVE
Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den
13. november kl. 20,00.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger det reviderede regn
skab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand, næstformand, kasserer,
sekretær, bestyrelsesmedlem.
6. Eventuelt.
Forslag indsendes senest den 25. oktober til for
manden OZ2NS, Falck, Grindsted.
Vy 73 Bent OZ8RM.

HADSUND
Så er det nu! unge som ældre, licenserede som ikkelicenserede, kom hen og se hvad der sker i den genopståede Hadsund afd., kom hen og sus til duften af
Radio".
Som program for vinteren 68/69 er der fra be
styrelsen foreslået følgende program:
1) Morsekursus
2) Teknisk kursus (efter VTS)
3) Byggeaftener
4) Sludreaftener (hvor unge og gamle kan mødes
og udveksle problemer og erfaringer)
5) Evt. rævejagter (hvis der er interesse)
6) Foredrag - Film og m. m.
Mødelokale: Skolens fysiklokale.
Mødetid: Hver onsdag kl. 19,30.
Vy 73 og på gensyn i klubben de OZ6DN.
HJØRRING
Formand: 2EU, Eigil Andersen.
Kasserer: 6UU, Bent Jensen.
Sekretær: 1TN, Stener Pedersen.
Menige: 6WN og 9FI.
Vi har nu haft vor første klubaften efter general
forsamlingen, og tager man i betragtning, at det
nok endnu ikke er nået ud til alle radiointeresserede
i Hjørring og omegn, at vi nu møder om onsdagen i
stedet for tirsdag, så må man vel sige, at fremmødet
var tilfredsstillende; men der er dog endnu plads til
„Dig", hvis du har lyst til at være med.
Programmet for i vinter foreligger endnu kun i ud
kast, og det ser således ud:
Morsekursus hver onsdag kl. 19,30. Når dette slut
ter ca. 20,30, skal vi i vinterens løb lave rævemodta
gerne færdige. En 2 m station skal gøres køreklar til
klubstation (OZ3EVA). Og for de nye, vil der blive
undervisning i elementær radioteknik.
Reserver onsdag aften til radioklubben. Der er hel
ler ikke noget i TV den aften. „Tænk" vi kan få P35
fra køleskab i år.
Vy 73 Stener Pedersen.
HOLBÆK
Torsdag den 24. oktober kl. 20,00:
hos OZ8LJ afholdes næste møde. Der vil blive gen
nemgået ESB. Kørelejlighed det sædvanlige sted kl.
19,30 fra Holbæk. Vel mødt.
OZ5FP, Flemming.
HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Formand: 4KV, Kaj Jensen, Alstrup pr. Holstebro,
tlf. (48 01 11)37.
Kasserer: 6EM, Ejner Madsen, Valmuevej 18, Hol
stebro, tlf. 42 14 25.
Sekretær: 4XP, Jes Peder Pasgaard, Hanbjerg, tlf.
(46 34 11) 138.
Bestyrelsesmedlemmer : 5KG, Tommy Bay, Mejrup,
tlf. 42 33 35.
3FT, Flemming Sørensen, Lyngbakken 12, Holste
bro, tlf. 42 33 10.
Nu har den første af de nye udvalg haft sin debut.
Det gjalt testudvalget, der, som nævnt i sidste OZ,

består af 3FT, 5KG og 5JF. De havde i fællesskab
med andre medlemmer fået arrangeret det således,
at vi kunne køre 2 m test fra Ryde Bavnehøj den 7.
og 8. september, hvor der som bekendt var skandi
navisk VHF-test. 5JF kom med senderen, 4KV med
modtageren, 5KG med antennen og undertegnede med
rør til antennemasten. Efter at 5KG aftenen i for
vejen havde fået modtageren trimmet ind og senderen
set efter, havde vi en ganske pæn station at køre
test med.
Turen som sådan blev en succes. Desværre var til
slutningen ikke for stor, men vi håber den bliver stør
re næste gang, for der bliver „en næste gang"; det vides
allerede nu med sikkerhed, men det bliver selvfølgelig
først til foråret. Til den tid håber vi at blive QRV
med en SSB-sender (idet 5KG har gode erfaringer
med SSB på 2 m), og muligvis bliver det også med
en anden antenne, da vi denne gang kun havde en
6 element yagi.
QTH’en Ryde Bavnehøj er ellers ganske ideel til
2 m-test. Selve Bavnehøjen er ca. 90 m over havet,
dertil kommer et tårn på 12 m, og vi havde igen an
tennen 7 m over tårnet.
Alle de af klubbens medlemmer, der er interesseret
i at låne amatørradioblade, kan henvende sig til 4KV;
han har i dyngevis af CQ - QST - QTS og OZ-blade
liggende - beregnet til det samme. Det er selvfølgelig
helt gratis at låne disse blade.
Vy 73 OZ4XP.
HORSENS
Call: OZ6HR.
Klubhuset, Østergade 108.
Formand: OZ2VK, Vagn Jørgensen, Mimersgade
6 a, Horsens.
Næstformand: OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strand
promenaden 46, Horsens. Tlf. 62 47 01.
Kasserer: OZ1GO, Klint Jørgensen, Havnealle 10',
Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Aaboulevarden 105',
Horsens. OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84,
Thorsted. Horsens.
Vi starter vinterens program:
Mandag den 7. oktober:
Byggeaften ved 1GO (Transistortester).
Tirsdag den 8. oktober:
Morsekursus ved 5GM.
Onsdag den 9. oktober:
Teknisk kursus ved 6JI.
Kursus vil kun blive startet, hvis der melder sig
mindst 10 deltagere på hvert hold.
Månedens arrangement:
24. oktober:
Kl. 20,00 gennemgang af vor nye ESB-sender ved
6JI.
Rævene startede den 6. oktober med en ny serie
point jagter og fremdeles hver søndag kl. 08,30
ved klubhuset.
Vy 73 Søren.
HURUP
Lokale: »Skytternes Hus«.
Møde hver torsdag kl. 20.00.
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Formand: OZ6PP, Per K. Pedersen, Hurup Thy,
Telefon 318.
Næstformand: Peer Hove, Toftegade 15, Hurup
Thy.
Kasserer: Ove A. Frederiksen, Vestergade 7, Hu
rup Thy.
Bestyrelsesmedlem : OZ5MR, Svend O. Madsen, Ok
senbøl, Vestervig.
Vi har efter sommerferien fået en del medlemmer,
det er mest skoleelever, og nogle af dem beklager at
de står helt på bar bund, hvad radioteknikken angår.
Vi vil nu, for disse medlemmers skyld, begynde mødeaftenerne en halv time før og give de grundlæggende
principper inden for radioteknikken. Peer Hove har
lovet at tage sig af denne undervisning.
På de ordinære mødeaftener kører vi stadig frem
efter det fastlagte program. Har du ikke fået et, er
de fremlagt i klublokalet.
Det var alt fra Hurup denne gang.
Vy 73 de OZ6PP.
KORSØR
Call: OZ8KOR.
Formand: OZ7UD, Knud, tlf. (03) 57 17 62.
Næstformand: OZ3Y, Hans, tlf. (03-580) 102.
Kasserer: John Andersen.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30.
Mødelokale: Svenstrup gamle station.
Torsdag den 19. september, afholdtes ordinær ge
neralforsamling, hvor vi havde den glæde at se 11 af
afdelingens ialt 16 medlemmer.
OZ3Y blev valgt til næstformand i stedet for
OZ1EU, som på grund af manglende tid, bad sig
fritaget. Tak til 1EU, for den tid du virkede.
Der afholdes igen i vinter aftenkursus på Byskolen,
denne gang for kommende radioamatører, „V.T.S.".
I forbindelse dermed afholdes hver torsdag morsetræning i afdelingen, under ledelse af OZ6LN, og
OZ4RH. Efter morsetræning, vejleder OZ3Y, og
OZ6LN i byggearbejder. Der vil blive afholdt måleaftener efter behov og aftale. Tag blot jeres proble
mer med til Svenstrup, der skulle være mulighed for
at få dem klaret.
Vy 73 de OZ7UD, K. H. Holm.
LOLLAND-FALSTER
Lørdag den 26. oktober mødes vi ved I og H-skolen, Bispegade 15, kl. 13,00. Herfra kører vi samlet
til H. C. Ørstedsinstituttet hvor OZ6ES vil vise rundt
og demonstrere interessante ting for os.
Derefter køres til EDR’s afdeling på Bellahøjvej,
hvor vi spiser for egen regning, der kan fås øl til
butikspris.
Turen foretages sammen med Næstved afdeling.
Vi kører i egne køretøjer, og standser ved Brohal
len, før Storstrømsbroen for at mødes med kamme
rater fra Lolland. Se efter rød Taunus 17M, LA
22-514, 2MI.
Vy 73 de Erik Elmer.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer. OZ1MM, tlf. (751) 81.
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Lokale: Præstøremisen, Skyttemarksvej.
Når dette læses har vi været på gensidighedsbesøg
hos Liibeck amatørerne, den 28.-29. september, sam
men med Lolland-Falster afd. Denne afd. har endvi
dere tilbudt os at deltage i deres planlagte studietur
til H. C. Ørstedsinstituttet sidst på måneden, hvilket
vi siger ja tak til. Så er det jo op til medlemmerne,
hvor mange der vil med. Det bliver en lørdag og vi
skal have et par stykker mad med tilbehør derinde,
inden forevisningen. Jeg må endnu engang henvise
til detaljer under Lolland-Falster afd.
I november har vi arrangeret et besøg på radio
værkstedet på GHR og med hensyn til datoen nær
mere i „OZ“, november.
Vinterens undervisning er i fuld gang, og der er
teori og morse hver tirsdag kl. 19,00.
Vy 73 de OZ9NB, Henning.
NYBORG
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Pilevej 2,
tlf. (09) 31 15 51.
Lokale : Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.
Program:
Torsdag den
17. okt. kl. 20 : Klubaften.
Torsdag den
24. okt. kl. 20 : Pakkefest. Alle med
bringer en pakke til en
værdi af mindst 3,00 kr.
Torsdag den 31. okt. kl. 20 :
Klubaften.
Torsdag den
7. nov. kl. 20 : Filmsaften.
Torsdag den
14. nov. kl. 20 : Klubaften.
Torsdag den
21. nov. kl. 20 : Foredrag. På
det tids
punkt da programmet skrives, er emnet ikke helt
bestemt, men vi regner med at det bliver »Radio
bølgernes udbredelsesforhold«.
Vy 73 de OZ4WR, John.
ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG.
Adresse: Sophus Bauditzvej 14, Odense.
Tlf.: 11 31 09.
Efterhånden har vi fornemmelsen af at vort nye
mødested er faldet godt i smag, og det ikke bare var
nysgerrighed, der lokkede de mange medlemmer til
huse fra starten. Mødetallet er stadig stigende, og
hvis det fortsætter på den måde, må vi snart se os
om efter større lokaler, hi.
Mødesæsonen fik en flyvende start den 26. septem
ber, hvor der var inviteret til indvielsesfest, og det
skulle naturligvis være med damer, spisning, dans m.
m. Hyggelig og tæt bænket sad vi der i stadsstuen og
hørte 7XG med grødet stemme byde velkommen og
berette om det store held, der var overgået os med
disse gode lokaliteter, og de mange ivrige hænder
der havde været med til at gøre det hele istand. Så
gik spisningen på livet løs af den medbragte mad,
godt skyllet ned med hvad dertil hører af hjemme
bryg m. v. Dans, sang, sjov og skæg gik til hen mod
midnat, hvor festlighederne ebbede ud.
Den 9. oktober blev planerne om OZ3FYN’s gen
opståen bragt ud i livet. To arbejdsgrupper blev ned
sat, en til VHF og en til HF-arbejde. VHF-gruppen,
bestående af 2SQ, 7HJ og 8HV, fik til opgave at

bringe det bestående VHF-grej køreklar, bygge modu
lat or og opsætte antenne. HF-gruppen, bestående af
2RH, 7W, 8JD og 9AQ skulle sørge for bygning af
en CW-sender med mulighed for senere tilbygning af
ESB samt opsætning af en flerbåndsantenne. Statio
nerne skal primært give de medlemmer (især de nylicenserede), der ikke selv har køreklart grej, mulig
hed for at komme i luften og med hjælp og vejled
ning få operationsteknikken indøvet, samt stimulere
interessen for selv at komme igang. Der kan jo end
videre køres tester på afdelingsbasis og måske skabes
kontakt med andre lokalafdelinger. 2X har gavmildt
foræret afdelingen en masse grej, deriblandt modta
gergrej, som løser dette problem både for HF og
VHF.
Når dette læses er C-kursus allerede i fuld gang
med ca. 25 deltagere. På tilmeldingsaftenen den 23.
sept. redegjorde 7XG for kursets indhold og på
pegede, at det også krævede noget af en indsats fra
elevernes side for at nå det ret koncentrerede pen
sum igennem. Det lod ikke til at afskrække nogen,
for alle meldte sig.
Allerede nu skrider arbejdet med 3FYN godt frem.
7W har allerede fået det mekaniske arbejde fra hån
den, og det bliver både CW og ESB fra starten. An
tenneophængning er aftalt med vor vært, så lyt bare
efter 3FYN, den skal nok være der mandag aften!
Programmet for okt./nov.:
28. oktober:
Klubaften.
22. oktober:
Foredrag ved OZ9FR om mikrobølger og bølgelederteknik.
4. november:
Klubaften.
11. november:
Foredrag ved OZ8JD om strømforsyning specielt
transformatorer.
18. november:
Klubaften.
25. november:
Demonstration af mobilgrej v. OZ8HV og OZ9OT.
Vy 73 de 2RK, Rune.
SVENDBORG
Formand: Villiam Johansen, 2WT,
tlf. 21 49 68.
Onsdag den 23. oktober kl. 19,30:
Klubmøde.
Onsdag den 6. november kl. 19,30:
Klubmøde.

Skovbrynet

2,

VHF aktivitet på Fyn
For at fremme aktiviteten på Fyn, er Svendborg
afdelingen villig til at arrangere et møde for alle
interesserede VHF-amatører på Fyn. Vi kunne på et
enkelt møde drøfte fælles problemer og tale om, hvad
vi eventuelt kan gøre for at fremme aktiviteten, og
om vi eventuelt skal arrangere flere møder. Skriv
eller ring til OZ2WT så vi kan finde en mødedag,
hvor flest mulig kan komme
Vy 73, Lili.

ROSKILDE
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Afdelingen afholder møde hver torsdag fra kl.
19,30-22,30.
Særlige arrangementer:
Afdelingen afholder auktion torsdag den 7. no
vember. Mon ikke at der en del af afdelingens med
lemmer, som er i besiddelse af godt amatørgrej, som
de kunne tænke sig at sætte på auktion?
Vi skulle gerne denne gang have masser af grej og
ikke mindst en god købelyst. Auktionen begynder kl.
19,30. Sælgere bedes anmelde salgsobjekter senest
samme aften kl. 19,00 til formanden.
Medlemmerne bedes erindre afdelingens general
forsamling torsdag den 28. november kl. 19,30. Dags
orden i henhold til lovene.
Træning i CW om tirsdagen er ophørt.
Vy 73, OZ2BO.
VEJLE
Når dette nummer udkommer, skulle vi være godt
igang med både teknisk kursus og morsekursus, og
vi håber at disse kurser må gå godt og stabilt vinte
ren igennem.
Den 2. november:
Fest afholdes i Ellevangens festlokale.
Den 2. december:
Foredragsaften.
Februar:
Antagelig auktionsaften. Har I noget grej, som
kunne have godt af at skifte ejermand, så skulle
chancen være der i februar.
Vy 73 9GS.
VIBORG
Vi er nu godt igang med kursus, men det havde
jo været ønskeligt om alle de af jer, der er medlem
af EDR - og som ikke er tilsluttet afdelingen ville
komme ud af busken og deltage i vinterens tekniske
kursus så I også kunne få en licens, og jeg kan da
i den forbindelse oplyse, at vi nu er 47 licenshavende
medlemmer i lokal afdelingen, og at vi i alt er 56
medlemmer, så det er efter vort skøn et ret pænt
medlemsantal - men dette kunne blive meget større
og vi ville ligeledes kunne arrangere betydeligt mere,
dersom I alle ville slutte noget mere op om afdelin
gen - så vi siger på gensyn hele vinteren.
Vi afholdt den 24/9 auktion og det med en god
deltagelse. Vi havde gæster fra mange af vore nabo
byers afdelinger, bl. a. Randers, Hobro, Silkeborg og
mange flere, vi siger jer tak derfor og håber, vi
må ses noget oftere evt. til nogle fælles arrangemen
ter. For at vende tilbage til det egentlige - auktionen,
så var der meget godt mellem alt det indkomne gods,
og købelysten var god - tak allesammen og på gen
syn.
Der blev, som er de fleste af jer bekendt, afholdt GF
i Århus den 15/9, resultatet af denne er formodent
lig andet sted at læse her i bladet, hvad den så har
givet os rent positivt - altså GF, vil vi fra afdelin
gens side afstå fra at kommentere, men lige oplyse,
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at vi ved denne var mødt frem med en deltager,
OZ1PD, og at denne, der fik forbindelse med flere,
som gerne så, vi fik et samarbejde igang i fremtiden,
og efter de nye zonegrænser hører vi således nu ind
under de nordjydske afdelinger, og vi har fra sam
arbejdsudvalget for EDRs nordjydske afdelinger mod
taget brev om at deltage i udvalgsarbejdet, og af
samme arbejde høste dens glæder og sorger - forhå
bentlig mest glæder. Vi her i lokalafdelingens besty
relse er indstillet på at deltage i dette arbejde, og vi
skal da også lige gøre jer bekendt med, at vi har haft
deltagere med til en af samarbejdsudvalgets arrange
menter, dette var turen til Goteborg, se sidste OZ der var på denne tur ca. 80 deltagere, og fra afdelin
gen her var der fire deltagere, OZ3GC og XYL
samt OZ1PD med XYL, disse beretter at have haft
en god tur, det trods 5 timers bilkørsel og ialt 6 ti
mers sejltid, tiden i Goteborg altfor kort - men alt i
alt en god dag.
OZ1PD har personlig talt med OZ2NU og over
for denne givet tilsagn om, at vi i videst muligt om
fang vil deltage i udvalgets arbejde og arrangemen
ter m. v., men at vi ikke kan komme med repræsen
tanter til alle udvalgets møder, bl. a. på grund af af
standen til hvor møderne afholdes. Vi vil, når vi ikke
kan møde frempersonligt, lade høre fra os pr. brev
eller på anden måde, vi ser fremtiden lyst i møde og
håber, at rigtig mange vil slutte op om dette udvalgs
arrangementer m. v.
Kursus er hver onsdag aften fra kl. 19,30 til ca. kl.
21,00,
derefter kaffebord og ovenpå denne en Vi ti
me med OZ1MD som underviser i CW - vore lærer
kræfter til det tekniske kursus ser således ud:
OZ9CX, OZ9OLV og OZ1MD.
Medlemsmøder afholdes om tirsdagen anden og
fjerde tirsdag i måneden, foredrag og øvrige arran
gementer bliver på en af disse tirsdage og man må
så holde sig underrettet via udhængsskabet og OZ.
12/11 er der foredrag ved OZ?????. Mr. X, som vil
fortælle om haletudsens liv på månen, - foredrag bli
ver der i alle tilfælde på denne aften - og mød så
talrigt op og se, hvem der holder foredraget.
Til slut - vi har klublokale og station og vores
kaldesignal er OZ4VB - på gensyn i hytten, Reber
banen 12 over g.
Vy 73 de OZ1QB og OZ1TC.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C OY1MP, Christian Ludvig Meinhardtsen Poul
sen, Hvannasund, 3870 Klaksvik.
C OY2KV, Karl Vilhelm Thomsen, Kosini, 3870
Klaksvik.
C OY3DJ, Danjal Rasmus Frimod Joensen, Gjogv,
3800 Torshavn.
C OY3KB, Kristian Bertholdsen, 3890 Vagur.
C OY3LM, Leivur Andras Matras, Gerdareidi, 3870
Klaksvik.
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C OY3RH, Torleif Flansen, 3870 Klaksvik.
C OY5FD, Frodi Durhuus, c/o Emma F. Jacob
sen, Gørdum, 3870 Klaksvik.
C OY5TE, Leivur Joannes Matras i Bud, Hvanna
sund, 3870 Klaksvik.
C OY7BD, Hans Brynjalvur Danbjøg, Sømands
hjemmet, 3870 Klaksvik.
C OY7R, Hans Jacob Ronny Hansen, Sørvagur,
3800 Torshavn.
C 10739, OZ1CV, Gunnar Svenningsen, Vibevej 22,
6300 Gråsten.
C OZ1UB, Bredo Hetting, Sdr. Boulevard 13, 4874
Gedser.
C 10181, OZ4GN, Gorm Rønn Nielsen, Markvan
gen 26, 2630 Tåstrup.
B 10921, OZ6CU, Chresten Østermann, Konvalvej
13, 9000 Ålborg.
B OZ8RO, Ragnar Otterstad, Trollebo, 4581
Rørvig.
Navneændring:
C OZ9CN, Henning Christensen, Liljevej 16, 2970
Hørsholm.
Nyt navn: Henning Bank.
Inddragelse:
OX3DM, Ole Dam, Godthåb.
B OZ6TN, Bertil Nordahl, Kastanie Allé 20, 3520
Farum.
A OZ8OG, Olli Antero Savolainen, c/o Haug,
Marienlystvej, 8651 Virklund.
C OZ8VK, Viggo Christensen, Midgårdsgade 5, 5.,
2200 København N.
NYE MEDLEMMER
11056 Flemming Madsen, Hegnshusene 96,
Brønshøj. (A)
11057 Niels Windahl Pedersen, Grundtvigsvej 5,
Køge.
11058 Gunnar Johansen, Rødkælkevej 4, Ølstykke.
11059 Poul Sange, Tøndervej 121, Åbenrå.
11060 Jesper Bodekær, Tekn. Kollegium, vær. 434,
Marselis Boulevard, Århus C.
11061 Aage Holst, Jernbanegade 3, 1, Bredebro.
11062 Max Krogh, Tværvej 10, Hornslet.
11063 Carl Lind, Håndværkerhaven 2, København
NV (A)
11064 Johannes Hansen, Ibsvej 3, Præstø.
11065 Egon Hansen, Frilandsvej 29, Tønder.
11066 Otto Scheelke, Elmevej 10, Tønder.
11067 Kurt Søndergaard, Rørsangervej 1, Vejle.
11068 Jens C. Stjernholm, Højbovej 6, Brejning.
11069 Torben Nielsen, Aagaardsvej 2, Bøvlingbjerg.
11070 Arne Grove-Nielsen, „Postgården11, Hejnsvig.
11071 Svend Berendt Johansen, Hvidsværmervej
144, Rødovre (A)
11072 Bjarne Schmidt, c/o G. R. C., postbox 119,
Godthåb, Grønland.
11073 Erik Christensen, Kløvervej 230, Haderslev.
11074 Freddy Ingvorsen, Haraidsgade 23 st.,
København N. (A)
11075 Bent Georg Pedersen, Tavlekærsvej 26,
Hvidovre. (A)

11076 John Hædersdal, Præstegårdsalle 25,
Brønshøj. (A)
11077 Christian F. Arndt, Lindedal 40, Haderslev.
11078 Willy Nielsen, Rosenvej 3, Tulstrup, Hillerød.
11079 P. Mandnip Hansen, Aakjærs Allé 2,
Søborg. (A)
11080 Willy Lauridsen, Stubmarken 24,
Søborg. (A)
11081 Arne Sørensen, Bæk, Vonsbæk.
11082 OZ3F, Verner Hansen, Sydvestvej 125,
Glostrup.
11083 Tom Georg Bungaard, Vojensvej 30, 1.,
Rødovre. (A)
11084 Henrik Priess Christensen, Bundgårdsminde,
Støvring.
i 1085 Frederik Sonnenborg, Ellevang 22, Vejle.
11086 Ole Jensen, Horupsgade 4, Tønder.
11087 Gunnar Lyhne, Ellevang 10, Vejle.
11088 John Sverre Rasmussen, Vesterhavsgade 61,
Esbjerg.
11089 Johs. Jørgensen, Sø-Søby, Flemløse.
11090 Benny Jørgensen, Mjølnersvej 13 A,
Helsingør.
11091 Jørn E. Larsen, Over Draaby, Jægerspris.
11092 Jørgen Larsen, Holger Danskesvej 8 st. tv.,
København F. (A)
11093 Inge Bodil Johannesen, Pilevej 2, Nyborg.
11094 5A2TS, Robert Frederiksen, P.O. Box 2219,
Tripoli, Libya, North Africa.
11095 Carl Johan Liebe, Ved Ermelunden 24,
Gentofte.
11096 Jan Berg Jensen, Søndergade 91,
Frederikshavn.
11097 Jørgen Fjelsing Jeppesen, Bramstrupvej 8,
Odense.
11098 Andres Erik Rasmussen, Søvej 16, Brabrand.
11099 Gustav Haraldsson, Nygårds Plads 8, 15 th.,
Rødovre (A)
11100 Aksel Haraldsson, Nygårds Plads 8, 15 th.,
Rødovre.
11101 Eyvind Bruno Schmidt, P.O.Box 45,
Julianehåb, Grønland.
11102 OY7R, Hans Jacob Hansen, Sømandshjem
met, Klakksvik, Færøerne.
11103 Bjarne Søgaard Hansen, Vestervangen 19,
Asnæs.
11104 Lars Ølholm, Åbyhøjgård 2, Åbyhøj.
11105 Jørgen Haslam Rasmussen, Tøndergade 89,
Århus C.
11106 Per Hansen, Hospitalsgade 38, Give.
11107 Aage Bent Glistrup Hansen, Istedgade 88, 2,
København V. (A)
11108 Anker Jensen, Odensevej 114, Middelfart.
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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
Farum, t. (01) 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen,
2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand:
OZ3FM,
Emil
8700 Horsens, tlf. (05) 62 20 96.

Frederiksen,

Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt,
lottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe
sens, tlf. (05) 62 18 34.

Sigersted,

3520

Lykkesvej

15,

Nørretorv

15,

Ordrupvej

96,

2920

Char-

Borgmestervej

58,

8700

Hor

☆
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO Svend Åge Olsen,
tlf. (01) 36 — GO 1902v.

Folkvarsvej

OZ7DX, Vøgg H. Jacobsen,
Kbhvn. 0., tlf. (01) 92 — ØB 8170.
OZ2MI, Fru Mimi
F., tlf. (03) 85 31 44.

Engberg,

OZ3Y, Hans Rossen,
580 Frølunde 102.
OZ7XG, Erling
tlf. (09) 11 31 09.
OZ2NU, Børge
(08) 13 53 50.

Halsebyvej

Hansen,

Sophus

Petersen,

OZ4GS, Svend
tlf. (05) 62 18 34.

Wagner,

9,

1,

2000

47,

4220

335,

9,

4800

14,

6200

2100

tlf.

9000

Borgmestervej

58,

8700

Petersen,

Postbox

9100

tlf.
Aal

Aabenraa,

Sigersted,

(03)

Odense,

Aalborg,

66,

F.,

Nykøbing

5000

9100

Bornholmsgade

Ærholmen

5,

Korsør,

Bauditzvej

Postbox

Kbhvn.

Adolfsgade

Vestersovvej

OZ1BP, Bernhard Pedersen,
borg, tlf. (08) 13 41 19.
OZ5WK, Karl
(046) 21 31 11.

Gustav

tlf.

Horsens,

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge
(08) 13 53 50.

335,

Aalborg,

tlf.

OSL-centralen ;
EDR’s QSL-central: v. OZ6HS, Harry
pr. 9480 Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.

Sørensen,

Ingstrup

QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet ved en
hver indbetaling.

Annoncer:
Amatørannoncer:
Fru
Grethe
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

Atter medlem.
1096 O. Seider, Lindevangshusene 36, 1, tv.,
Tåstrup.
8945 OZ1RK, Hans Jørgen Jønsson, Kølstrupvej
40, Munkebo.
1230 Helge Sibborn, Holbækvej 8, Roskilde.
284 OZ7VE, V. J. Ejthz, Regnegade 13, StoreHeddinge.

Peder

28,

Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul
15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Sigersted,
Andersen,

Borgmestervej
Peder

58,

Lykkesvej

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kildeangivelse.

☆
Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 21. oktober 1968.
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