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QTH: Fyens Stiftsbogtrykkeri
Vi skylder læserne en undskyldning. Sidste 

OZ, for oktober, var ikke, som det skulle være. 
Mest synligt var de mange trykfejl og den alt 
for sene udsendelse.

Baggrunden skal søges i den skæbne, der er 
overgået vort gamle trykkeri, Fyns Tidendes 
Bogtrykkeri. Som det vil være læserne bekendt, 
havde Fyns Tidende i et stykke tid lidt af svig
tende helbred, og det afgik for nogen tid siden 
ved en stille død. Hele virksomheden indbe
fattet bogtrykkeriet er blevet overtaget af Fyens 
Stiftstidende, og OZ fremstilles fremefter på 
Fyens Stiftsbogtrykkeri.

Det er klart, at sådan noget ikke forløber 
helt uden visse krampetrækninger. Det lover 
imidlertid godt for fremtiden, at disse krampe
trækninger rent faktisk ikke er blevet så slem
me, som mange måske ville have ventet, Folke
ne i vort nye trykkeri er gået til sagen med 
krum hals og løftet halespids, og vi vil ikke i 
redaktionen forsøge at forklejne denne indsats.

Tværtimod vil vi gerne på dette sted gøre 
opmærksom på, at vi nu har fået en teknisk 
mulighed for at gennemføre visse forbedringer 
ved vort blad, som måske har været tiltrængt 
længe. Vi har fået adgang til en langt mere 
moderne trykkeriteknik og medarbejdere med 
masser af friske ideer, som red. så skal forsø
ge at udmønte i den kommende tid. Man skal

imidlertid ikke vente revolutioner, sådan nogle 
tror vi ikke rigtig på, men vi skal langsomt, 
men sikkert ændre OZ’s ansigt, så det bliver 
yngre og smukkere.

Vi vil gerne her benytte lejligheden til at 
sige vore gamle medarbejdere fra Fyns Tiden
des Bogtrykkeri en varmtfølt tak for de mange, 
mange års fortræffeligt samarbejde — som jo 
også har udstrakt sig til Kortbølgeamatørens 
Håndbog og fire udgaver af Vejen til Sendetil
ladelsen - samt en del mere anonyme tryk
sager.

Vi har nu de bedste forventninger om at 
få det samme gode samarbejde med vort nye 
trykkeri. Især for sådanne amatør-redaktører 
som OZ’s betyder støtten og hjælpen fra tryk
keriets professionelle kræfter overordentlig me
get.

Til læserne vil vi til slut sige: hav lidt tålmo
dighed med os her i overgangsperioden, der er 
mange vanskeligheder at overvinde, som ikke 
kommer synligt frem til overfladen. Til de for
fattere, der måske forgæves har ventet på at se 
deres stof dukke op, og ikke kan forstå, hvor
for senere indsendte ting allerede er offentlig
gjort, må vi sige: hav tålmodighed, der er sta
dig visse problemer, men de skal nok blive 
overvundet.

73, OZ’s redaktion.
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FM-MF med integrerede kredsløb
Af OZ9MO, Jarl Risum, Bispebjerg Hospital, 2400 NV.

I nedenstående artikel vil jeg give en rede
gørelse for eksperimenter og erfaringer vedrø
rende FM-mellemfrekvensforstærkere til brug i 
2 m-modtagere med 10,7 MHz 1. MF. I artik
len præsenteres det foreløbige resultat af forsø
gene: en brugbar, men næppe optimeret kon
struktion.

Problemet kan gribes an på tre forskellige 
måder:

1) Man forstærker signalet på 10,7 MHz og 
sender det via en begrænser ind på en krystal- 
diskriminator.

2) Man blander signalet ned til 455 kHz, 
forstærker, begrænser, og benytter en alminde
lig diskriminator.

3) Man blander signalet ned til ca. 200 kHz 
og sender det forstærkede signal via en Schmitt- 
trigger ind på en impulstælledetektor.

Jeg vil i det følgende se bort fra løsning 3, 
da den endnu er uprøvet. Løsning 1 og 2 har 
givet grå hår nok for lange tider.

Det store problem ved bygning af FM-MF- 
forstærkere er at undgå selvsving. Ved at 
konsultere faglitteratur og specifikationer på 
professionelt grej viser det sig, at forstærk
ningen før diskriminatoren skal ligge omkring 
120 dB for at opnå et godt resultat. Da en al

mindelig 4-trins 10,7 MHz MF-forstærker 
(Larsen og Høedholt 7238) forstærker hen- 
imod 70 dB, var det nærliggende at forsøge en 
modifikation af denne. Et 10,7 MHz diskrimi- 
natorkrystal blev indkøbt hos ITT og. en kry- 
staldiskriminator blev opbygget efter fig. 1. 
Desuden blev et antal løse 10,7 MHz forstær
kermoduler udloddet fra en Torotor-MF og 
koblet foran. Efter utallige mislykkede forsøg 
med afskærmning m. m. blev projektet lagt på 
hylden. Det viste sig umuligt at drive forstærk
ningen over 80-90 dB, uden at opstillingen gik 
i sving. Ved hjælp af en KB-modtager, indstil
let på 10,7 MHz, konstateredes, at udstrålin
gen fra printet var meget stor, og en undersø
gelse af tilbagevirkningskapaciteterne i de be
nyttede transistorer (AF 126) sandsynliggjorde, 
at opstillingen kunne svinge trods grundig af
skærmning og afkobling. Når jeg alligevel brin
ger diagrammet af krystaldiskriminatoren, er 
det fordi den virkede udmærket, og fordi det 
i dag er muligt, omend besværligt, at bygge en 
stabil 10,7 MHz-forstærker med integrerede 
kredsløb eller felteffekttransistorer.

Efter de mislykkede eksperimenter blev en 
blander med krystalstyret oscillator fremstillet, 
så 10,7 MHz-signalet blev blandet ned til 455
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kHz, hvor sprednings- og tilbagevirkningskapa
citeter har ca. 20 gange mindre betydning. 
En modstandskoblet MF-forstærker blev lavet 
og straks kasseret igen på grund af for stor 
egenstøj. En 455 kHz standard-MF (Dansk 
Mini Radio), efterfulgt af begrænser og diskri- 
minator, viste sig at være for selektiv, og da 
kredsene blev dæmpet passende, var forstærk
ningen væk. Til sidst lykkedes det dog ved at 
benytte integrerede kredse med stor forstærk
ning, koblet sammen via kraftigt dæmpede 
kredse.

Diagrammet ses på fig. 2. I indgangen sid
der blanderen med BF115, der får injektion fra 
den modstandskoblede BF115-krystaloscillator. 
Som blander blev en TIS34 også prøvet, men 
den gav mindre forstærkning end BF115, og da 
krystalfilteret fjerner alle uvedkommende signa
ler, er der således god grund til ikke at benytte 
en felteffekttransistor på dette sted.

Kondensatoren mellem blanderens basis og 
oscillatorens kollektor må ikke blive for stor, 
da blanderen i så fald overstyres med en karak
teristisk hvæsen til følge.

Efter blanderen kommer to kaskodekoblede 
forstærkere med to CA 3028 (RCA, 14 kr. en 
gros). Da denne kobling allerede er blevet om
talt i OZ1), vil jeg ikke komme nærmere ind 
på den her, men blot henvise til en udmærket 
Application Note desangående.2). Hvert af de 
kaskodekoblede trin giver en tomgangsfor
stærkning på 40 dB. I denne opstilling er den 
noget mindre, ca. 25-30 dB, på grund af de 
dæmpede kredse.

Kaskodetrinnene efterfølges af en CA3012 
(RCA, 17 kr. en gros). Dette er et integreret 
kredsløb, som er specielt beregnet til forstær
ker og begrænser i FM-MF-forstærkere. CA 
3012 kræver kun ca. 300 mikrovolt på indgan
gen, før begrænsning indtræder, og er i besid
delse af en total forstærkning på omkring 75 
dB. Indmaden består af 10 transistorer, 7 dio
der og 10 modstande. Den er beregnet til en 
batterispænding på 10 volt. CA 3011 er mage 
til, men beregnet til 7,5 volt. CA 3013 og 
CA 3014 indeholder desuden detektordioder 
og LF-emitterfølgere, som dog, så vidt vides, 
giver anledning til unødvendig ekstra forvræng
ning.

Som diskriminator er valgt kredsløbet fra 
Stornos „Viking“-MF. Det udmærker sig ved 
lav egenforvrængning og stort LF-output. Hvis 
de originale spoler ikke lader sig fremskaffe, 
kan man forsøge at vikle dem selv efter de op
givne selvinduktionsværdier, eller eventuelt be
benytte data fra OZ3), idet man dog må være 
opmærksom på, at den af OZ2PO benyttede 
Neosid-klokkekerne er beregnet til frekvens
området 2-10 MHz, og derfor ikke kan for
ventes at give noget imponerende Q på 455 kHz. 
Hvorvidt dette er en fordel eller en ulempe, 
skal jeg ikke kunne sige. CA 3012 skal belastes 
med omkring 4000 ohm for at arbejde bedst 
muligt, og kun målinger kan vise, om dette er 
opfyldt.

Efter diskriminatoren skal tilsluttes en LF- 
forstærker med en indgangsimpedans på over 
500 kiloohm og en frekvenskarakteristik på - 
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FIG. 1.. KRYSTALDISKRIMINATOR TIL 10,7 MHz (STORNO).



6 dB/oktav i området 300-3000 Hz. Hvad der 
ligger uden for dette område, har ingen inter
esse og bør skæres bort med et LC-filter.

Det er nærliggende at spørge, hvorfor der 
ikke er anvendt een CA 3012 i stedet for de 
to kaskodetrin. Svaret er, at det kunne man 
udmærket gøre og endda spare plads og kom
ponenter, men da MF-forstærkeren samtidig 
skal benyttes til modtagning af ustabile AM- 
signaler (1 gang om året), er denne løsning 
ikke brugbar. Indgangen på 2. integrerede 
kredsløb ville være det naturlige sted at tilkoble 
en diodedetektor, men desværre forstærker den 
første CA 3012 så meget, at klipning af signa
let til diodedetektoren indtræder allerede ved 
et meget lavt niveau. Løsningen med de to 
kaskodetrin er valgt som det gunstigste alter
nativ, men måske burde man overveje at be
tragte ustabile AM-stationer på samme måde 
som bredbånds-PM, nemlig som uønsket støj 
skabt af folk, der kalder sig radioamatører uden 
at være det, og derfor er uden berettigelse i en 
ordentlig modtager. Erfaringer fra udlandet har 
imidlertid belært mig om nytten af en AM- 
detektor, specielt når man er faret vild, så der
for er den medtaget her.

Selve kredsløbet er vist på fig. 3. Det er en 
kopi af detektoren i Becker Flugfunkwerks nye 
fly-transceiver AR 10 S4). Den ejendommelige 
kobling efter detektordioden tjener til at fjerne 
støjspidser, som ligger over det gennemsnitlige 
modulationsniveau. Kredsløbet virker fantastisk 
godt over for støj hidrørende fra biler og knal
lerter og giver, sammen med LF-forstærkerens 
300-3000 Hz-filter, et udmærket resultat.

Parallelt med det viste MF-system er kob
let et system specielt til modtagning af SSB og 
CW (og stabile AM-stationer). Fra dette sy
stem udtages den nødvendige AGC-spænding 
til converteren.

Opbygningen af MF-forstærkeren er ganske 
ukritisk, takket være den lave frekvens og de 
integrerede kredsløbs ringe tilbagevirknings
kapacitet. Som det fremgår af billedet, er for
søgseksemplaret muret op på et hjemmelavet 
universalprint med monteringstråde på kryds 
og tværs på bagsiden. Printet er jordet ved ind
gangen og afstanden til chassispladen er kom
plet ukritisk. Oscillator og blander er, ligesom 
AM-detektoren, anbragt på små print i nærhe
den af forstærkeren.

Trimningen er uhyre enkel: L1-L4 justeres 
til maksimum signal, målt med en diodeprobe 
over kredsene. Til slut justeres L5 til 0 volt 
DC på LF-udgangen, idet man indstiller mod
tageren på en station med rimelig styrke.

Enheden har været i brug i ca. et halvt år 
og har virket upåklageligt i min mobilstation 
under alle temperaturforhold. Ved sammen
ligning med en „Viking“ mellemfrekvens var 
den hjemmelavede en anelse bedre m. h. t. 
følsomhed for svage signaler. Desværre blev det 
ikke undersøgt, hvilken MF der undertrykte 
tændingsstøj bedst, da jeg på daværende tids
punkt ikke var klar over, at det skulle være et 
problem. Jeg er siden blevet informeret om, 
at siliciumtransistorer skulle være tilbøjelige til 
at omdanne tændingsstøj til fasemoduleret støj, 
der kan slippe gennem diskriminatoren og ind 
i LF’en. Nærmere oplysninger om årsager og
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En 144 MHz-sender
Af OZ-DR 1463, Steen Asmussen, 
Alssundvej 11, 6400 Sønderborg.

Denne lille opstilling kan benyttes af ama
tører, som ikke bor ret langt fra hinanden. 
Med en OC 171 har jeg opnået en rækkevidde 
op til 1,5 km med antenne. Jeg har også prøvet 
med AF 115 og AF 239 samt nogle andre høj
frekvenstransistorer, men med en OC 171 gi
ver den mest fra sig.

Opbygningen er ikke kritisk, jeg har bygget 
den på print, som er vist i forhold 1 : 1 .  Spo

len består af 2 vindinger 1 mm kobbertråd. 
Man skal eksperimentere sig frem med, hvor 
mange mm der skal være imellem vindingerne, 
men jeg har 2-3 mm. Antennen tilkobles ved 
at lave 2 vindinger og sætte dem ind mellem 
spolen efter forsøg. Mikrofonen kobles til sen
deren direkte uden særlig modulator.

1NDG.

ANTENNE

afhjælpning af dette problem savnes, men da 
fænomenet er ganske interessant, håber jeg, at 
eventuelle eksperter på dette område vil frem
komme med en redegørelse i OZ. I det aktuelle 
tilfælde vil jeg helst tro, at alting er i den skøn
neste orden, da RCA uforbeholdent anbefaler 
de benyttede IC’er til netop denne anvendelse. 
Og de har efter sigende også biler i Amerika.

Litteraturhenvisninger:
1) OZ juli 68; OZ5PZ: Forstærker med integrerede 

kredse.
2) ICAN-5337 : Application of the RCA CA 3028 IC 

RF-amp. in the HF and VHF ranges. H. C. Kiehn. 
(Fås hos RCA’s danske repræsentant: Hede Niel
sen A/S.)

3) OZ dec. 67; OZ2PO : FM-detektor for smalbånds
modtagere.

4) Radio Mentor jan. 68; P. Lawo: Sprechfunk auch 
fur Segelflieger.
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Hallicrafter Transceiver
Ved OZ7BO.

Selvom den nyeste transceiver fra Halli- 
crafters, Cyclone SR-400, ved første øjekast 
ser ganske konventionel ud - der er udelukken
de anvendt rør, ligesom opbygningen er på god 
gammeldags maner og kemisk fri for print - 
er der, når man kigger nærmere efter, mange 
finesser og nyheder i konstruktionen, som vil 
interessere såvel selvbyggere som de mere dov
ne, der, som jeg, anskaffer kommercielt grej, 
men dog ønsker at vide hvad kassen indehol
der.

Transceiverens hoveddata adskiller sig ikke 
væsentlig fra, hvad der iøvrigt findes på mar
kedet. Ifølge fabrikanten skulle PEP input ved 
SSB være 400 W og ved CW 360 W. Det er 
nok lidt optimistisk. Mit eksemplar kunne med 
god vilje drives til at afgive 120 watt output 
med undtagelse af på 30 MHz, hvor det faldt 
til ca. 90 W. Input var omkring 250 W, 
hvis man ellers kan stole på det indbyggede in
strument. I denne forbindelse skal det erindres, 
at de fleste amerikanske apparater er beregnet 
for 117/234 V AC. Lidt upraktisk for os her 
i Europa.

De ovennævnte målinger foretoges ved 234 
V. Bortset herfra syntes alle data at holde hvad 
fabriken lover, på adskillige vigtige punkter 
(modtagerfølsomhed, sidebånds- og bærebølge
undertrykkelse) endda godt og vel.

Frekvensstabilitet og kalibreringsnøjagtighed 
er fremragende. Efter ca. et kvarters opvarm
ning, hvor frekvensdriften er ca. 250 Hz, kan

SR-400

drift næppe spores. Efter justering med den 
indbyggede 100 kHz standard passer frekven
sen over alle 500 kHz-bånd indenfor ca. 0,5 
kHz (plus/minus). Forbavsende, når man ser 
hvor simpelt oscillatoren er lavet. Det bekræf
ter SM7HZ’s gamle teori: det er nogenlunde 
ligegyldigt hvilken oscillator man anvefider, 
blot man gør det rigtigt.

Modtageren er en dobbeltsuper, hvor første 
MF er variabel (6,0-6,5 MHz) og 2. MF med 
det 6-polede krystalfilter ligger på 1650 kHz.' 
2. oscillator er krystalstyret, og LF-delen be
står af produktdetektor efterfulgt af en kon
ventionel LF-forstærker. Beatoscillatoren, der 
også anvendes som carrieroscillator ved sen
ding, er krystalstyret.

VFO’en (1. oscillator) dækker området 4350 
-4850 kHz med simpel kondensatorafstem
ning. Oscillatoren kan lægges på plads ved 
hjælp af en varicap. Ved sidebåndsskift flyttes 
frekvensen automatisk ved samme arrange
ment, således at bærefrekvensen er uændret.

Det er en stor behagelighed at man ikke 
ved modtagning er låst til sendefrekvensen. 
Transceiveren er forsynet med en RIT-anord- 
ning (receiver incremental tuning), der mulig
gør flytning af VFO (modtager) frekvensen + 

ca. 4 kHz. Ikke mindst ved roundtable 
QSO er dette en fordel, ligesom det er absolut 
påkrævet ved CW, hvor beaten er krystalsty
ret. Til RIT anvendes også en varicap, 
(1N3182) således at afstemningshåndtaget blot
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+150v. Reg. +280v

+150v Reg

VFO’en er, som det ses, en normal ECO 
med et buffertrin koblet til oscillatorens 
katode. Kalibreringen foretages rent DC- 
mæssigt ved variation af spændingen til 
varicapdioden CR2. Ved modtagning er 
det muligt at forstemme frekvensen+ 4 
kHz i forhold til sendefrekvensen. Om
skifteren Si sættes på »ON« og kalibre
ringspotentiometeret Ru erstattes af po
tentiometer Ri. Samtidig tændes indika
torlampen NE 2, der viser, at RlT-ar- 
rangementet er i funktion og at sende- 
og modtagerfrekvens ikke er identiske. I 
sendestilling sørger VOX-relæet for at 
sendefrekvensen er uændret og alene be
stemt af justeringen af R3. Ved side
båndsskift ændres VFO-frekvensen au
tomatisk, idet C1-C2 ind- og udkobles 
ved hjælp af dioden CRs.

Dl
1N295

Som nævnt kan der i serie med MF-filteret indskydes 
et krystal Y1 for CW-selektivitet. Krystallet kortsluttes 
med SW1, hvorved dioden D2 bliver ledende. Ved 
SSB-sending er Y1 altid kortsluttet, idet D2 leder, da 
katodespændingen på D2 synker fra + 16 til + 1,5 
Volt.
Ved afstemning og ved CW lægges katoden på Di

til stel. Di vil lede og således shunte R2 med R1, hvor
ved D1 bliver ledende og kortslutter hele filteret. 
Notchfilteret består af Y2 og variacapdioden D5. Kry
stalfrekvensen kan således ændres over hele båndpas
set ved hjælp af potentiometeret Rs. Ved sending af
bryder VOX-relæet stelforbindelsen til R8, hvorved 
krystalfrekvensen flyttes udenfor båndpasset.

består af et potentiometer på forpladen som 
styrer varicap’en DC-mæssigt. Hvor har kon
struktører det nemt nu om dage.

Krystalfilteret er nominelt 2,1 kHz bredt 
flankestejlheden er særdeles god i begge sider. 
Krystalfilterets udgang er shuntet med et kry
stal, hvis frekvens kan trækkes over hele bånd
passet, et såkaldt notchfilter. Notch-virkningen

er ikke formidabel (20—30 dB), men afgjort en 
behagelighed, ikke mindst hvor man ønsker at 
korrigere LF-responsen på et modtaget signal, 
således at forståeligheden bliver bedre.

I serie med krystalfilteret kan indskydes et 
krystal, der kan anvendes ved CCW. Selektivi
teten skulle herved blive ca. 300 Hz. Dette ar
rangement er hverken bedre eller dårligere end
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det gammelkendte „single-signal“ princip. 
Man mærker tydeligt at der er taget mest hen
syn til SSB-amatøren. Modtageren er desuden 
forsynet med en noise blanker, hvis effektivitet 
jeg ikke har haft lejlighed til at undersøge nær
mere. Modtagerfølsomheden måltes til bedre 
end 0,5 μV for 10 dB S/N. Et 0,1 CW 
signal kunne aflæses uden mindste vanskelig
hed. Senderen starter på 1650 kHz med kry
staller for HF og LF sidebånd. Gennem en kon
ventionel modulator passerer signalet krystal
filteret. Et fikst arrangement klarer CW-proble- 
met. Normalt vil bærefrekvensen jo være pla
ceret ca. 20 dB nede på båndfilterkurven og 
altså dæmpes tilsvarende. Det klarer man gan
ske enkelt og frækt ved, i CW-stilling, at shun- 
te krystalfilteret med en diode, der ellers er 
forspændt således at den spærrer. Hvordan det 
går til at diodens kapacitet ikke ødelægger fil
tervirkningen går over min forstand, men det 
gør den vitterlig ikke. Det er nok ikke en 50 
øres diode, der er anvendt her. Den hedder 
iøvrigt 1N295*). 1650 kHz signalet mixes til 
sendefrekvensen i to tempi, dels med den kry
stalstyrede oscillator, dels med VFO’en.

I udganstrinet er anvendt to paralleltkoblede 
sweep-rør (6HF5) i konventionel jordet-katode 
kobling med Pi-filter i udgangen. Pi-filterets 
antenneside afstemmes med faste og en varia
bel kondensator, således at man ikke er tvun
get til at bruge exakt 50 Ω antenne. Stand
bølgeforholdet skal dog helst ikke være meget 
over 2.

Der er brugt de sædvanlige VHF-parasit- 
stoppere i udgangsrørenes anoder. På 21 og 
28 MHz synes de at blive rigeligt varme. I en 
senere serie siges dette at være kureret. Kan 
Teknisk Redaktør eller en anden klog mand 
iøvrigt fortælle mig, hvorfor dette fænomen så 
ofte optræder? Såvidt jeg har forstået er selv
induktionen bredt afstemt til omkring 100 
MHz. Ved 28 MHz burde den være temmelig 
betydningsløs. Alligevel svides modstanden of
te af. How come?

Viserinstrumentet har flere funktioner. I 
modtagestilling tjener det som S-meter. Ved 
sending kan man måle udgangstrinets katode
strøm, relativ udgangseffekt eller benytte in
strumentet som en slags modulationsindika

*) Philips angiver OA90 som tilsvarende type, så det 
er altså en 50-øres type! TR.

tor, idet det er tilkoblet AALC-kredsløbet (am
plified automatic load control).

ALC’en er forøvrigt særdeles effektiv, idet 
det i praksis næsten er umuligt at frembringe 
flattopping og dermed følgende splatter selv 
ved groft misbrug af mikrofonforstærkningen.

I transceivere med „VOX“-nøgling og med 
et antennerelæ, der styres af VOX-relæet, vil 
break-in ved CW selvsagt kun være tåleligt. 
Ved skift fra modtagning til sending vil det 
første tegn blive hørbart klippet. Det er derfor 
nødvendigt at indrette tidskonstanten (hangti
den ved sending) således at senderen „hænger" 
også mellem ord. Man kan afhjælpe dette no
get ved at sætte antennerelæet ud af funktion 
og anvende separate antenner (eller udvendig 
TR-switch).

For medhør er der iøvrigt indbygget en*LF- 
oscillator. Strømforsyning og højttaler er ind
bygget i seperat enhed. Herved er det blevet 
muligt at holde dimensioner og specielt vægt 
af selve transceiveren nede på hyggelige vær
dier. Selve transceiveren vejer således kun 8 
kg.

Som extra tilbehør fås 12 volt strømforsy
ning, der kan spændes direkte bag på transcei
veren, således at hele historien kan monteres 
under instrumentbrættet i en vogn, der dog 
helst skal være af amerikanske dimensioner.

En separat VFO kan tilsluttes, hvorved sen
der- og modtagerfrekvens kan vælges (næsten) 
uafhængigt af hinanden. Simultanmodtagning 
på to frekvenser indenfor samme bånd er lige
ledes mulig.

Af ovenstående vil man forstå at Hallicraf- 
ters nye transceiver er forsynet med praktisk 
taget alle de finesser, man kan ønske sig. Den 
er synligt inspireret af Collins KWM-2, men 
da prisen er ikke så lidt lavere skal den nok 
finde et publikum blandt kræsne amatører.

Forhandler: SEMLER & CO., København.
Vejledende pris kr. 8000 excl. strømforsy

ning.

TR's kommentar
Efter at have læst ovenstående og fået en 

sludder med Bo om det problem, han rejser i 
artiklen, skal jeg fremkomme med følgende: 

Fig. 3 viser den parasitiske kreds, bestående 
af rør- og spredningskapaciteten C og den selv-
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Teknisk korrespondance
Indlægget ang. drejespoleinstrumenter side 

295.
Den beskrevne metode til bestemmelse af 

milliamperemeterets indre modstand duer ik
ke, da instrumentet belaster potentiometeret. 
Regnes baglæns ud fra de i eksemplet givne 
oplysninger, fås Ri = 381Ω, altså begås en 
fejl på ca. 5 pct. Jeg foreslår istedet, at man 
parallelforbinder volt- og milliamperemetret og 
sender en strøm gennem de parallelforbundne 
instrumenter. I dette tilfælde gælder ohms lov 
uden videre; den indre modstand bestemmes 
som voltmeterets udslag med mA-meterets ud
slag.

OZ9MO Jarl.

Rettelse
Til artiklen i OZ sept. 68 skal tilføjes føl

gende spoledata:
Fig. 2: S. 290 L3: 3 vdg 1 mm CuS, 6 mm 

0, tap 1 ½ vdg fra stel, længde 7 mm.
L4: 11 vdg 1 mm CuS, 4 mm ø m. VHF- 

jernkæme.
Fig. 3: S. 292 L1: 2½ vdg. 1,5 mm CuS, 10 

mm ø tap 1 vdg fra stel.
L2: 5½ vdg 1,5 mm CuS, 10 mm ø tap ø 

tap 2½ vdg fra stel.
Tilskrift S 294: L1: 12 vdg 1,5 mm Cul på 

13 mm kvartsrør.
73, OZ9MO, Jarl.

induktion, der ligger i andodeledningen og af
stemningskondensatoren, idet sidstnævnte samt 
overføringskondensatoren på VHF-parasitter- 
nes frekvens nærmest er kortslutninger eller 
tjener til forøgelse af selvinduktionen. Lad os 
sætte, at resonans forekommer ved 100 MHz, 
hvilket sikkert er særdeles repræsentativt.

Da der ofte (i praksis altid, såfremt intet 
særligt er gjort) er en tilsvarende VHF-kreds på 
gittersiden, og da de to kredse ikke er belaste
de (deres Q er sikkert ret højt), så vil anode- 
gitterkapaciteten i røret (selv i tetroder og pen- 
toder er den stor nok) give tilbagekobling nok 
til, at trinet går i sving. Resultatet er TVI en 
masse, eventuelt overhedet eller afbrændt PA- 
rør.

Kuren er ofte at indføre en modstand paral
lelt med en spole, som fig. 4 viser. Modstanden 
R vælges af en sådan størrelse, at den parasiti
ske anodekreds dæmpes tilstrækkeligt til, at 
svingningstilbøjelighederne forsvinder. Desvær
re æder modstanden en del effekt på selve ar- 
bejdsfrekvensen, hvorfor man shunter den med 
en passende spole - og her kommer så proble
met! Meningen er nemlig, at L skal kortslutte 
R på arbejdsfrekvensen, men have stor reak-

tans på parasitfrekvensen, således at den tje
ner det dobbelte formål som kortslutning og af
brydelse!

Når vi kører senderen på 21 eller 28-30 
MHz, kan L ikke opfylde begge betingelser, 
fordi frekvensafstanden mellem arbejdsfre- 
kvens og parasit er for lille. Lad os tage et tal
eksempel. R = 47 ohm. På 100 MHz skal 
L mindst have en reaktans (vekselstrømsmod
stand) på 47 ohm, hvilket giver L = 0,47 μH. 
Dette giver en reaktans på 10 ohm på 21 MHz 
og 14 ohm ved 30 MHz, hvilket ikke kan kal
des for en kortslutning. Der vil derfor komme 
til at løbe en betragtelig signalstrøm gennem 
modstanden på disse frekvenser, medens for
holdene er væsentligt gunstigere på de lavere

FIG. 4

bånd. Modstanden vil altså varme op og ofte 
brænde af.

Konsekvensen heraf er, at man må vælge R 
så lille som muligt (det er slet ikke sikkert, at 
47 ohm er den rigtige værdi), og L må dimen
sioneres meget omhyggeligt, eventuelt må der 
eksperimenteres med størrelsen. Et gitterdyk- 
meter er uundværligt til at påvise den parasiti
ske resonans med og til at konstatere, at den 
er væk, når kuren er rigtig gennemført.

TR.
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Begynderens 
problemer

Spændings- 
og strømstyring

For længere tid siden, end jeg bryder mig om at 
fortælle, modtog jeg et brev fra en læser, der havde 
mange spørgsmål. Jeg har flere gange gjort tilløb til 
en besvarelse, men har hver gang kasseret resultatet 
- det er sværere, end mange tror, at besvare de helt 
elementære spørgsmål, der afslører, at spørgeren fak
tisk mangler forudsætninger for at forstå en fuld
stændig forklaring, hvis den da ikke skal udvikle sig 
til en hel lærebog. Det er vel klart, at der her opnås 
mere ved at tage fat på Vejen til Sendetilladelsen el
ler måske noget endnu mere elementært.

En af de vanskelige hurdler for mange begyndere 
er formlerne, eller matematikken, om man vil. Det 
er klart, at det er svært at få VTS til at glide ned, 
hvis man ikke har lidt kendskab til aritmetikken og 
forstår, hvad der menes med a = b • c + d2. Men 
et eller andet sted skal man jo begynde, og såfremt 
formlerne i VTS er helt og aldeles uforståelige, er 
der vist ikke andet for end at få fat i en matematik- 
og fysikbog for skoleelever. Jeg tror, de fleste vil 
være enige med mig om, at det ikke er EDR’s for
mål at lære læserne at regne med brøker.

Det er al ære værd, at man gerne - som mange be
gyndere - vil forstå det hele. De allerfleste må dog 
lære at acceptere, at der er visse ting, man må tage 
for givet (sluge råt) for at komme videre til det væ
sentlige. Senere kommer forståelsen sandsynligvis me
re eller mindre af sig selv. Eller i hvert fald lettere! 
Måske.

Noget af det, jeg har fornemmelsen af, er noget, 
begynderen (og såmænd mange ældre amatører med) 
støder hovedet imod, er sådanne begreber som en 
konstant-spændingsgenerator, en spændingsstyret tran
sistor- eller konstant-strømsgenerator og strømstyring. 
Det er jo sådan noget teoretisk noget, som sjældent 
forekommer rendyrket i kredsløbene - eller måske 
snarere sjældent forekom tidligere. Alt har jo en 
tendens til at blive mere og mere indviklet!

En generator er en »anordning«, der kan give en 
spænding fra sig. Et lommebatteri er f. eks. en gene
rator, der kan afgive en jævnspænding. En tonegene
rator forventer man afgiver en lavfrekvent veksel
spænding. Og oscillatoren i en supermodtager skulle 
helst virke som generator for højfrekvenssignaler til 
brug ved nedblanding af signalet til mellemfrekvens.

Hvis den fra generatoren afgivne spænding overho
vedet ikke ændrer sig i styrke, ligegyldigt hvad man 
finder på at belaste generatoren med, så er den vær
dig til at bære titlen af konstantspændingsgenerator. 
Sådan én forekommer ikke helt rendyrket i naturen, 
men med visse begrænsninger kan man komme me

get tæt på. At de er praktiske at have, kan enhver let 
indse, - man har en konstantspændingsgenerator i en
hver stikkontakt, hvor man jo forventer, at netspæn
dingen holder sine 220 V, når man tænder en ekstra 
lampe. Normalt vil vi ikke kunne afsløre den lave, 
indre modstand, som denne generator besidder, fordi 
belastning med så store strømme, at spændingen fal
der væsentlig, ikke lader sig gennemføre - sikringen 
går, længe før vi når derop.

I elektroniken har vore praktiske generatorer som 
regel en betragtelig »indre modstand«, d. v. s. den 
afgivne spænding falder, når vi belaster dem med en 
modstand. Netop det fænomen, at spændingen varie
rer med belastningen, tvinger os til at fremstille et 
simpelt og håndterligt billede af forholdene — vi vil 
kunne forudse, hvor meget spændingen falder, når vi 
belaster med en modstand af en vis størrelse.

Nu er det så heldigt, at en klog fyr ved navn The- 
venin for en del år siden fandt ud af, at en hvilken 
som helst generator kan erstattes af en sand konstant
spændingsgenerator i serie med en eller anden impe
dans. Ofte en ren modstand, men lige så ofte må man 
tale om en »indre impedans«, der både har modstand 
og reaktans. Nogle generatorer unddrager sig i prak
sis denne simple beskrivelse, idet den indre modstands 
størrelse afhænger af belastningsmodstanden (det 
gælder f. eks. senderes klasse C-udgangstrin). I andre 
tilfælde gælder reglen kun inden for et begrænset om
råde for belastningsstrømmen- som i tilfældet med 
netspændingen, hvor der sker noget meget pludseligt, 
når man tapper for meget. I andre praktisk fore
kommende tilfælde sker der ligeledes noget pludse
ligt, når man overskrider en vis tærskelværdi, men når 
belastningen fjernes, vender generatoren tilbage til 
den oprindelige tilstand. Et eksempel er en reguleret 
strømforsyning med overstrømsbeskyttelse. Et andet 
og mere lumsk eksempel er en LF-udgangsforstærker 
- her kan overbelastning i form af for lille højttaler
impedans medføre meget kraftig forvrængning, der 
naturligvis forsvinder igen, når overbelastningen fjer
nes.

Fællesnævner for alle de betragtninger, man kan 
anstille, og som vi har gjort os i det foregående, er, 
at konstantspændingsgeneratorens spænding ikke va
rieres under de - tænkte eller virkelige - forsøg, vi 
laver. Det er kun belastningen, der varieres. Ellers 
bliver det hele også alt for indviklet.

Lad os så endelig kigge på noget, der har med det 
virkelige liv at gører. Nemlig spændings- kontra 
strømstyring af en transistor. Det må så her lige ind
skydes, at en konstantstrømsgenerator er en »anord
ning«, der sender samme strøm gennem belastningen, 
uanset dens ohmske værdi. Naturligvis er der altid en 
vis øvre grænse for belastningsmodstandens størrelse, 
for man kan jo næppe tænke sig en generator, hvis 
afgivne spænding kan blive vilkårligt stor, lige så lidt 
som man kan forestille sig en uendelig stor strøm 
trukket fra konstantspændingsgeneratoren gennem en 
uendelig lille modstand (kortslutning).

Vi prøver nu at belaste konstantspændingsgenera
toren med en ulineær modstand, i fig. 1 er det en 
transistors basis-emitterdiode (af praktiske grunde 
bruger vi en fast DC-forspænding, hvorved opnås, at 
dioden ikke drives ud i spærreretningen).
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I fig. 2 påtrykker vi dioden en sinusformet spæn
ding a, hvilket resulterer i en basisstrøm b, der lader 
sig konstruere punkt for punkt. Tegningen er netop 
udført med spændingsforløbet stående »lodret« for
neden for at lette konstruktionen, der sker ved at føre 
hvert punkt på kurve a svarende til et bestemt tids
punkt lodret op til diodekurven, og derefter til ven
stre til det punkt, der svarer til samme tidspunkt. 
Resultatet ef spændingsstyringen (nu er dette udtryk 
vist selvforklarende) bliver en strømkurve, der ikke 
er sinusformet, men forvrænget. Samme form vil vi 
få for transistorens kollektorstrøm.

I fig. 3 går vi den stik modsatte vej. Ved hjælp af 
en konstantstrømsgenerator tvinger vi strømmen til 
at være sinusformet. I praksis bruger vi en forholds
vis høj, sinusformet spænding (som er til rådighed fra 
f. eks. en tonegenerator), der påtrykkes via en stor 
seriemodstand, der er 10-100 gange større i ohm
værdi end transistorens indgangsmodstand. Når ind
gangsmodstanden er så lille i forhold til seriemod
standen, får den ingen indflydelse på strømmens 
styrke - prøv bare at regne lidt på det. Det, at ind
gangsmodstanden ændrer sig i løbet af en periode af 
svingningen, ændrer altså ikke strømmens kurveform, 
men - som det fremgår af figuren - fås en forvræng
ning af kurveformen b for basis-emitterspændingen.

Den ene kurve konstrueres ud fra den anden via 
diodekarakteristikken ligesom før, nu blot den mod
satte vej.

Hvad kan det så bruges til? Jo, da kollektorstrøm- 
men får samme kurveform som basisstrømmen, må 
spændingsstyringen give forvrængning, mens strømsty
ringen ikke gør det.

I LF-forstærkere, hvor signalerne er forholdsvis 
store, tilstræber man strømstyring af transistorerne. 
Er signalet, der føres til basis, nede i millivolt-områ
det, kan det nu være det samme, for krumningen af 
diodekarakteristikken lige omkring arbejdspunktet P 
er lille, kurven er her praktisk talt en stump ret linie, 
d. v. s. vi får en lineær overføring af signalet.

1 HF- og MF-forstærkere køres transistorerne for 
det meste med ren spændingsstyring, men her er sig
nalstyrken jo også for det meste meget lille, undta
gen måske for sidste trin. At man bruger spændings
styring hænger sammen med, at det af andre grunde 
gælder om at få tappet basis så langt ned på den af
stemte kreds foran, som muligt. Det giver bedst sta
bilitet (mod selvsving) og mindst dæmpning af kred
sen (størst selektivitet), og så kommer forstærkningen 
næsten kun til at afhænge af transistorens stejlhed 
(der er meget konstant fra eksemplar til eksemplar) 
og ikke af strømforstærkningsfaktoren, der kan vari
ere i forholdet 2 : 1 eller mere. Endelig bliver det 
muligt at regulere forstærkningen af et trin ved at 
ændre på kollektorstrømmen, idet en nedsættelse af 
denne til halvdelen også halverer stejlheden og der
med halverer forstærkningen. Strømforstærkningsfak
toren ændrer sig ikke ret meget med kollektorstrøm
men - det tilstræbes i hvert fald, at den ikke gør det!

Hvis der er tale om lineær signaloverføring, som f. 
eks. når man bare betragter strømmen gennem en 
modstand, bortfalder problemet spændings- eller 
strømstyring naturligvis.

Vi kan lige til sidst vende tilbage til den stabilise
rede strømforsyning - dem har der vist været til
strækkeligt med beskrivelser af her i OZ til, at alle så 
nogenlunde ved, hvad sagen drejer sig om. Sådan en 
tilstræber man at lave med konstant spænding, og den 
bliver derfor til en konstantspændingsgenerator for 
DC. For at undgå ødelæggelse ved overbelastning, 
specielt ved direkte kortslutning, laver man den ofte 
med en karakteristik, som vist i fig. 4. Op til en vis 
kritisk strøm er spændingen konstant, og når man for
søger at belaste hårdere, får man konstantstrøms
karakteristik (den lodrette del af karakteristikken).

Til sidst skal vi se en simpel konstantstrømsgenera
tor for DC, fig. 5. Ql’s basis får tilført en konstant 
spænding på + 4,7 V fra en zenerdiode (der selv op
træder som konstantspændingsgenerator). Da spæn
dingsfaldet fra basis til emitter er ret konstant uanset
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Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm, 
Hirsebakken 7, Måløv. Sammen med spørgsmålene 
skal altid opgives EDR-medlemsnummer og evt. kal- 
designal, men spørgerne forbliver anonyme overfor 
alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Kan du venligst oplyse mig om, hvad 
en SK-10 3-6 MHz sender med tre stk. RL12P35 skal 
køre med af spændinger og strøm, samt tilslutnin
gerne?

Svar: Beklager. Er der ikke en SK-10 ejer, der 
kan hjælpe med det ønskede? Skriv til mig om det.

Spørgsmål: Jeg har fået fingre i en Storno taxi
station af type CQM 13C-1, og vil ændre den til 2 
m. Jeg har diagrammer og komponentplacering, men 
jeg er i tvivl om krystalfrekvenserne og de to MF’er. 
I håb om, at du kender stationen, har jeg skitseret 
modtageren, og kunne måske lokke dig til at på
tegne frekvenserne. Er det tilrådeligt at lave en VFO 
i stedet for krystaloscillator, og dermed variere begge 
blandere?

Svar : 2’ MF er 2050 kHz. I modtageren anvendes 
krystalfrekvensen direkte til blanding fra 1’ til 2 
MF, og stoppes efter en 4-dobler og en tripler ind i 
1’ blander, d. v. s. 12 gange højere. Deraf fås oscilla
torfrekvensen fx = (fs + 2,050)/43, og for 144-146 
bliver det fra 11,234 til 11,389 MHz, 1’ MF bliver 
2050 kHz højere. Senderens krystalfrekvens ligger 
24 gange under udgangsfrekvensen, så den kan ikke 
kobles sammen med modtagerens oscillator på en 
nem måde. Man kan udmærket lave en VFO til sty
ringen. Den VFO, jeg beskrev i OZ juni 67, er netop 
lavet til det formål, kun var frekvensen for modta
geren omkring 137 MHz. Finder man, at frekvensen 
driver, kan man nemt sætte et AFC-kredsløb på, da 
man jo umiddelbart har AFC-spændingen til rådig
hed fra diskriminatoren. - Dit største problem bliver 
nok at »vide båndbredden ud« i HF-delen, da den jo 
er født til ca. 1 MHz, og 2 m båndet er jo som be
kendt 2 MHz bredt. Det kan gøres ved at koble an
tennen lidt hårdere til antennekredsen og så øge kob
lingen mellem kredsene mellem HF- og blander
rørene. Om du kan få 1’ MF til at blive 160 kHz 
bred, ved jeg ikke, jeg snød på det punkt ved at lave

en separat x-tal ose. til 2’ blander. Der skal sikkert 
ekstra kapacitet over 1. MF’s kredse. (10-15 pF skal 
nok passe). Måske har andre været turen igennem? 
Lad os høre fra jer!

Spørgsmål: Jeg er kommet i besiddelse af en pose
fuld transistorer uden påskrift eller prikker af nogen 
art. NPN og PNP mellem hverandre. Hvordan finder 
jeg ud af, hvad der er hvad?

Svar: Man tager et ohmmeter, og sætter det på det 
område, hvor man aflæser kohm. Man sætter den ene 
prøveledning til et transistorben og ser, om der er 
stor modstand til begge de andre. Hvis der ikke er 
det, er det enten det forkerte ben, eller den forkerte 
prøveledning. Prøv igen. Hvis der er høj modstand til 
begge de andre transistorben, er det basisledningen, 
man har fåt fat i, og hvis prøveledningen er den posi
tive (den sidder på minusklemmen, hvis det er et 
multimeter!), er det en PNP transistor. Hvis det er 
den negative prøveledning, er det stadigvæk basisbe
net, men på en NPN transistor!

Spørgsmål: Angående en senderi modtager af
mærket »Stornophone 37«, type CQM 33C-77, vil jeg 
spørge, hvor jeg kan få den rykket op i frekvens i 
senderen således, at den havner på ca. 87,5 MHz eller 
104 MHz, men kun i senderen. Den nuværende sen
derfrekvens er 82,5 MHz, og jeg har en krystalstyret 
modtager på hhv. 87,5-104 MHz. Jeg har forhørt mig 
ved en autoriseret Storno forhandler i Ringkøbing, 
men de var ikke interesserede i det. Kan du anvise 
mig, hvordan jeg kan få det lavet?

Svar : Det er vist en grumset affære, du er ved at 
lave dér? 4 m mobilbåndet, som går til 88,0 MHz, er 
meget tæt besat med radiotelefontjenester, så du vil 
næppe slippe godt af sted med at sende på 87,5 MHz 
ret længe, hvis du ikke har P og T’s tilladelse til be
nyttelse af den frekvens. Så sagen bliver derfor ret

arbejdspunktet, vil emitteren være nødt til at ligge på 
ca. 4,0 V. Det vil sige, at strømmen i emittermod- 
standen nødvendigvis må være 4 mA, såfremt Ohm’s 
lov skal være opfyldt - og det skal den. Med andre 
ord: emitterstrømmen og dermed kollektorstrømmen 
er altid 4 mA. Der er dog en forudsætning, der skal 
opfyldes: Der skal være indsat en modstand R i kol- 
lektoren, således at transistoren virker som transistor, 
d. v. s. spændingen over R må højst være ca. 6 V, og 
dermed begrænses R’s størrelse til ca. 6/4 kiloohm = 
1500 ohm. Men for modstandsværdier fra 0 til 1500 
ohm fås så en strøm på 4 mA gennem R.

TR.
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simpel: Uden tilladelse lader du være, og med tilla
delsen kan du hos Storno (tlf. SU 6800) få oplyst 
adressen på nærmeste forhandler, som vil justere den 
for dig.

Spørgsmål: Til tonegeneratoren i OZ dec. 1966 
skal jeg anvende ± 12 V. Da jeg samtidigt er begyndt 
at bygge alt mit udstyr til 12 V, har jeg tænkt mig at 
bygge en strømforsyningsenhed, der kan give mig ± 
12 V fast. Til dette brug har jeg en transformer, der 
giver 30 V/2,5 A og 5 V/600 mA. Kan du hjælpe 
mig med et diagram, der kan give ± 12 V og sam
tidig tillader, at der kan aftages strøm til flere appa
rater på samme tid? Jeg er af den opfattelse, at den 
til tonegeneratoren viste strømforsyning kun kan give 
ca. 100 mA, og vil derfor gerne anvende en anden 
opstilling, der bedre udnytter transformeren.

Svar : Jeg ville nok bygge den i OZ aug. 1967 be
skrevne ± 12 V forsyning, på trods af, at den 
kun giver 100 mA. Derudover ville jeg så bygge en 
+ 12 V forsyning til et par ampere ved at anvende 
diagrammet for den positive halvdel og modificere 
det ved at tilføje en 2N3055 oven på 40250, også 
Darlingtonkoblet. Sagen er jo, at det kun er til 
ganske specielle formål, man har brug for stor strøm 
fra mere end een kilde. - Men i øvrigt er der beskre
vet så mange strømforsyninger i OZ, at en anden 
måske tiltaler dig mere, eller du kan blive dygtig nok 
til selv at lave et konglomerat. I modsat fald må du 
skrive igen, så vi kan finde ud af det.

Spørgsmål: Angående begyndermodtageren O-S-3 
beder jeg om et par gode råd. Det drejer sig om spo
lerne. Jeg har været i flere forretninger, som ikke 
kunne hjælpe mig med Neosid F10 og F40. Kunne 
du ikke opgive mig spolediameteren, og i øvrigt for
tælle mig, om L1 skal vikles oven på L2 eller i dennes 
forlængelse?

Svar : Spoleformens diameter ser ud til at være ca.
3,5 mm. Men det tal kan du vel ikke bruge til ret 
meget, da selvinduktionen jo påvirkes bravt af trim
mestiften? Neosid Kleinfilter, som de hedder, kan 
købes hos Arhus Radiolager, har jeg set i OZ. Det 
bedste, du kan gøre, hvis du ikke anvender Neosid- 
spolerne, er nok at »dykke« dig frem til spoler med 
en passende selvinduktion til at have resonans med 
de anførte kapaciteter på det pågældende bånd. Når 
jeg selv anvender Neosidspolerne i alle mine spoler, 
er det, fordi jeg så kan springe »dykkeriet« over og 
lave spolen færdig straks, fordi de altid får den bereg
nede værdi: For F2, F10 og F40 ganger man kva
dratroden af L (i μH) med 8,6, og så har man vin- 
dingstallet! Ved F100 ganges med 11,2. - L2 vikles 
oven på L1’s kolde ende, men det er slet ikke kritisk, 
da trimmestiften når næsten igennem spolen.

Spørgsmål: Jeg er i færd med at bygge den i juni 
OZ beskrevne modtager af OZ9JC. I stedet for det 
viste MF-filter vil jeg bruge et mekanisk filter. Det 
bliver et japansk med ind- og udgangsimpedans på 10 
kohm. Blanderens udgangsimpedans er 450 ohm, og 
MF-forstærkerens indgangsimpedans er 4 kohm. Nu 
er det bare jeg vil spørge, om det mekaniske filter 
uden videre kan indsættes, og hvis ikke - hvilke for
andringer skal foretages?

Svar: Jeg tror, at filtret umiddelbart vil fungere, 
hvis det kobles til toppen af den første kreds efter 
blanderen og den sidste kreds inden MF’en. L5 og L6 
skal altså stryges. Måske kan det betale sig at fin
justere kernen i L4 og L7 for minimum ripple i filtrets 
top.

Spørgsmål: Jeg er ved at lave en SSB-TX med et 
krystalfilter på 8,4 MHz, og skal jo så have en VFO 
også. Jeg har tænkt at lave den, der er beskrevet i OZ 
juni 1967 af dig. Hvilke ændringer? Hvor mange 
vindinger skal der være på spolen? - Endvidere har 
jeg studeret i din artikel »HF båndpas-krystalfiltre« i 
OZ okt. 1960. Angående denne artikel vil jeg gerne 
spørge, hvordan jeg skal lave de to ens krystaloscilla
torer, samt detektoren?

Svar : Ingen ændringer, udover at spolen vist skal 
være omkring 0,8 μH. Vindingstallet afhænger af din 
spolediameter, og kan beregnes af formlen i Håndbo
gen og mange andre steder. - Jeg havde to VFO’er, 
som var bygget helt ens, begge med buffer og 50 ohm 
output. I stedet for kredsen satte jeg blot krystallet i. 
Detektoren var en 10 kohm modstand i serie med 
hvert af outputkablerne, begge forbundet til en fælles 
diode, som havde den anden side på stel. Via en skil
leblok koblede jeg en LF-forstærker på. - Det er nok 
nemmest blot at lave to Pierce-oscillatorer, og så lytte 
direkte til deres HF-signal på en modtager, gerne en 
BCL-spille. Man kan jo kontrollere, om de er ens, ved 
at bytte de to krystaller om. Så skal man jo få den 
samme differenstone igen. Hvis man ikke får det, må 
man sætte en trimmer over den ene krystalfatning 
og indregulere dens værdi, indtil stødtonen bliver ens, 
når man bytter rundt på krystallerne.

Spørgsmål: Jeg har et par problemer med 7AQ’s 
tonegenerator fra OZ dec. 1966, som jeg håber, at du 
kan hjælpe mig med. Det drejer sig for det første om 
printtegningen. Jeg kan ikke grade, hvad der skal sid
de der, hvor der står R12 og C12 i forstærkeren. Det 
skal selvfølgelig være en modstand og en kondensa
tor, men hvilke værdier skal de have? For det andet 
bryder jeg mig ikke om de transistortyper, der er 
anvendt. Du kan vel ikke finde nogle erstatningstyper 
for de anvendte typer i Philips?

Svar : R12 og Cl2 er ikke direkte nødvendige for at 
få forstærkeren til at fungere, men er nok af 7AQ 
tænkt som en mulighed for at tæmme eventuelt selv
sving, eller for at give en dæmpning af forstærkningen 
over en vis frekvens. Men da han ikke omtaler noget 
sådant i teksten, har han nok ikke sat noget i der. 
Derimod omtales C11, som du nok er klar over. - I 
stedet for 2N2924 og 2N3705 kan du bruge f. eks. 
BC108, BC109 eller de tilsvarende plastictyper. Phi
lips’ program er ikke stort i PNP-typer i Silicium, men 
Siemens har BC178 og tilsvarende plastictyper. Men 
2N3702 er en udmærket transistor, og normal han
delsvare. I stedet for 2N696 kan anvendes en vilkårlig 
Si-planar-NPN transistor, f. eks. 2N1613, 2N1711, 
2N1893, 2N2218, BFY52 og mange andre. Blot skal 
den jo være i TO-5 hus for at kunne tåle varmen. 
For 2N1131 ligger det straks lidt tungere. Jeg ville 
nok selv bruge 2N2905, som nu er til at betale, vist 
4,25 en gros pr. stk. yy 73 de OZ6NF.
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To rørvoltmetre 
fra CTR

IN

V1b ½ 12AT7  V2a ½ 6BL8  V2b ½ 6BL8

HRV 240

V10 ½ 12AT7

Ad forskellige omveje er et par af de i OZ 
nr. 9 og 10 averterede rørvoltmetre nået frem 
til TR, og resultatet af en forholdsvis hastig 
bedømmelse skal meddeles i det følgende.

HRV 240 er en slags universalmeter, idet 
der kan måles DC-spænding og vekselspæn
ding, begge med følsomste område 0 - 1,5 V. 
Endvidere findes fire ohm-områder. Instru
mentet dækker således et meget bredt anven
delsesområde, og dette i forbindelse med den 
lave pris (kr. 360,- + moms) gør det meget 
tiltrækkende for amatøren.

Jeg har hørt, at disse instrumenter er ud
viklet i Japan, hvilket er meget troligt, da kon
struktionen er meget amerikansk-lignende, (i 
bedste forstand), som japanske produkter ofte 
er. Indmaden er kvalitetsmæssigt så absolut i 
den bedre ende af spektret - der er ikke ofret 
noget som helst, der kunne undværes, men det 
ville jo også bare have gjort apparatet dyrere, 
ikke bedre. Mange apparatkonstruktører kun
ne forresten godt lære en masse af at skille og 
samle et af disse instrumenter. F. eks. er jern
kassen så fint udført, at alle skruer kan kom
me i igen uden særlige kunstgreb.

Tilkobling af signal sker med en testledning, 
der sættes på med en slags koaksialstik (billig 
LF-type). I det eksemplar, TR havde lejlighed 
til at prøve, svigtede denne forbindelse, men 
det må være muligt at klare dette punkt. Selve 
proben har ikke indbygget modstand, så til
kobling til signalførende punkter vil belaste 
mere eller mindre katastrofalt kraftigt - værst 
selvfølgelig ved HF.

I det hele taget er dette probesystem instru
mentets svaghed, som gør, at det ikke kan an

befales uden forbehold. Da samme probespids 
anvendes ved vekselspænding, fås også her en 
kraftig, men udefineret kapacitiv belastning af 
måleobjektet med testledningen. Desværre er 
direkte tilkobling til instrumentets indgang ikke 
mulig uden videre på grund af den anvendte 
ugængse konnektor (der bør udskiftes med det 
samme af køberen).

Det afprøvede eksemplar blev sammenlig
net med et Hewlett-Packard voltmeter med 1 
pct. nøjagtighed. Ved 10 V DC var udslaget 
9,7 V på HRV 240. Forskellen altså 3 pct., 
hvilket må siges at være akceptabelt. Følsom
heden ændrede sig ikke ved variation af net
spændingen mellem 190 og 240 V, men nul- 
punktindstillingen er kritisk og ændrer sig tem
melig meget, når netspændingen varierer.

Med en AC-spænding på 1,00 V (1 pct.) 
blev udslaget på HRV 240 ved forskellige fre
kvenser ved brug af testledningen:

Frekvens, kHz udslag, volt 
1 1,0

10 1,0
50 0,96

100 0,87
500 0,38

Det blev ikke forsøgt at kontrollere ohm
skalaerne.

HRV 260
Dette, er et forstærker-rørvoltmeter med føl

somste område 0-10 mV og båndbredde ca. 1 
MHz, altså fuldt tilstrækkeligt til praktisk ama
tørbrug. Udførelsen er den samme udmærke
de, som omtalt under HRV 240. Tilslutning 
af signalet sker via et par klemskruer, der også
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tager et sædvanligt 4 mm bananstik. Vældig 
praktisk, når man ikke skal måle svage signa
ler over meget høje impedanser, for så skal 
man helst have en bedre skærmning af hensyn 
til mulig opsamling af netbrum - eller HF fra 
senderen. Også langt dyrere, amerikanske in
strumenter har disse klemskruer, men så leve
res der et dobbeltstik med skærm, der lukker 
klemskruerne helt inde.

Instrumentet kan bruges som forstærker, 
idet output tages over et par klemskruer i den 
anden side af forpladen, se strømskemaet.

Apparatet er fabrikeret i Niirnberg af et fir
ma, der kalder sig CTR Elektronik (hvad det så 
end betyder), og det tyske datablad lover en 
målenøjagtighed på 1 pct. (skriver een procent) 
af fuldt udslag. At dette er noget af en tilsnigel
se er indlysende for enhver, der beskæftiger sig 
med måleteknik, og det bekræftes da også af 
en måling ved 1 kHz med 1,00 V (1 pct.). 
Her er afvigelsen for HRV 260 ca. 6 pct. Her
efter blev frekvensgangen undersøgt med føl
gende resultat:

Frekvens, kHz Relativt udsl., dB
100 0
200 0
300 + 0,5
400 + 1,3
500 + 2,7
600 + 4,1
640 + 4,7

Den benyttede generator (hp 200 CD) gik 
ikke højere, så det står hen i det uvisse, hvor 
man ender! Frekvensgangen lader sig måske 
rette ind ved passende justering, men dette 
burde have været foretaget på fabrikken. Kun 
de færreste, der vil købe dette instrument, har 
jo et andet at kontrollere det med. Og prisen 
er godtnok særdeles lav, men kunden har alli
gevel ret til at forvente de lovede data over
holdt.

Iøvrigt var omskifterknappen på det under
søgte eksemplar ikke spændt ordentligt fast, og 
det klare plasticdæksel over drejespolesystemet 
og skalaen går lidt for villigt af.

Efter afprøvning af de to omtalte målein
strumenter sidder man med en lidt underlig 
fornemmelse — af at blive narret af den pæne 
udførelse og fornuftige konstruktion til at tro, 
at een elektriske side af sagen også er i orden 
- hvad den altså desværre ikke helt er. TR

Morse, 
praktik og taktik
Af
OZ5NU, Niels Mortensen.

En del amatører erhverver teknisk prøve og 
morseattest, altså en sendetilladelse, hvorefter 
de sætter sig ned med en mikrofon og derefter 
aldrig rører en nøgle mere. På et eller andet 
tidspunkt er de nået så langt, at de godt nok 
har fået en hel del gode fone-QSO’er, men vel 
næppe kan læse deres eget kaldesignal i morse, 
om dette stødes ud i æteren, og det er jo lidt 
halvdårligt!

Da jeg erhvervede sendetilladelsen var reg
lerne sådan, at vi kun måtte køre telegrafi (el
ler CW, som det nu hedder) på div. bånd med 
undtagelse af 2 m og 70 cm. Ergo var man 
jo nødt til at køre CW og jeg har da også haft 
mange tusinde sådanne QSO’s - jeg tror for
resten, at jeg er den eneste, der har sluttet en 
ring-QSO på CW, jeg har ialtfald aldrig hørt 
om andre ring-CW QSO’s.

Det var sådan et tilfælde, hvor jeg en dag for 
mange år siden sad og kaldte op, da jeg skifte
de til modtagning, var der to, der svarede 
mig - nuvel, tænkte jeg, vi linker os sammen, 
og jeg sluttede ringen ved at give begges kalde
signal, rapporter o.s.v. og derefter skifte rin
gen rundt - det gik også meget godt med und
tagelse af, at den ene af gutterne drev lidt i fre
kvens. Han påstod selvfølgelig, at det var os, 
der drev, men vi lå godtnok oven i hovedet 
på hinanden.

Men når man nu har erhvervet sin sendetilla
delse og første gang sætter sig bag nøglen (el
ler hvad det nu bliver), så har mange det lige
som når de skal køre bil første gang, altså lidt 
eksamensnervøsitet - „Nu har man lært Søkort 
at forstå, nu skal man prøve Skib at føre!" 
Selv om man kan morse, så er det godt at ken
de lidt til praktikken i en QSO.

Jeg erindrer da endnu min første QSO. 
Godtnok var jeg godt uddannet, ethundrede og 
tyve timer på Ryvangen plus prøve, jeg kunne 
morse, men jeg kendte ikke noget særligt til 
koder, forkortelser, forretningsgang eller lig
nende, og da jeg først skulle bruge tid til at

373



tyde det, virkede min første QSO nok lidt yn
kelig.

Når man tager sin første QSO, så skal man 
ikke være bange for at gøre modparten op
mærksom på, at man er „a beginner", og så 
skal man huske, at når man sender, skal man 
ikke sende hurtigere, end man selv ønsker at 
kunne skrive, idet man normalt vil få svar til
bage i samme tempo, som man selv kører, og 
så skal man måske til at bede om QRS (hu
skes lettest ved QRSlow), hvilket dog ingen 
skam er.

Som man ser af EDR’s CW-instruktion, så 
begynder alle QSO’s, når kontakten er sluttet, 
med en del høflighedsfraser, og høflighed ko
ster som bekendt ingen penge. - Er man i 
QSO med en landsmand, kan man godt be
nytte sig af sit eget sprog, men man kan dog 
også uden at skamme sig bruge den interna
tionale Q-kode, amatørforkortelserne, som jo 
afvikler QSO’en hurtigere. Jeg har præsteret at 
gennemføre en QSO på 3 min. (måske lidt 
upersonligt!), men jeg mindes dog også lange 
QSO’er, blandt andet med en østriger, hvor 
vi „hakkede nøgle" i fire stive timer, nemlig 
fra midnat til kl. 4 morgen, og til trods for, at 
vi ikke kunne hinandens sprog, så fik vi da en 
masse at vide om hinanden.

Men lad os se lidt på sproget, måske nem- 
mer vi en masse, når vi ved lidt om, hvad det 
forskellige står for og er udledt af.

Ligesom bogstavet E er det mest brugte i al
fabetet, er det også det korteste i morse, nem
lig en prik, dernæst kommer naturligt nok I 
med 2 prikker.

Sproget i morse på båndene består ikke, 
som mange tror, af bar engelske forkortelser 
(selv om de er dominerende), f. eks. betyder 
K = kom (kan næsten ikke være mere dansk), 
C (ci) betyder ja, ligesom N (no) betyder nej 
— es betyder og. Ser man nærmere på disse 
tegn, så ser man, at de er meget hurtige at slå 
med nøglen, megen unødig snak falder følgelig 
væk af sig selv.

Rapport bliver til RPRT, og det bruges ek
sempelvis at man ikke slår hele tallet (tallene) 
i rapporten, et nital bliver f. eks. til N ligesom 
et 8-tal bliver til bogstavet D (man skal lige
frem se tallene i morse for at fatte denne logik 
i forkortelserne).

Det er derfor normalt unødigt, hvis man 
har makkeren 599, at gøre gentagelser, f. eks.

at sende hvert ord 2 gange - bliver man bedt 
om det (QSZ), så er man i hvert fald ikke 599 
hos modparten.

Som der endda har været spurgt om i OZ, så 
betyder DR OM (Dear old man) korrekt over
sat: Kære gamle mand - det har altså ikke 
noget med doktor at gøre. Man kan også bru
ge DR OB (dear old boy), meget høfligt er jo 
nok DR OT (dear old timer).

Ved skift i en QSO er det ikke altid, man 
får sendt kaldesignalerne retur med det sam
me, meget brugt er inden, at der sendes et R 
(.-.), hvor stregen i R’et er ligesom lidt trukket 
ud, det svarer til det i fone anvendte ord „Ro
ger", der betyder forstået! Hvor man ikke har 
forstået, sendes efter kaldesignalerne part ok, 
og så må man jo på den igen.

Goddag = GD. Godaften = GE. GM = God
morgen og 73, 88 og 99 behøver vist ingen 
nærmere forklaring, men alligevel, det er altså 
henholdsvis hilsner (73) kys (88) hvis det er 
en kvindelig amatør man har fået fat i, og 99 
er skrup af.

Hvem er „master" på frekvensen i en QSO? 
Det er den, der kalder op; det er hans frekvens, 
og skal der viges fra frekvensen, er det den (de) 
senere ankomne, der skal vige - hvis da ikke 
den, der har startet QSO’en går QRT, da er 
det den næste mand i rækken, der „sidder på 
frekvensen".

Til slut: Hvad vil du egentlig gøre, hvis du 
hører et nødsignal?

Bevar roen! Få det udsendte opskrevet, po
sition m. v., frekvens. Er du licenseret amatør, 
er du pligtig at bruge stationen til videre for
midling af nødsignalet, evt. optagelse af kon
takt med nødstedte. Jvnf. Vilkår og Bestem
melser for Radioamatørstationer, side 12. 3. 
linie.

Som DR-amatør kan du i påkommende til
fælde ringe til Radioingeniørtjenesten, Nørre- 
brogade (tlf. 39 37 11 lok. 226) i København 
- er du på landet, da postvæsenet, politi eller 
søværn, de har jo deres hurtigt arbejdende 
fjernskrivere, der nok skal formidle et nødop
kald til rette vedkommende.

Dermed slutter jeg med med ARK (har in
tet med Noahs Ark at gøre) og ikke at for
veksle med SK (slut, kom) med håbet om, at 
denne artikel må være et lille supplement til 
QSO-instruktion for Amatører udgivet af EDR 
og til gavn for begyndere og DR-amatører. *
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STEREO-RADIOFONI
Følgende artikel er hentet hos Bang & Oluf- 

sen, Struer, under en demonstration der og 
indsendt af OZ1UJ, John Kislov. Der er gi
vetvis mange amatører, der vil være interesse
ret i emnet, og vi skal i så fald forsøge at føl
ge denne artikel op med noget mere teknisk 
præget stof - hvor er den amatør, der vil skri
ve herom? Muligvis vil vi også senere kunne 
bringe en konstruktionsbeskrivelse af en deko
der til modtageren. TR.

STEREORADIOFONI
I lang tid anså man musikgengivelse via én 

kanal for at være tilfredsstillende, men en 
skønne dag opdagede man, at musikken kun
ne få „dybde" og „fylde". Denne opdagelse 
førte til udvikling af grammofoner og bånd
optagere, i hvilke to separate elektriske kana
ler behandlede signaler optaget af to mikrofo
ner, placeret i forskellig vinkel til hinanden 
foran lydkilden. Naturligt nok opstod så 
spørgsmålet, om stereoprogrammer kunne ud
sendes af radiofonistationer.

Det første krav, man stillede til det mulige 
system, var, at det skulle være kompatibelt. 
Dette betyder, at de millioner af modtagere, 
der fandtes på markedet, skal gengive stereo
udsendelser som mono.

En nærliggende måde at udsende stereopro
grammer på var at udsende informationen fra 
de to mikrofoner over hver sin sender, med 
hver sin frekvens. Denne fremgangsmåde blev 
brugt ved de første forsøgsudsendelser og har 
bl. a. været brugt af såvel Danmarks Radio 
som af Radio Mercur i samarbejde med B & 
O, men kunne ikke standardiseres på grund 
af manglende kompatibilitet. En almindelig 
modtager ville enten modtage information fra 
den højre eller fra den venstre mikrofon. In
gen af de gengivne lydindtryk ville svare til, 
at én mikrofon blev placeret midt foran lyd
kilden, svarende til kompatibilitet.

FCC-SYSTEMET
Spørgsmålet var så: Kunne stereo udsendes 

over én enkelt sender på en sådan måde, at 
en stereomodtager gengav stereo og en mono
modtager mono?

Dette spørgsmål førte til verdensomspæn
dende forskning, og efter ca. 2 års forsøg med

forskellige systemer udvalgte den amerikanske 
kommission FCC (Federal Communications 
Commission) i 1961 et system, der er en sam
menkædning af to systemer foreslået af hen
holdsvis General Electric og Zenith Radio 
Corp.

Da FCC-systemet er godt på vej til at blive 
anerkendt i modificeret form som standard 
for Europa, vil vi i det følgende diskutere 
dette system lidt mere i detailler.

ØRET NARRES
FCC-metoden kan opfattes som et tidsmul- 

tiplex-system eller som et system med ampli
tudemoduleret underbærebølge.

Tidsmultiplex-systemets virkemåde fremgår 
af fig. 1.

Signalerne fra venstre og højre mikrofon le
des ind i en omskifter (koder) og derfra videre 
til senderen.

Det kodede signal modtages af modtageran
tennen og føres via modtageren til en omskif
ter (dekoder), der arbejder synkront med om
skifteren på sendersiden.

Omskifterne styres af pilottonen og skifter 
38.000 gange i sekundet, d. v. s. med pilotto
nens dobbelte frekvens.

Systemet er altså det, at transmissionskæ
den i et kort øjeblik transmitterer venstre mi
krofons signal til venstre højttaler; i næste øje
blik højre mikrofons signal til højre højttaler 
o. s. v. Øret „narres" på denne måde til at op
fatte lydbilledet stereofonisk.

En parallel til dette har man ved forevis
ning af film. Her viser man en række stillestå
ende billeder i hastig rækkefølge og narrer 
øjet til at opfatte levende billeder.

Hvis der ingen omskifter (dekoder) er på 
modtagersiden, føres begge signaler (V og H) 
til begge højttalere, og udsendelsen gengives 
monofonisk.

ET LILLE PRAKTISK REGNESTYKKE
Opfattes FCC-metoden som et system med 

AM-moduleret bærebølge, kan virkemåden
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nemmest forklares ved at betragte det signal, 
der kommer ud af modtagerens detektor.

Signalet, som er vist på fig. 2, består af: Et 
monosignal, d. v. s. M = V + H, der „fylder" 
fra 0-15 kHz, en pilottone på 19 kHz og en 
underbærebølge (38 kHz), der AM-moduleres 
med sidesignalet S = V h- H.

Underbærebølgen på 38 kHz er iøvrigt un
dertrykt, således at man for at detektere S-sig- 
nalet bliver nødt til at anvende pilottonen på 
19 kHz.

En modtager uden dekoder gør kun brug 
af M-signalet, og gengivelsen er altså mono- 
fonisk. En modtager med dekoder detekterer 
S-signalet og foretager lynhurtigt følgende reg
nestykke:

M + S = (V + H) + (V - H) = 2V 
M+-S = (V + H)-(V - H) = 2H

V- og H-signalerne er da gendannede, og 
udsendelsen gengives stereofonisk.

ANTENNEN ET VIGTIGT LED
Desværre får man intet gratis her i tilværel

sen! Det, man må betale ved overgang til ste
reoradiofoni, er et tab i modtagerens signal/ 
støj-forhold på 22 dB.

Dette betyder, at en modtager kræver en 
antennespænding, der er ca. 10 gange større 
for at gengive en stereoudsendelse med samme 
støjfrihed som en monoudsendelse.

Det vil i praksis sige, at kravene til anten
neforholdene skærpes betydeligt. Den lytter, 
der hidtil har klaret sig med en indbygget FM- 
antenne, bliver nødt til at anskaffe sig en uden
dørs retningsantenne - og den lytter, der hidtil 
har klaret sig med en indendørs retningsan
tenne, bliver nu nødt til at lade en antennefor
stærker installere.

STEREO ER FREMTIDENS RADIOFONI
Den raffinerede teknik, som FCC-systemet 

indeholder, stiller også nye, store kvalitetskrav 
til modtagerne, således at kun de modtagere, 
der i alle detailler er gennemarbejdede og vel
konstruerede, giver det fulde udbytte af stereo
radiofoni.

Selv om stereoradioen stiller nye, store krav 
til såvel sælgere som teknikere, er det dog et 
nyt medium, som vi alle må hilse velkommen, 
når det snart glider ind i det daglige liv og 
gør tilværelsen mere spændende og indholds
rig for os alle. *

LITTERATUR-NYT
Mmiwatt POCKETBOOK 1968. Kan købes 
hos flere af OZ’s annoncører.

Denne lille bog har i mange år været profes
sionelle radiofolk og mange radioamatørers tro
faste følgesvend. Nu på det sidste er den blevet 
noget voluminøs (højde x bredde 145x105 mm, 
tykkelse ca. 32 mm), så der er næppe mange, 
der har den i lommen mere. I gamle dage var 
denne lille bog simpelthen stedet, hvor man 
fandt rørdata og sokkelforbindelser samt er
statningstyper for de mere occulte rør, man 
kunne støde på. Rørene er der skam stadig, 
selv sådanne oldsager som ABC1 og AF7, som 
anmelderen husker som nogle af de første, 
kostbare bekendtskaber i ungdommen. Des
værre er de hyggelige rørsymboler indeni sok
keltegningen forsvundet. Efter 250 sider rør 
kommer ca. 130 sider halvledere og sammen
ligningstabeller (der dog ikke er særlig kom
plette). Resten af bogens 750 sider er uddrag 
af Philips’ katalog over komponenter, og her 
er et væld af stof, som amatøren ellers ikke 
har let adgang til.

Pocketbook’en koster en halv snes kroner 
- den er det værd. Alle amatører, der ekspe
rimenterer, bygger, reparerer etc., bør anskaf
fe den. Ikke nødvendigvis hvert år, men en 
gang imellem. Den er simpelthen ikke til at 
undvære. aq.

Telefunken Taschenbuch 1968. Dette er Tele- 
funkens svar på Miniwatts pocketbook - eller 
er det omvendt? Den er en smule tyndere end 
sin „konkurrent", den er på germansk (med alt, 
hvad det indebærer på godt og ondt). Der er 
ikke nogen sammenligningstabeller, men et 
Teknisk Tillæg, der er sådan en slags lærebog 
med en hel del kredsløb med beregningsgrund
lag og komponentværdier. Her kan man finde 
mangt og meget af udmærket værdi, selvom en 
stor del er helliget farve-TV (som ikke interes
serer anmelderen synderligt). Rør- og især halv-
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lederdataene er bedre stillet op og meget me
re let tilgængelige end i MINIWATT-bogen

aq.

The Radio Amateurs Handbook 1968, ud
givet af ARRL. Kr. 52,90. Ahrent Flens
borgs Boghandel, Ringsted.
Denne bog er klassikeren indenfor radio

amatør-litteraturen, simpelthen. Den har dan
net forbillede for masser af andre håndbøger, 
også den af EDR udgivne Kortbølgeamatørens 
Håndbog (senest udgivet i 1960). Amerikaner
ne har jo både penge og en stor stab af fast an
satte funktionærer i deres forening, så det er 
ingen sag for dem at komme med en ny udga
ve hvert år. På det sidste har man endda fået 
stof med transistorer og andre nymodens hun
dekunster med - ellers lægger man såmænd 
ikke meget mærke til forandringerne fra år til 
år, men det meste af stoffet er jo da heldigvis 
også omend ikke eviggyldigt så dog nogenlun
de stedsegrønt.

Det er nu egentligt mærkeligt, at medens de 
professionelle radio- og elektronikfolk i USA 
så afgjort er førende, så har amerikanske ama
tører dårligt nok opdaget transistoren endnu. 
Det fremgår af såvel QST som øvrige amatør
tidsskrifter, og også af denne håndbog, hvor 
kredsløbene introduceres med rør og transis
torerne hæftes på senere. Og så er de anvend
te transistortyper for en stor dels vedkommen
de forlængst forældede (og sikkert meget dyre, 
hvorfor direkte kopi af konstruktionerne di
rekte må frarådes).

Dette store stof gennemgås iøvrigt på en so
ber og rutineret måde, forfatterne kan deres 
kram, og bogen nyder jo iøvrigt også anerken
delse langt udover de egentlige amatørers 
kreds. Men i USA er en radioamatør jo heller 
ikke i så høj grad en mistænkelig person i pro
fessionelle kredse som her i landet.

Kender man de tidligere udgaver af The 
Radio Amateur’s Handbook, er det nok at 
nævne, at nu er 1968-udgaven altså til at få. 
Gamle amatører vil så kigge efter, om deres 
udgave nu ikke efterhånden er for gammel. 
De, der ikke kender bogen, bør anskaffe et 
eksemplar før eller senere. aq.

Logbøger
Danske amatører er ikke, som amerikanske, 

tvunget ved lov til at føre omhyggelig log over

samtlige udsendelser (også forgæves CQ-kald). 
Men derfor er en logbog alligevel meget nyt
tig, især for dem, der dyrker QSL-udveksling 
og diplomjageri. Som logbog kan man udmær
ket benytte et almindeligt linieret stilehæfte, 
men det anbefales nu alligevel at ofre de få 
kroner, det koster at anskaffe en rigtig logbog. 
Ahrent Flensborgs Boghandel i Ringsted, der 
takket være OZ1D’s amatørinteresser tager sig 
af amatørernes interesser i papirmæssig hen
seende, har flere typer at vælge imellem - med 
eller uden spiralryg og i A4 høj- eller tvær
format. Disse er udarbejdet af EDR og er ud
mærkede. OZ1D har imidlertid også ARRL’s 
officielle logbog (kr. 6,95), der har en smule 
afvigende rubriktekst, men som nogle altså fo
retækker. Det må vist siges at være en smags
sag, hvilken man vælger. aq.
Ham Radio

Fra SM5CPJ har red. modtaget et prøve
eksemplar af et nyt amatørblad, der blev star
tet i begyndelsen af året i USA. Tidsskriftets 
navn er Ham Radio, og det skal konkurrere 
med de velkendte amatørblade QST (medlems
blad for ARRL) samt de to rent kommercielle 
CQ og 73.

Det nye „Ham radio" er også kommercielt, 
d. v. s. det er en forretning, der skal løbe rundt 
og give udgiveren et (helst rigeligt) udkomme. 
Det er klart, at dette må præge emnevalget, 
idet bladet skal interessere et så stort udsnit 
af amatørerne i USA som muligt.

Af samtlige amerikanske amatørtidsskrifter 
fremgår meget tydeligt, at det normale er at 
køre med en fabriksfremstillet modtager eller 
transceiver. Senderen er efterhånden også for 
det meste fabriksfremstillet, så det, der over
lades til amatøren selv at fremstille og ekspe
rimentere med, er forskellige „gimmicks" og 
„gadgets", som kan hægtes på det kommerciel
le grej forskellige steder og til utallige formål.

Mens en stor del af stoffet i CQ og især 73 er 
af operatørmæssig eller rent ud af underhold
ningsmæssig art, ønsker hr’s redaktør hoved
vægten på det tekniske stof. Det lyder jo til
talende, så man åbner bladet med en god por
tion forventning. Der er da også en del tekniske 
artikler, foruden annoncerne, men de er stort 
set af samme kategori som de fra CQ og 73 
kendte.

På anmelderen virker artiklerne i samtlige 
de amerikanske amatørmagaziner mere eller
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Akustisk-elektrisk VHF-sender
Oversat fra Wireless World, feb. 68.
Af OZ8IH, Ib Harslev,
Æblehaven 12, 3720 Aakirkeby.

Med kun få stumper udover en tynd skive af 
cadmiumsulfid forbundet med en strømforsy
ning og en antenne, virkede den simpleste 
VHF-FM-sender, set i The Royal Radar Esta
blishment i England. Den blev benyttet til at 
sende lydimpulser på en frekvens af 100 MHz 
tværs over et laboratorium til en FM-modta- 
ger. Det var faktisk kun en demonstration af 
akustisk-elektriske svingninger i piezo-elektri- 
ske halvledere, til hvilken gruppe cadmiumsul
fid (CdS) hører. Der er ingen tvivl om, at der 
er praktisk brug for en så simpel og billig oscil
lator, som kan arbejde mellem 30 MHz og 1 
GHz, som kan frekvensmoduleres med en vari
erende spænding og som kan generere sving
ninger af både elektrisk og mekanisk art. Hø
jere udgangseffekt ville kunne opnås med en 
mere effektiv antennekobling.

Akustisk-elektriske svingninger er resulta
tet af indbyrdes påvirkninger mellem ultraso
niske bølger (mekanisk tryk), der opstår som 
følge af den skiftende temperatur i halvlederen, 
og de elektroner, som flyder gennem materialet 
som følge af den påtrykte spænding.

Tykkelsen af CdS skiven, t, er afgørende for 
bølgelængden (21 = NI, hvor N er en kon
stant) og lydens hastighed afgør, hvilke sving
ningsfrekvenser der er mulige (f = v/λ). Hvis 
den piezoelektriske skive sad i et krystalfilter, 
ville N være lig 1, i demonstrationssenderen 
var N = 21.

Bølgehastigheden er bestemt af spændingen 
og materialets ledningsevne. En CdS-skive 0,2 
mm tyk kan frembringe frekvenser mellem 20 
og 500 MHz med spændinger fra 20-100 V. 
Til 100 MHz-demonstrationssenderen var 
spændingen 50 V. Ledningsevnen styres ved 
at rette en lyskilde med variabel styrke mod 
CdS-skiven, således at fotonerne frigør elek
troner i materialet. Som vist på tegningen er 
en lille pære benyttet til dette formål.

Da svingningsfrekvensen kan varieres ved 
at ændre CdS-skivens spænding, er det let at 
frekvensmodulere senderen. Der indsættes en 
transformer (som vist på tegningen) i plusled
ningen. Det opnåelige frekvenssving varierer 
med spændingen og materialets ledningsevne, 
en typisk værdi er 10 kHz pr. modulerende 
volt, og i demonstrationssenderen varierede 
modulationsspændingen ca. 2 V.

mindre utilfredsstillende. Begynderartikler klip
per selvfølgelighederne ud i pap, men springer 
let og elegant over, hvor gærdet er lavest, når 
man når de mere dunkle punkter.

Orienterende artikler om teknikkens seneste 
landvindinger lader stort set læseren forblive 
i uvidenhedens mørke. Konstruktionsartiklerne 
er ligeledes gennemgående meget overfladiske 
- men om de beskrevne apparater kan bringes 
til at fungere på basis af artiklerne er jo svært

at vide, når man ikke har prøvet det. Det kan 
da iøvrigt godt være, at konstruktionerne i OZ 
mange gange er værre!

Er man af den eksperimenterende type, som 
holder loddekolben varm året rundt, kan man 
ikke undvære regelmæssigt at se mindst eet af 
de amerikanske amatørblade. Det nye HR sy
nes ikke at være det dårligste, man kan vælge.

aq.
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EDRs ordinære 
generalforsamling i Århus 
den 15. september
fortsat fra forrige OZ

OZ2UD : Med hensyn til kredsinddelingen vil vi 
sige i Roskildeafdelingen. Den vil vi gerne have op
hævet, men for at tage det, som det nu er, så må 
vi kræve, at vi kommer til at kende vore hovedbesty
relsesmedlemmer i vor kreds, man må jo formode, 
at når et medlem lader sig stille op i en kreds, er det 
vel fordi, han vil gøre noget for de medlemmer som 
bor i kredsen. Disse medlemmer af HB må derfor 
vise sig ude i afdelingerne. Sager, som er stillet til ved
kommende HB-medlem, trækker ikke i langdrag, men 
kan på næste møde i HB fremstille sagen for den 
samlede HB.

Kan vi ikke genoptage disse tidligere afholdte for
mandsmøder, hvor alle afdelingsformænd mødtes og 
udvekslede synspunkter sammen med HB. Altså, hvis 
HB-arbejdet skal fortsætte som hidtil, skal vi ophæve 
kredsene.

OZ9DA svarede 2KP angående kredsinddelingens 
bibeholdelse, men kan det realiseres. En kreds kan 
udmærket stille med 11 kandidater, og så kan man 
afkrydse samtlige 11 kandidater i den pågældende 
kreds. Man vil jo uvilkårligt stemme på de kandi
dater, som man kender, og som man ved vil gøre et 
stykke arbejde i HB. 2KPs forslag med bevarelse af 
kredsene kan ikke realiseres. 9DA henstilltdede, at man 
stemte på hans forslag. Som 2UD siger, man ser alt 
for lidt til HB-medlemmerne ude i afdelingerne.

OZ3FM havde studeret disse disse lovændringsfor
slag meget nøje. Hvis man ophæver kredsinddelingen 
og indfører fuldmagter, så er vi jo tilbage til den 
gamle ordning i tiden før 1948, hvor det hele var 
kaos. Kredsinddelingen blev indført for at man skulle 
få hele landet repræsenteret, det kan man jo ikke, hvis 
man stemmer på 11 opstillede medlemmer, hvis vi ser 
på de sidst afgivne stemmetal, så er der i Jyllands 
kreds 4 afgivet 540 stemmesedler, de jyske medlem
mer kunne i kraft af deres flertal bestemme, hvem der 
skulle være HB-medlemmer i København. Det er man 
sikkert ikke glade for i København. 3FM var absolut 
imod, at der blev ændret noget som helst ved den ord
ning, som er nu. Den har bevist sin nødvendighed og 
har kun gjort gavn.

Med hensyn til at rejse til afdelingerne, ville 3FM 
gerne rejse ud til møder, men ingen har her i Jylland 
bedt 3FM om at komme ud i afdelingerne. Jeg har 
måske nok bedre tid end de fleste HB-medlemmer, 
der jo har deres arbejde at passe og kun kan rejse ud 
lørdag og søndag.

Om 5WKs forslag sagde 3FM, at det er måske 
godt, men som det er nu, viser det sig jo, at en mand 
i Aabenraa kan vælges ind i HB uden en ny kreds
inddeling.

OZ3RC havde tidligere været imod at få en lands
omfattende afstemning, fordi 3RC troede, at det havde 
betydning, at de forskellige medlemmer sad rundt om
kring i landet. Efter at have været i HB et år, er min

opfattelse lige modsat. Har en mand telefon og kom
mer han til stævner og lign., så møder han en masse 
mennesker, som siger et eller andet til ham, og uanset 
om de har mulighed for at snakke HB-arbejde med 
ham, så er det sjældent, at de gør det, og invitationer 
fra afdelinger er meget sjældne.

3RC havde i det år, han havde været i HB været 0, 
det svarer til det 3FM siger uanset reaktionen på 
denne konstatering af forholdene. Det, der er væsent
ligt er, at der i hovedbestyrelsen er nogle folk, som 
evner at gøre et stykke arbejde for den sag, vi arbej
der for. Det, vi må ind på, er at ophæve kredsindde
lingen, så vi ingen kredse har, og derefter får opstil
let et formandsemne med en anbefaling fra dette for
mandsemne om at stemme på ham og de og de men
nesker, således at vi fik et antal medlemmer valgt, 
der kan arbejde sammen, og en dygtig formand i spid
sen, der på tværs af alt kan skabe et samarbejde i 
HB, der går ind for et godt arbejde for HB. Der er 
jo medlemmer, som vil optræde på flere lister, bl. a. 
7AQ og 2NU. De to ved jo noget om arbejdet og 
DX-forhold og m. a.

Der er flere denne gang, som jeg godt kunne tænke 
mig at stemme på, men som jeg jo ikke kunne stem
me på ved den gamle ordning. Vi må have folk ind 
i HB som vil og kan. Det kan vi få ved at ophæve 
disse kredse, vil få mere effektivt arbejde på den 
måde.

OZ7XG ville sige til 3FM om det med afdelingerne, 
man kan jo komme uden opfordring. Om at nå det, 
så kan det lade sig gøre, når man bor tæt ved, på 
Fyn er man glad for at HB-medlemmet bor i nær
heden, det er ganske vist kun 3 afdelinger, det drejer 
sig om, og vi har et snævert samarbejde. 7XG var 
glad for 5WKs forslag, for så ville Jylland komme 
til at ligne Fyn hvad inddelingen angår, altså mindre 
områder, som et HB-medlem nemmere kunne dække 
selv på en hverdag.

7XG anbefalede 5WKs forslag til vedtagelse.
3FM ville til 3RCs udtalelser sige, at der var ikke 

nogen HB-medlemmer, som har opstillet sig selv, der
for når et medlem er opstillet, må det være fordi 
man har tillid til ham.

OZ2KP gentog sit forslag. 5WKs forslag er i or
den, at Jylland deles i 3 kredse, for det andet at samt
lige medlemmer kan afgive lige så mange stemmer, 
som der kan vælges hovedbestyrelsesmedlemmer, men 
de må selvfølgelig ikke afgive 11 stemmer i én kreds, 
de må selvfølgelig kun afgive de antal stemmer, som 
den nu er berettiget til, f. eks. 3 i København, 2 på 
Sjælland, 1 på Fyn o. s. v. Så kan man vælge de folk 
ind, som man mener gør et arbejde. Altså en kombi
nation af 5WKs forslag og mit eget ændringsforslag.

OZ6PA : Man skal tænke sig meget om, før man 
ændrer den kredsinddeling, vi har. Den har været gen
stand for megen diskussion og forhandlinger. Hvis de 
nye forslag bliver gennemført, vil fordelingen af HB- 
medlemmer blive helt vilkårlig. 7XG ville ikke kunne 
regne med valg på Fyn, 2MI og 3Y ville ikke være 
sikker på valg i kreds 3, hvorfor skulle de ikke væl
ges, se på stemmetallene i år, de er da store, ikke? 
Det bliver jyderne, der kommer til at bestemme det 
hele fremover. Det kan da ikke være meningen, for 
der bor også dygtige folk på Sjælland og på Fyn. Om
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5WKs forslag havde 6PA megen sympati, men vi får 
jo vrøvl med grænserne, som vi har i kreds 1, hvilke 
sogn skal med dér og hvilke dér, det giver megen 
hovedbrud og besvær for medlemmer, når de skal 
stemme. 5WK har vist, at han ved sin personlighed 
kan få det største stemmetal i hele landet, for han 
gør et stort arbejde for EDR’s medlemmer.

OZ1GO kunne ikke se nogen mening med OZ5NUs 
forslag. Der er ikke nogen mening i at zoneinddelin
gen skal ændres, det skal blive ved det bestående. 
Der kan ske det, at der kun kommer københavnere 
i HB, hvad så når man vil tale med et HB-medlem. 
Det omvendte kan også ske, men vi er kun interes
seret i at tale med f. eks. OZ2NU og OZ1BP i vore 
afdelinger. Der er dog en ting, som vi glemmer, hvad 
med Bornholm, så vil de jo også have en kreds der
ovre. Nej, lad det blive som det er. Lad os forkaste 
disse forslag som her er stillet.

OZ3Y udtalte, at når man nu har fået forslag, som 
kunne forbedre arbejdet, og eftersom det er mest de
mokratisk, at man ikke er tvungen til at stemme på 
de få, i kreds 2 er opstillet 2 og der skal vælges 2, 
det hører ingen steder hjemme o. s. v. Lad os få kred
sene afskaffet, så vi må stemme på lige så mange, 
som der skal være bestyrelsesmedlemmer. Både 
OZ5NUs og OZ9DAs forslag er værd at stemme på.

OZ7IN havde overværet denne diskussion 2 gange 
før, bl. a. da 2KP bragte det frem med en fælles af
stemning. Vi vil jo helst stemme på den mand, vi kan 
lide, og ikke efter hvor han bor. Vi må stemme på 
9DAs forslag, vi skal ikke have flere kredse at stem
me i.

OZ7YH havde efterhånden fået opfattelsen af, at 
københavnerne er bange for os jyder. 6PA sagde, at 
4AO måske var røget ud ved den nu foreslåede af
stemningsmåde, hvis 4AO ikke kan gøre sig så meget 
bemærket, at han kan få stemmer nok, så må han 
ryge ud. Det er folks arbejde der gælder. Vi må 
kunne stemme på dem, som man kender og ved, at 
de arbejder for os. Jeg har kun sat to kryds, da jeg 
ikke vil stemme på flere i kreds 4. De andre har ikke 
kunnet overbevise mig om deres kvalifikationer til HB.

Der blev nu forlangt afstemning, men dirigenten 
overhørte dette.

OZ7DX fik nu ordet. Han kunne ikke se, at der 
skulle være noget i vejen for at opretholde 5WKs for
slag med den nye inddeling, og sammen med 2KPs 
forslag ville det jo være i orden, og der vil ikke 
være risiko for, at selv om 2NU får alle 700 stemmer 
fra København, så vil alligevel de opstillede i Køben
havn blive valgt. Altså de 3 som vi kan få i vor kreds.

OZ3RC tilbageviste 6PAs udtalelse om, at så ville 
7XG ikke blive valgt i kreds 2, det er jo ikke rigtigt. 
7XG har vist, at han kan arbejde og får stort stemme
tal i forhold til Fyns medlemstal.

OZ4JA anbefalede 5WKs forslag, han gjorde det, 
fordi der var sagt en hel del om demokrati, men med 
til demokrati hører også at man frit kan vælge. 
Hvordan vil man have, vi skal kunne vælge, hvis vi 
ikke har folkene i nærheden, dem kender vi bedst, 
og ikke de, som bor i København. Vi må stemme for 
5WKs forslag, så vi har hovedbestyrelsesmedlem
merne placeret ud over landet, hvor vi kan komme i 
forbindelse med dem, når vi ønsker det.

OZ3FM havde ikke spor imod at 5WKs forslag bli
ver vedtaget, men de andre forslag må forkastes. Jeg 
må gøre opmærksom på, at der skal 2/3 stemmer til, 
før et forslag er vedtaget, og der står i vedtægterne, 
at sager af vital betydning kan, hvis mindst 4 HB- 
medlemmer foreslår det, sendes til urafstemning blandt 
medlemmerne. 3FM ville gerne konstatere, om der 
var 4 HB-medlemmer som ville have sagen til ur
afstemning, da dette absolut har en vital interesse for 
EDR. Denne afstemning kan kun blive en foreløbig 
strømpil, som vi i HB kan arbejde videre med.

OZ2KP kom endnu en gang på talerstolen for at 
gøre rede for det kombinerede forslag. Altså ændrings
forslag til de øvrige forslag fra 5NU og 9DA. Æn
dring til § 12, afstemning ved bestyrelsesvalg foregår 
ved urafstemning efter følgende regler: Landet ind
deles i 6 kredse (afstemningskredse). Kreds 1 : Køben
havn, kreds 2 : Sjælland m. v., kreds 3 : Fyn uændret, 
kreds 4: Der går så 5WKs forslag ind med de nye 
kredse 5 og 6. Om afstemningen er forslaget så, at der 
kan afkrydses op til 11 kandidater inden for den fore
liggende kreds afdeling, altså f. eks. København 3, 
højst 2 på Sjælland, 1 på Fyn og så 2 i Nordjylland, 
2 i Midtjylland og 1 i Sønderjylland, og ellers er der 
ingen ændringer om optællinger og tallon m. v.

OZ7DX foreslog, at man brugte de nye postnumre 
til grænse imellem, især de nye kredse i Jylland. Og 
anbefalede iøvrigt 2KPs ændringsforslag som inde
holder OZ5WKs forslag.

5WK syntes, at nu måtte man slutte denne talen 
frem og tilbage, 5WK ville tilslutte sig 2KPs forslag 
med hans eget om de jyske opdelinger.

OZ3RC3 ; Det forslag lyder rimeligt, men det giver 
jo ikke mulighed for, hvis der sidder 3 mennesker i 
Sønderjylland, som gerne vil ind i HB. 2KP og 5WKs 
giver mulighed for en HB-kandidat i Sønderjylland. 
Det væsentlige er, at vi får folk som dur til noget 
med i arbejdet i HB. Det kan kun lade sig gøre, hvis 
vi ikke har kredsinddeling.

OZ2UD foreslog hovedbestyrelsen, at man lod for
slaget gå til urafstemning blandt medlemmerne. 2UD 
havde stadig ikke fået aflagt regnskab for RTTY sal
get. Han var henvist til evt, men han skulle snart 
køre hjem.

OZ3FM sagde, at hvis ikke forslaget skal til ur
afstemning, anbefalede 3FM at man stemte på 5WKs 
forslag, som det er stillet og ikke med ændringsforsla
get. Og for øvrigt forkastede de andre forslag.

Da der ikke var indtegnet flere talere, gik man over 
til afstemning.

OZ5UF ønskede en klar tilkendegivelse fra diri
gentens side, inden vi skrider til afstemning, hvor
ledes de medlemmer der ønsker den bestående ord
ning bevaret, hvordan de skal stemme, således at de, 
der ønsker det, ikke sidder med håret ned ad nakken.

3RC ville gerne vide, hvorvidt man ville bibeholde 
kredsinddelingen eller man skulle afskaffe disse. Skal 
vi ikke ændre kredsinddelingen, vil nogle forslag falde 
væk, og det ville være lettere at stemme. Dette må 
så være en vejledende afstemning om, hvad vi videre 
skal foretage os.

OZ6PA : Nu kan vi ikke overse konsekvenserne. Jeg 
vil forslå, at vi allesammen stemmer på 5WKs forslag 
og bibeholder det gamle og en del af det nye. Alt det
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andet ligger i svøb og er slet ikke gennemtænkt og 
er meget farligt at stemme på.

OZ2MI havde på 3RC forstået, at det kun var en 
vejledende afstemning. Vi kan, som 6PA sagde, ikke 
overse konsekvenserne. I stedet for at gå til afstem
ning her, må der opstilles og gennemarbejdes forslag, 
og så må det gå til urafstemning og ikke en forvirret 
afstemning her i salen.

OZ2KP måtte give yderligere oplysninger, da der 
var delte meninger om opstillingen af kandidater. Det 
kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at opstille mig, 
OZ2KP, både i Jylland og i København. Kandidaten 
skal selvfølgelig bo i den kreds, han er opstillet i. 
Men han kan vælges af stemmer over hele landet. 
Det kan da ikke misforstås, vel? Endvidere sagde 
2KP, at hans forslag var et ændringsforslag, og der
for skal det ikke sendes ud til urafstemning.

OZ71N foreslog at generalforsamlingen henstiller til 
hovedbestyrelsen om at nedsætte et udvalg med re
præsentanter valgt ud fra de 6 kredse som foreslået 
i 5WKs forslag. Dette udvalg skal bringe lovforslaget 
til urafstemning, som hele EDR kan tage stilling til. 
Altså stop denne diskussion.

OZ3RC forsøgte her at oplyse, hvad man skulle 
stemme på af forslag og rækkefølge på forslagene. 
(Mange protester, bl. a. 2KP).

2KP måtte oplyse 3RC om, at når der var stillet 
ændringsforslag, så går dette først til afstemning, bli
ver det vedtaget, er alle andre forslag forkastet. Diri
genten, OZ3Y, kunne så gå over til, at der blev fore
taget afstemning om ændringsforslaget. Hvis man god
kendte dette, skriver man ja, kan man ikke godkende 
2KPs forslag med 5WKs tillæg til dette, skriver 
man nej.

Dette forslag blev vedtaget med 105 ja og 33 nej, 
17 blanke og 1 ugyldig.

Man skal altså nu til at stemme på en helt ny måde 
fra august 1969.

Forslaget fra OZ5NU om nye afstemningsregler 
uden zoneinddeling blev forkastet med 108 nej og 
26 ja-stemmer, 24 blanke, 1 ugyldig.

Forslaget fra OZ9DA om næsten samme afstem
ningsregler blev også forkastet med 95 nej og 34 ja
stemmer, 21 blanke, 2 ugyldige.

Inden forhandlingerne om de næste forslag under 
punkt 5 fik OZ2UD ordet og meddelte, at Roskilde- 
afdelingen var nød til at køre nu, færgen skulle nås, 
OZ2MI havde lovet at fremføre 2UD resterende rede
gørelse for regnskabet om RTTY maskinerne m. m.

OZ5NUs forslag om fjernelse af talonen på stem
mesedlen blev oplæst.

OZ3Y mente denne kunne undværes, da stemme
sedlen kunne sendes ud som alm. tryksag.

OZ3FM fandt dette forslag fuldkommen latterligt. 
3FM forklarede hvordan kontrollen og optællingen af 
stemmesedlerne foregik. Til sidst sagde 3FM at stem
mesedlen og talonen er aldrig nogensinde i berøring 
med hinanden, efter at de er kommet stemmeudval
get i hænde. Forslaget blev forkastet med overvæl
dende flertal.

OZ5NU foreslår endvidere i samme indlæg, at man 
skal forandre afstemningen om formandsposten, idet 
landsformanden skulle vælges ud af de valgte til

hovedbestyrelsen. Forsamlingen ønskede ikke forsla
get sat under afstemning - altså forkastet.

Forslaget om DR amatørerne, om en ny DR leder 
og om arbejdet for disse, blev kommenteret af OZ8BG 
derhen, at forslaget var forældet, da der jo, som man 
kunne se i OZs spalter, var god gang i dette arbejde. 
OZ7DX har jo vist vejen, så det må udgå.

OZ2NU, Ålborg, meddelte forsamlingen, at hoved
bestyrelsen på mødet lørdag aften havde valgt OZ7DX 
som DR-leder.

Forslaget indsendt af OZ4WZ angående kandida
terne til HB-valg. Disse skulle efter dette forslag ikke 
kunne opstilles til HB, når de var fyldt 70 år.

Dirigenten satte det under afstemning, men 2KP 
forlangte skriftlig afstemning.

OZ2KP mente, dette forslag var rettet imod en be
stemt mand i salen, vi må stemme skriftligt, vi kan 
ikke være bekendt at vedtage noget sådant. Det har 
denne mand ikke fortjent. Vi må forkaste dette for
slag.

OZ3FM kunne ikke se, at en mand der var 70 ikke 
kunne være med i HB. Det vil mange gange være så
dan, at når en mand først er blevet fri for sit daglige 
arbejde, så har han først tid til at varetage evt. for
eningsarbejde. Dette forslag må betegnes som latter
ligt, stem derfor imod dette forslag. Forslaget blev 
forkastet med 74 nej og 57 ja-stemmer, 12 blanke.

OZ9DAs forslag om indkøb af stempelure til brug 
ved rævejagter blev kommenteret derhen, at det ville 
hjælpe arrangørerne betydeligt ved kontrollen med 
jægerne.

OZ2KP havde fået oplyst, at man kunne få disse 
billigt hos automobilsportsklubben, da de kun kunne 
bruge ure, som pinlige nøjagtige. Vi må henstille til 
hovedbestyrelsen om at afgøre, om vi skal købe eller 
ikke.

OZ7XG så med megen sympati på forslaget, men 
han så med rædsel på, at vi inden længe skal til at 
bruge en bestemt kuglepen, det har GF bestemt. Fore
læg det for HB, så har vi da lidt at arbejde med. 
Forslaget blev vedtaget med næsten hele forsamlingen, 
kun 3 var imod.

Det sidste forslag om at DR-amatørerne optages i 
den årlige QTH-liste blev diskuteret af bl. a. OZ9DA, 
som havde indsendt forslaget.

OZ3FM, der ikke mente at alle DR-amatører ville 
optages. Nogen fik jo licens kort efter at de havde 
fået DR-nr.

OZ3RC havde samme mening om DR-amatørerne, 
men kom med et forslag til vedtagelse. I QTH-listen 
optages i et særligt DR-afsnit. De DR-amatører der 
inden den 1. september hvert år over for HB ytrer 
ønske herom. Talon for anmeldelse indlægges i OZ, 
august.

OZ9DA tiltrådte ændringsforslaget, som kom un
der afstemning. Det blev vedtaget med næsten alle 
i forsamlingen.

Næste punkt på dagsordenen var valg af to revi
sorer og en suppleant. Generalforsamlingen forlangte 
genvalg af OZ3TM, Kibæk, OZ5Y, Odense. Som revi
sorsuppleant blev af OZ3FM foreslået OZ8JM, Ran
ders. OZ3RC blev også foreslået som suppleant. 
OZ8JM fik 23 stemmer, OZ3RC fik 50 stemmer og 
blev valgt.
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Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt
OZ2MI fik ordet for at aflægge regnskab for 

OZ2UDs RTTY-salg.
Denne redegørelse for dette arbejde anbefalede 

2MI de interesserede, bl. a. forsamlingen, at læse selv, 
da den var meget lang.

2UD slutter brevet, at nu var han træt af dette ar
bejde, for det første fordi den langsommelige behand
ling af min sag ved hovedbestyrelsen. 2UD havde 
søgt om at få lidt mere for hver solgt maskine, så 
han kunne betale en medhjælp. (Dette er nu bevilget 
til ham, sagde 2MI). OZ2UD havde skrevet, at han 
havde sat 2.000 kr. til for kørsel, porto og tabt ar
bejdsfortjeneste. 2UD sagde sit job op pr. 1. decem
ber, hvor alt skulle være fjernet fra Lejre.

2UD håbede at en anden ville fortsætte, nu da 
vejen var banet for dækning af udgifterne. 2MI op
fordrede interesserede til at melde sig som formidler 
af vore RTTY-maskiner til medlemmerne.

OZ9DA anbefalede, at rævejagtreglementet blev 
gjort til genstand for en gennemgribende revision. 
Der må nedsættes et udvalg, som kun består af aktive 
rævejægere eller lokale rævejagtsudvalgsformænd. Ikke 
mindst må dette reglement tilpasses til de internatio- 
nele regler. 9DA foreslog OZ1LD, Nyborg, OZ5HF 
fra Herning og en fra Helsingør afd.

OZ8AJ, Aabenraa, anbefalede den påtænkte Mal- 
lorcarejse, der foregår den 2. marts 1969 fra Billund 
med hjemkomst til Billund næste følgende søndag. 
Yi henviser til den store artikel i OZ, september, om 
dette arrangement.

OZ7DX foreslog, at amatørerne skulle gøre noget 
for den verdensomspændende spejderjamboré i luften, 
Jamboré on the Air. I år kommer den d. 19.-20. okt. 
Herhjemme har spejderbevægelsen ikke været så posi
tive, men 2NU mener, at der kan være en mulighed 
nu.

Om Dr-sagen sagde 7DX, at han var glad for, at 
den nu var i god gang, men der måtte være flere 
aktive, som kunne være med i arbejdet.

OZ9DA ville gerne vide, om EDR havde påtænkt 
at lave et pinsestævne i 1969. Dette stævne er blevet 
rost fra mange sider, vi må se at gentage dette. End
videre ville 9DA gerne høre HBs mening om passivt 
medlemskab af EDRs afdelinger. Det vil nærmest 
være at betragte som støtte-medlemsskab, og de har 
selvfølgelig ikke stemmeret.

Som sidste punkt anbefalede 9DA EDR at anskaffe 
noget mere tidssvarende propagandamateriale, EDR 
har iflg. 6PA kun lidt af dette. Og se at få pressen 
mere ind i billedet, vi må vise flaget noget oftere.

OZ7XG oplyste, at man på HB-mødet lørdag aften 
blev enige om, hvis Nyborg Strand var ledigt, så skal 
vi have fat i det. Derefter skal der udarbejdes et pro- 
var rejst fra Nyborg-afdelingen. 7XG havde allerede 
kontaktet Nyborg Strand, der havde en løs aftale 
om pinsen 1969. 7XG ville få afgørelsen 
mandag den 16. september. Om passive medlem
mer sagde 7XG, at de elever, som vi har på kurser, 
kan man ikke forlange medlemsskab af. Senere taler 
vi så med de pågældende om dette.

OZ7XG havde været i Nordjylland til møde og dér 
arbejdes med en fornyelse af vort reklamemateriale 
under mottoet: Hvar kan vi gøre mere.

OZ2NU så med sympati på nedsættelsen af et ræve
jagtudvalg. 2NU havde været med til at arbejde for 
en sammenslutning af de nordjyske afdelinger. Det 
var Hjørring afd. som begyndte herpå, og der var 
nu tilslutning fra alle afdelinger. 2NU var sekretær 
for denne gruppe. Der forelå allerede på sidste møde 
et udkast til en tryksag til afløsning af vor gamle 
»Bliv Radioamatør«. Vi har set på forskellige uden
landske tryksager, som vi mener at kunne bruge som 
grundlag for en ny til EDR.

OZ4EV så gerne, at der blev bevilget et nyt stempel 
til vor QSL-manager. På det gamle står der?? Ikke be
kendt i EDR, trods det, at vedkommende har været 
medlem i mange år. Der skal stå »Ikke medlem af 
QSL-centralen«. Endvidere ville 4EV have indmeldél- 
sesblankettens passus om medlem af afdeling eller 
ikke selttet. Kassereren kan jo ikke se, hvem der skal 
være dette. 4EV sluttede sit indlæg med at anmode 
Københavns-afdelingen om selv at opkræve sit kon
tingent, eller også må der kræves op for alle afde
linger.

OZ3Y foreslog, at til næste år ved HB må samtlige 
kandidater have ca. 10 linjer i OZ, så alle kan se, 
hvad de forskellige kandidater arbejder for.

OZ2TV fra Haderslev mindede om den årlige til
bagevendende begivenhed på Kr. Himmelfartsdag, 
den store Mobiltest, i 1969 vil vi gerne prøve at 
have HF båndene med, men vi må have nogle hen
vendelser i den anledning.

OZ9DA var ikke glad for 3Ys forslag om nogle 
linjer i OZ om HB.kandidaterne, de må gøre sig 
bemærket ved deres arbejde i kredsene og blandt 
medlemmerne. Hvem skulle i øvrigt skrive disse linjer.

OZ8BG havde på sidste års generalforsamling et 
forslag, som fik en ublid modtagelse, og det var an
gående begynderne. I dag er der heller ikke tid, derfor 
foreslog 8BG, at man ændrer tidspunktet for gene
ralforsamlingen, sådan at det bliver en heldagsfore
stilling, f. eks. 10-12 med 1 times middag og så fort
sætte om eftermiddagen, så skulle der vel være en 
chance for at alle forslag kunne få en saglig be
handling.

OZ3FM sluttede generalforsamlingen på forman
den, OZ6PAs vegne, 6PA skulle nå flyveren i Tir
strup og var taget af sted. 3FM takkede de, som 
havde sat kryds på stemmeseddelen ved ham, det 
var jo nok sidste gang. 3FM takkede for den tillid, 
der var vist ham gennem årene. Til slut takkede 
3FM de fremmødte for god ro og orden på mødet.

Dirigenten OZ3Y sluttede generalforsamlingen med 
at udbringe et leve for EDR.

Yy 73 de OZ5RO,
O. Blavnsfeldt. sekretær.

STOF TIL OZ
skal være redaktionen 
i hænde 
senest den 25. i måneden
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Angående moderne licensbestenunelser.
For det første vil jeg gerne spørge 9AC, hvem det 

er, som siger vore licensbestemmelser er umoderne. 
Det kan da kun være en lille gruppe professionelle 
amatører, det kan umuligt være den almindelige ama
tør, som ikke har adgang til professionelle målein
strumenter.

For det andet afslører 9AC en manglende teknisk 
indsigt i FM-PM teknikken, når han skriver, at ± 5 
kHz frekvenssving hedder 10F3. Ifølge ITU’s nor
mer, som også gælder for amatører, er definitionen 
for FM-PM 2 x frekvenssving plus 2 x højeste mo
dulationsfrekvens. D. v. s. kører man ± 5 kHz fre
kvenssving, skal hertil lægges 3 kHz, som er normal 
højeste modulationsfrekvens, fås 2 x 5 kHz plus 2 x 
3 kHz altså 16 F3, modtagerens båndbredde skal alt
så være 16 kHz. De meget snævre tolerancer, der her
ved er, vil næppe mere end nogle få pct. af amatører
ne være istand til at kontrollere. Vil 9AC tage rundt 
og måle om det overholdes?

Så fingrene væk fra vore frie licensbestemmelser, 
lad os for alt i verden beholde dem, så også den nye 
amatør kan starte uden frygt for at overskride dem. 
Der er masser af plads på VHF og UHF.

OZ6WJ.

Kære OZ9AC.
Med interesse har vi læst dine bemærkninger om 

nogle formodninger, der går ud på de svenske li
censbestemmelser med hensyn til tilladt frekvens
sving på 2 m båndet vil blive »moderniseret«, således 
at forstå, at det nu tilladte + - 30 KC skulle væ
sentligt reduceres til 10 F 3 eller + - 5 KC. Og 
du udtaler, »at en modernisering af vore licensbe
stemmelser er tiltrængt, bl. a. på ovennævnte punkt«.

Har du nogensinde tænkt på, at der i de senere år 
er udskiftet en lang række mobile og faste stationer, 
tidligere anvendt af bl. a. taxa og politi. Disse sta
tioner er i det store og hele praktisk talt overtaget 
af radioamatører. Og vel ikke helt uden grund, de 
er forholdsvis lette at ombygge til anvendelse på 
amatørbåndet 2 meter. Dette har bl. a. været med
virkende til en meget voldsom stigning i aktiviteten 
på 2 meter båndet.

Skal vi derfor opfatte dit ønske om »modernise
ring« derhen, at alle disse stationer praktisk taget er 
kassable? Er det den vej, du mener, man skal frem
me amatørernes interesse? Eller hvordan kan du nær
mere udtrykke dig og forklare indehaverne af disse 
stationer, hvad de skal gøre med deres nyerhvervel
ser?

Efter vor opfattelse er det sådan set lige meget, 
hvordan amatørerne benytter de forskellige amatør
bånd, når man blot overholder licensbestemmelserne. 
Tænk også på, hvor indviklet teknikken efterhånden 
er blevet. Det er ikke mere enhvers sag at lave en 
amatørstation helt fra bunden. Netop derfor er disse 
stationer blevet så populære, og de har som omtalt 
givet amatørbevægelsen en fornyet indsprøjtning.

Vi vil derfor gerne fra din side høre nærmere om, 
hvad du har tænkt dig skal ske med disse stationer.

VY 73 de E.D.R. Aalborg afdeling.

Foranlediget af slutbemærkningen i spalten »VHF 
amatøren« i »OZ« okt. 68, side 343, samt af, at VHF 
manager, efter hvad der er blevet mig oplyst, vil 
fremkomme med en indstilling til HB om, over for 
P&T at tage initiativ til at få foretaget ændringer i de 
gældende amatørradio licensbestemmelser, tillader jeg 
mig hermed at fremkomme med en henstilling til 
HB.

VHF managers fra Norge, Sverige og Danmark er 
på et for nylig afholdt møde i Oslo - jeg går ud fra 
som enkeltpersoner — enedes om til deres respektive 
HB at indstille til, at disse skulle tage initiativ til at 
få ændret bestemmelserne for tilladte modulations
typer i 2 meter båndet. Ændringen skulle her i Dan
mark gå ud på at få ændret 60F3 tilladelsen til 
16F3.

Af rent principielle grunde må jeg på det kraftig
ste henstille, at HB på EDR’s vegne undlader over for 
P&T at foretage noget som helst officielt skridt i 
retning af at forsøge at få de gældende licensbestem
melser ændret i indskrænkende retning.

Jeg finder det endvidere uheldigt, at VHF-amatør- 
spalten i »OZ« benyttes til at slå til lyd for at få 
foretaget indskrænkninger af ovennævnte art. VHF- 
spalten bør vel i sit princip indeholde stof af redak
tionel art af almen interesse for samtlige aktive VHF 
amatører og ikke være farvet af nogen personlig 
interesse, som næppe kan forventes at være fælles 
for alle VHF amatører.

Jeg håber, at HB vil kunne tage hensyn til mine 
synspunkter og imødeser gerne HB’s reaktion herpå.

Med venlig hilsen,
Ole Berland, OZ6OB, medl. nr. 4596.

vej 117, 8210 Århus V, tlf. (06) 16 23 21.

November 1968.
Min opfordring i sidste OZ resulterede i en enkelt 

meget velkommen henvendelse fra en behjertet ama
tørkammerat. Han får tak. I andre får glæde af det.

I arbejdet med dette »udvalg« er der en enkelt ting, 
der undrer såre. Nemlig det besynderlige, at det næ
sten altid er de samme foreninger, der rekvirerer ta
lere gennem udvalget. Det kedelige i denne forbin
delse ligger i, at der desværre til gengæld er visse for
eninger, der aldrig er fremme med poten. Det er ikke 
nødvendigvis de sløveste foreninger, men det snerper 
der henad.

Angsten for, „at vi er ikke nok“ skal vi have manet 
i jorden, hvorfor: Den lille forening har også ret, bør 
stå enhver foreningsleder i en lille forening klart.
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Ingen forening bliver en tøddel bedre, end med
lemmerne selv vil. Hvis du er aktiv og initiativrig 
som almindeligt medlem i din forening, så bliver der 
»GO« i din forening.

Markedet er åbent, mine herrer, foredrag foræres 
væk, glæd din forening med et rigtigt juleforedrag. 
Det kan nås endnu.

Vy 73 de 3RC/bro.

HOVEDBESTYRELSESMØDE 
lørdag d. 14. september.

Første punkt på dagsordenen var et brev fra 
OZ2UD i Lejre. 2UD ankede over, at han ikke havde 
fået betaling for de solgte RTTY maskiner, i tiden fra 
18. februar til d. 26. maj i år.

Hovedbestyrelsen vedtog på mødet i februar, at 
2UD skulle betale en medhjælp, ved befordringen 
af maskiner, der blev bevilget 30 kr. pr. maskine fra 
denne dato.

Efter en diskussion om denne sag blev det vedtaget 
at 2UD skulle have sin betaling fra 18. februar, uan
set de delte meninger.

5RO, EDR’s sekretær, oplyste, at det var skrevet i 
protokollen pr. 18/2 1968.

6PA havde fra Luftfartsselskabet Finnair fået en 
forespørgsel, hvorvidt EDR kunne være vært for ca. 
30 USA amatører i foråret 1969. Det blev overdraget 
EDR’s københavnske afdeling at arrangere dette i 
samarbejde med Finnair.

OZ7XG havde fra Nyborg afdelingen fået en fore
spørgsel, om EDR ville lave Pinsestævne på Nyborg 
Strand i 1969.

Det blev vedtaget, at OZ7XG skulle forsøge at få 
gennemført et sådant stævne, såfremt Nyborg Strand 
var ledigt, på næste HB-møde skulle OZ7XG give en 
oversigt over et sådant arrangement.

Det blev vedtaget, at OZ7DX overtager posten som 
DR leder i nært samarbejde med de aktive lytter
amatører.

EDR’s formand, OZ6PA, kunne oplyse, at vor bog, 
Vejen til Sendetilladelsen nu snart var udsolgt. Vi 
måtte se at få trykt en ny udgave.

OZ7XG havde sammen med medlemmer fra Oden
se afdelingen gennemgået VTS, hvorefter man ville 
præcisere nærmere, hvor der var mangler og evt. 
rettelser i bogen. De ville derefter blive tilstillet TR 
OZ7AQ.

Hovedbestyrelsen havde en meget lang diskussion 
om de flere steder omtalte politisendere og andet 
grej derfra.

Men efter de indkomne svarskrivelser fra HB kunne 
EDR ikke tage sig af denne sag. (Vi henviser til 
generalforsamlingsreferatet i OZ, oktober.

OZ8JM, der ikke var blevet genvalgt til hoved
bestyrelsen, takkede for den tid, han havde været i 
HB, han havde mange gode minder fra den tid.

OZ2KP, som ligeledes nu gik ud af HB, takkede 
for den lange tid i arbejdet for EDR’s medlemmer, 
vi har ikke altid været enige, men det er jo gået 
alligevel.

6PA takkede de to afgående hovedbestyrelsesmed
lemmer for deres indsats.

Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

RTTY-QRT.
Da EDR’s bestyrelse ikke har gjort sine medlem

mer opmærksom på, at jeg pr. 1. december har opsagt 
arbejdet med RTTY-materiellet, vil jeg tillade mig at 
gøre det.

Forskellige årsager har sat mig i den situation, at 
jeg har set mig nødsaget til at ophøre med at vare
tage foreningens interesse vedrørende fjernskriverma
teriellet, og samtidig vil jeg også tillade mig at ophøre 
med den service, jeg har ydet m. h. t. fejlretning og 
reparationer for de mange, som efterhånden har 
fået materiel her i Lejre.

leg har bedt bestyrelsen om at finde en afløser, 
men jeg har endnu ikke hverken set eller hørt nogen 
efterlysning. Til evt interesserede kan jeg fortælle, at 
det er et stykke arbejde for en frisk mand, der 
kan lide at gøre andre amatører tjenester. leg håber, 
at vedkommende har lidt værktøj til rådighed, så den 
standard, der efterhånden er opnået med maskinerne, 
kan blive holdt vedlige. EDR's salgsbetingelser er jo 
at maskinerne sælges i den stand, de forefindes. Og 
den vil jeg ønske er OK, når de bliver solgt. Det vil 
sige, at vedkommende skal efterse og afprøve hver 
maskine, inden den sælges. Til det skal der laves lidt 
testudstyr, som ikke følger med ved overdragelsen, 
idet det er noget, undertegnede har fremstillet og købt 
for egne midler. Desuden skal der bruges lidt plads, 
helst med hylder. Der skal være frostfrit, og helst ik
ke under 10 grader C. Disse muligheder skulle der 
vel nok være andre end mig her i landet, der har.

Vejen er nu også banet for, at udgifterne vedr. 
transport og oplagring bliver dækket, idet EDR betaler 
et beløb pr. solgt maskine.

Jeg vil her rette en tak til alle de amatører, dan
ske som svenske, som har vist mig glæde og forståelse 
selv om der til tider har vist sig at komme forsinkel
ser i sendingerne. Også tak til de, som har gjort mig 
den glæde at besøge XYL og mig.

Og til sidst en særlig tak til OZ4GS, som her til 
sidst har hjulpet med at fordele maskiner vest for 
Storebælt.

De bedste 73 og good luck de
OZ2UD, Emst Th. Olesen.

En kæmpeindsats
er det at bygge sit eget klubhus. Her er Åbenråafde- 
lingens nye hjem. - Hjertelig til lykke.

6PA.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 

vedrørende Traffic Department

„Short Wawe Magazine“s diplomer.
Det har i de senere år været en almindelig kendt 

sag blandt diplomjægerne, at det har været helt 
umulig at hente et af de diplomer hjem, som „Maga
sinet" står som udgiver af.

Henvendelse fra Traffic Department’s side har væ
ret resultatløse - intet svar har kunnet opnås.

Når vi derfor med denne artikel kan bringe klarhed 
i billedet, skyldes det oplysninger hentet ud af ret 
svenske „QTC“.

Vi tillader os at klippe:

Angående WBC-diplomet.
Jeg sendte et bundt kort til „Short Wawe Maga- 

zine med attention til „DX Commentary" i juli 
1967 + 4 ORCs sammen med en ansøgning om 
WBC.

Da der i november 1967 ikke var kommet noget 
svar, skrev jeg et høfligt brev og bad om svar på 
min skrivelse fra juli - Intet svar.

Endelig i august 1968 skrev jeg et nyt brev, den
ne gang adresseret til: Den højest mulige præsident 
for „Short Wawe Magazine" og fremførte nogle 
synspunkter og bad om svar. - Se det hjalp.

Et svar kom med praktisk talt næste post.
Da svaret kan være af interesse for WBC- 

aspiranter, gengives passende dele heraf:
1) Short Wawe Magazine beder udtrykkeligt om at 

udenlandske amatører ikke indsender qsl-kort for 
at understøtte en ansøgning.

2) I alle tilfælde uddeles diplomer kun til abonnen
ter (på Short Wawe Magazine).

3) Short Wawe Magazine påtager sig intet ansvar 
for ikke ønskede - tilsendte kort.

4) „Short Wawe Magazine har ikke udstedt WBC- 
diplomet i de sidste 5 år.

5) „Short Wawe Magazine" har ikke anvendt sig af 
adressen „DX Commentary" (Mr. L. H. Tho
mas, G6QB) i ca. 4 år. G6QB er i øvrigt død for 
ca. 2 år siden.

6. Ovenstående burde man vide, såfremt man er 
læser af „Short Wawe Magazine".

7. Fuldstændig og rigtig adresse til bladet er: Editor, 
Short Wawe Magazine, Buckingham, England.

Således lød kendsgerningerne - og så kan man for 
øvrigt lægge deri, hvad man vil.

Vi for vor part tager det som et velkomment mid
del til fjernelse af al tvivl i forbindelse med ansøg
ninger om diplomer udstedt af SWM.

Det gør det ganske klart for os, at
Traffic Department med øjeblikkelig virkning ind

stiller sin assistance i forbindelse med ansøgning om 
følgende af SWM averterede diplomer:

FBA - Four Band Award.
WNACA - Worked North America Call 

Areas.
WBC - Worked British Counties.
SWM DX A - Short Wawe Magazine DX- 

Award.
VHF - CC - VHF Century Club.
WFE - Worked Far East.

OZ2NU.

Europæisk båndplan.
I den lille notits i sidste nr. af „OZ“ om den euro

pæiske båndplan, var det vigtigste - selve båndplanen 
- faldet ud.

Vi bringer den derfor her:
3.5 - 3,6 MHz kun cw
3.6 - 3,8 - cw og fone
7.0 - 7,04 - kun cw
7,04 - 7,1 - cw og fone
14.0 - 14,1 — kun cw
Omkring 14,090 MHz RTTY
14.1 - 14,35 MHz cw og fone
21.0 - 21,15 - kun cw
21,15 - 21,45 - cw og fone
28.0 - 28,20 - kun cw
28.2 - 29,7 - cw og fone.

Kommentar som i sidste „OZ".

REF Contesten 1968.
Ved gennemlæsning af resultatlisten fra den sidste 

REF-contest er det glædeligt at se et OZ-kaldesignal 
helt i toppen af den europæiske elite. Når det derefter 
drejer sig om cw, er det ikke svært at regne ud, at 
det må være OZ1LO, det drejer sig om. OZ1LO op
nåede i alt 90.906 points, hvilket er det næsthøjeste 
i Europa.

Vi gratulerer.
Nedenstående følger den danske del af resultatlisten, 

hvor rubrikkerne er følgende: Call - A1/A3 - slut
sum - antal qso - multiplir - antal bånd.

OZ1LO AI 90906 218 139 4
OZ1QW - 11178 69 54 4
OZ2CE - 297 11 9 1
OZ1LQ A3 21978 99 74 4
OZ2KT - 20088 108 62 3
OZ1RH — 19776 103 64 3
OZ3Y - 12600 70 60 4
OZ4FT - 6864 52 44 3
OZ3KE - 1827 29 21 1
OZ2CE - 1131 23 19 1

Checklog A3 fra OZ1LO.

Forbud ophævet.
Sikkert ukendt for de fleste har amatørradio i næ

sten 1 måned været forbudt - eller stoppet - i Øst
tyskland.

Detaljer kender vi naturligvis ikke, men vi kom på 
bølgelængde med sagen, da vi i skrivelse af 9. sept. 
1968 fik at vide, at den tidligere averterede WADM- 
Contest 1968 - ikke ville blive afholdt i år.
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Annulleringen var uden motivering.
Derpå fik vi i midten af oktober en skrivelse, hvori 

det hed:
I berigtigelsen af vor meddelelse af 9. sept. 1968, 
glæder det os at kunne meddele Dem at med op
hævelsen af sendeforbudet for radioamatørerne i 
DDR, vil amatørradio contesten WADM og DM- 
UKW blive gennemført på den tidligere fastlagte 
termin. Vi håber på god tilslutning. Signeret 
DAMM - Leder af radioklubberne i DDR.

- og så må vi iøvrigt nøjes med at gøre os vore egne 
betragtninger om årsag og virkning.

OZ2NU.

SP DX Contest 1967.
Fra ovennævnte contest har vi også modtaget resul

tatliste, der fortæller:
OZ1QW 47 qso 12 mult. = 1.692 points 
OZ8SW 38 qso 11 mult. = 1,254 points 
OZ9EL 21 qso 11 mult. = 693 points
OZ8E 9 qso 3 mult. = 81 points.

Klubstationer i juletesten.
Den officielle indbydelse til EDR’s årlige juletest 

kommer i næste »OZ«. Der vil ikke ske nogen foran
dring i de traditionelle regler. Der vil imidlertid blive 
indført et par specielle klasser for henholdsvis C- 
amatører - og klubstationer.

For C-amatørernes vedkommende skyldes det, at 
de i de senere år har haft vanskelighed med at klare 
sig i konkurrencen mod de store »Watter«, og for 
klubstationerne gælder det, at der her søges skabt et 
grundlag for en ny aktivitet.

Vi kommer med indbydelsen i næste nr. af »OZ«
- kun dette for at give klubstationerne en lidt længere 
forberedelses-frist.

XYL-hjømet.
Vort forsøg på at lokke vore kvindelige amatører 

frem af buskene faldt ikke heldigt ud, idet kun to 
svar indløb.

Da de endvidere var henholdsvis negativt og posi
tivt indstillet til sagen - ophævede - efter matematik
kens love - hinanden. Vi lader derfor sagen falde i 
denne omgang.

Men beklageligt, at jeg ikke på den måde kunne få 
min kvindelige bekendtskabskreds udvidet.

OZ2NU.

Town of Porto Amélia-Contest.
Turistbureauet for Porto Amélia-distriktet vil fore

stå en konkurrence mellem radioamatører med støtte 
af „Liga dos Radio Emissores de Mocambique11 
(LREM).

Testen afholdes fra d. 7. dec. kl. 00,00 GMT til 
9. dec. kl. 24,00 GMT. (Porto Amélia Municipality 
Holiday).

Alle bånd må benyttes.
Den samme CR7-station må kontaktes 1 gang hver 

af de 3 perioder på 24 timer. På alle bånd og alle 
transmissionstyper.

Forbindelser med CR7-stationer giver 3 points -

såfremt det er stationer i Porto Amélia (se nedenfor) 
tæller forbindelsen dobbelt.

Loggen må være poststemplet senest d. 31. dec. 
1968 og adresseres til:

Camara Municipa de Porto Amélia
Caixa Postal 29
Porto Amélia - Mosambique.
Stationer i Porto Amélia er: CR7BM - EF - GW - 

HF - HQ - IC og IZ.

IARU Region II-contesten.
For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at vi 

ikke har været ukendt med den af IARU Region II 
(Amerika) d. 12. og 13. okt. 1968 afholdte contest.

Indbydelserne hertil indløb imidlertid først d. 15. 
sept. 1968, hvorfor den tidligst kunne optages i »OZ« 
for oktober, som først ville udkomme efter testens 
afholdelse. Til oplysning for de amatører, der even
tuelt er »dumpet« ind i denne test, skal vi oplyse, at 
loggene skal indsendes inden d. 31. dec. 1968 og væ
re adresseret til:

Gustavo Reusens - OA4AV.
Secretary of IARU - Region II. Box 4097 - Lima, 
Peru.

Indbydelse til N.R.A.U.-testen 1969.
E.D.R. står denne gang som indbyder til N.R.A.U. 

testen, der er fastlagt til afholdelse
Lørdag d. 4. januar 1969 kl. 14.00-16.00 GMT
Lørdag d. 4. januar 1969 kl. 22.00-24.00 GMT
og
Søndag d. 5. januar 1969 kl. 06.00-08.00 GMT
Søndag d. 5. januar 1969 kl. 14.00-16.00 GMT
På N.R.A.U.s møde i august i Sandefjord drøfte

des og vedtoges visse ændringer i N.R.A.U-testens 
regler.

Disse ændringer træder imidlertid ikke i kraft før
end i 1970.

I den kommende test køres efter de gamle regler.

Bånd:
3,5 pg 7 MHz.
Telegrafi og telefoni må benyttes efter behag, men 

uden klasseopdeling.

Opkald:
Der anvendes kodegrupper af typen 09579 NURMI. 

De to første cifre angiver qso’ens løbende nummer, 
og de tre sidste RST-rapport. Ingen deltager må an
vende 01 som første nummer. Et hvilket som helst 
andet nr. kan anvendes i stedet.

Når 99 passeres skrives 00 - 01 - 02 o. s. v. 
Bogstavgruppen består af tilfældigt valgte bogsta

ver (ikke A - A og U), som sendes ved første qso. 
Under næste qso sendes den bogstavgruppe, der blev 
modtaget ved den forud gennemførte qso. Såfremt 
en bogstavgruppe ikke modtages ok i testens løb, an
vendes i stedet den sidst modtagne rigtige bogstav
gruppe.

Pointsberegning:
Kun een qso med hver station i hver periode på 

samme bånd er tilladt. Såkaldte krydsforbindelser og 
forbindelse med eget lands stationer er ikke tilladt. 
Hver sendt og ret modtaget kodegruppe giver 1 point.
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Hver qso kan altså give to points. Deltagere, som har 
haft forbindelse med station, som ikke indsender 
log, godskrives 1 point, forudsat at også andre del
tagende stationer har haft forbindelse med samme 
station.

Landskampen:
For at deltage i landskampen skal et land stille 

op med mindst 25 stationer (deltagere). Landskam
pens points udregnes således:

Hvert land får som grundsum det samlede points- 
tal for sine 25 bedst placerede deltagere, hertil lægges 
testens samlede pointstal minus landets grundsum og 
multipliceres med landets resterende deltagerantal, 
hvilket divideres med testens samlede deltagerantal. 
Vinder er det land, der på denne måde opnår høje
ste pointstal.

Præmier:
Vandrepokal til det sejrende holds forening. Diplo

mer til de fem bedst placerede stationer i hvert land.

Logs:
Loggen skrives på de sædvanlige internationale log

blade (A4-format på højkant) og skal sendes til: 
EDRs Traffic Department - P.O.Box 335 - 
9100 - Aalborg. 

med seneste poststemplingsdato 20. januar 1968.
f. EDRs Traffic Department 

Børge Petersen 
OZ2NU.

Resultat af 80 mtr. Aktivitetstesten i oktober.
Telegrafi

1. OZ7OF 82 X 10 _ 820
2. OZ4FF 70 X 10 = 700
3. OZ5DP 68 X 10 = 680
4. OZ7GI 84 X 8 = 672
5. OZ2UA 58 X 10 : 580
6. OZ4H 64 X 9 = 576
7. OZ3PO 57 X 10 = 570
8. OZ9FZ 49 X 10 = 490
9. OZ2LW 60 X 8 = 480

10. OZ4CF 56 X 7 - 392
11. OZ2HW 43 X 8 = 344
12. OZ4QX 37 X 9 = 333
13. OZ7JR 33 X 9 = 297
14. OZ4TR 39 X 7 = 277
15. OZ3NI 35 X 7 = 245
16. OZ3LW 28 X 6 = 168
17. OZ1EM 5 X 2 = 10

Telefoni
1. OZ9KZ 124 X 14 = 1736
2. OZ4PY 125 X 13 1625
3. OZ7OF 119 X 13 1547
4. OZ1RH 114 X 13 - 1482
5. OZ5JR 117 X 12 = 1404
6. OZ9GS 107 X 13 = 1391
7. OZ6RT 98 X 13 = 1274
8. OZ5EV 89 X 12 = 1068
9. OZ9JD 106 X 10 = 1060

10. OZ2NK 87 X 12 = 1044
11. OZ7DX 102 X 10 = 1020
12. OZ4LX 90 X 11 = 990

13. OZ5KF 75 X 12
14. OZ7JR 72 X 10
15. OZ3KE 70 X 10
16. OZ3FC 64 X 9
17. OZ2KI 53 X 9
18. OZ4FF 24 X 6

Samlede stilling
Telegrafi

1. OZ4CF 9 3539
2. OZ4FF 7 3203
3. OZ4H 3 3117
4. OZ2UA 9 3036
5. OZ2LW 9 2918
6. OZ7OF 6 2848
7. OZ3PO 6 2080
8. OZ4QX 9 1889
9. OZ7HU 5 1578

10. OZ3NI 7 1427
11. OZ4MQ 5 1336
12. OZ5DP 3 1288
13. OZ7GI 2 1203
14. OZ1LO 2 1008
15. OZ9FZ 1 490
16. OZ70G 4 475
17. OZ2HW 2 446
18. OZ5ME 4 436
19. OZ7FP 1 392
20. OZ7JR 1 297
21. OZ4RT 1 273
22. OZ3LW 1 273
23. OZ1QW 1 228
24. OZ7XG 3 180
25. OZ9GS 2 141
26. OZ4MD 1 60
27. OZ3OV 1 21
28. OZ1EM 1 10

Telefoni
1. OZ9KZ 9 10261
2. OZ1RH 8 8469
3. OZ7OF 6 6125
4. OZ4LX 8 6045
5. OZ5EV 8 5884
6. OZ4PY 5 5860
7. OZ6EI 7 5659
8. OZ2NK 5 4804
9. OZ4FF 8 4710

10. OZ8CV 5 3592
11. OZ7OG 7 3486
12. OZ9DC 4 3199
13. OZ1LD 3 3117
14. OZ9MD 6 2806
15. OZ6BF 4 2679
16. OZ4FA 3 2455
17. OZ3KE 3 2443
18. OZ6RT 3 2389
19. OZ5JR 2 2244
20. OZ9JD 3 2192
21. OZ7DX 3 2043
22. OZ9GS 1 1771
23. OZ30V 3 1658
24. OZ7ZD 2 1554
25. OZ1LO 2 1200

990
720
700
576
477
144
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26. OZ7AI 1 996
27. OZ2KI 2 963
28. OZ3FC 2 912
29. OZ5KF 1 900
30. OZ5OE 1 768
31. OZ4FD 1 730
32. OZ7JR 1 720
33. OZ5EN 1 693
34. OZ4NM 1 684
35. OZ4LK 1 576
36. OZ1DM 1 504
37. OZ8PT 1 450
38. OZ4MD 1 424
39. OZ4EDR 1 324
40 OZ4EM 1 228
41. OZ4CF 3 156

vy 73/Karsten. 4FF.

SWL-spalten
Lidt om udstyret.

De to foregående afsnit har behandlet lytterens 
kontakt med radiostationen (gennem lytterrapporten) 
og har gennemgået de bånd, der er afsat til radiofoni
stationer. I dette afsnit vil hovedvægten blive lagt på 
lytterens „grej“.

Først selve modtageren. Man skelner her mellem 
stuemodtagere (domestic receivers) og kommunika
tionsmodtagere (communication receivers), der også 
betegnes trafikmodtagere, kommercielle modtagere o. 1. 
Det er rimeligt straks at fastslå, at man på ingen 
måde behøver nogen kostbar modtager for at kunne 
starte med at DX’e på BCL-stationer. Med en god 
stuemodtager, der har de almindelige kortbølgebånd 
(19-49 m), og som er udstyret med en hæderlig an
tenne, kan man uden større vanskeligheder høre statio
ner fra 75 lande spredt over hele jorden.

Fra et DX-mæssigt synspunkt har udviklingen in
den for radiofabrikationen ikke været heldig i alle 
henseender gennem de sidste år. Man har koncen
treret sig om at opnå en perfekt gengivelse (Hi-Fi og 
stereo), og har til gengæld i mange tilfælde bortskåret 
kortbølgebåndene. Derfor må man ofte ty til en ældre 
modtager, hvis man ønsker, at alle bånd er medtaget,

og at der er gjort noget ud af kortbølgebåndene. (Et 
godt eksempel på en sådan modtager er B&O Grand 
Prix 507). I de sidste par år synes en del fabrikker 
dog at have indset kortbølgebåndenes betydning; såle
des er der kommet en transistorradioer med udmær
kede kortbølgedele på markedet (f. eks. Braun T 1000, 
Philips Transworld de Luxe, Grundig Satellit og 
Nordmende Globetrotter).

Fordelene ved at benytte en kommunikationsmod
tager er, at man opnår en større følsomhed (kan høre 
svagere stationer), en bedre selektivitet (kan skille 
stationerne bedre) og som regel flere og bedre bånd
spredte kortbølgebånd, hvorved det bliver lettere at 
identificere eller indstille på en given frekvens på ska
laen. Desuden er de fleste kommunikationsmodtagere 
udstyret med andre faciliteter til hjælp ved aflytnin
gen (noise-limiter, antenne-trimmer, BFO o. s. v.).

Prisen på en kommunikationsmodtager varierer fra 
ca. 600 kr. til ca. 5000 kr. for de almindeligste model
ler, mens en god, brugt stuemodtager til DX-ing kan 
købes for et par hundrede kroner. Dette kan nok af
holde nogle fra at købe kommunikationsmodtager, og 
en anden mulighed eksisterer, nemlig at forbedre stue
modtageren ved selv at bygge noise-limiter, BFO, Q- 
multiplier, HF-forstærker o. s. v. Det vil føre for 
vidt at angive konstruktioner som disse her; blot 
henvises til tidligere numre af OZ og til faglitteraturen 
(f. eks. „Improve your Short Wawe Reception" og 
„How to Listen to the World", begge World Publi- 
cations).

Det kan anbefales at benytte hovedtelefoner under 
aflytningen, hvis der er andre til stede, når man 
DX-er. De lyde, der kommer fra modtageren, kan 
være irriterende for ikke-DX-ere, og der er ingen 
grund til at bringe DX-hobbyen i modvind af den 
grund. Det er de færreste stuemodtagere, der er ud
styret med hovedtelefontilslutning. Der er nu to mu
ligheder. Enten kan man benytte et sæt lav-ohms 
hovedtelefoner, der kan sættes direkte i radioens ek- 
strahøjttalerstik. (Hvis den indbyggede højttaler ikke 
afbrydes ved dette, indskyder man en afbryder i en 
tilledning til højttaleren, og indlodder en modstand på 
f. eks. 100 ohm parallelt over stikket til ekstrahøjt- 
taleren). Eller man bygger (med enkle midler) en 
hovedtelefonudgang efter følgende diagram:
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Den tilføjede transformer er også en højttalertrans
formator, den vendes som angivet på tegningen (P = 
primær, S = sekundær). Sikkerhedsmodstanden R 
vælges til f. eks. 100 ohm, og kondensatoren C 
til f. eks. 47 nF.

Antennen er næsten lige så vigtig som modtageren. 
Der findes et utal af forskellige antennetyper, men her 
skal kun nævnes en antenne, der udmærker sig ved, 
at den giver et godt signal på alle bånd, at den ikke 
er særlig retningsfølsom, og at den er overordentlig 
simpel i konstruktion. Det er Longwire-antennen. Den 
består simpelthen af en kobberwire, der (isoleret i beg
ge ender) er opsat horisontalt så højt som muligt. 
Nedføringen til modtageren tilsluttes i antennens ene 
ende. En antennelængde på mindst 15 meter kan an
befales.

Gennem de sidste år er båndoptageren blevet så 
almindelig, at det er rimeligt at tage den med her. 
Ønsker man at rapportere en station, der går dårligt 
igennem, kan man ofte opnå det nødvendige antal 
programdetaljer ved at optage udsendelsen på bånd og 
bagefter afspille båndet flere gange. Mærke og kva
litet af båndoptageren er næsten underordnet.

Ivan Stensgaard.

* QSL-kort fra Far East Broadcasting Co. (FEBC),
Philippinerne.

Dette kapitel af romanen har jo nærmest været hel
liget problemer man modtagermæssigt kommer ud for, 
når man specielt lytter på BC (Broad Cast)-stationer. 
For de, der allerede som lytteramatører ønsker at 
anskaffe sig en stationsmodtager beregnet for senere 
senderamatørarbejde, er mulighederne legio. Der er 
færdigbyggede modtagere, samlesæt (kits), der er sur
plusmodtagere og den hjemmebyggede modtager (se 
OZ’s annoncer). Alle har de hver deres fordele og 
mangler, som det imidlertid vil føre at for vidt at 
komme ind på her. Hvis der viser sig interesse for 
emnet, kan vi jo komme ind på det her i spalten 
senere.

Ligeledes kan man sige, at lytter man specielt på 
amatørbåndenes trafik, vil antenneproblemerne også 
være nogle andre end de, Ivan omtaler. I mange til
fælde vil man være interesseret i (helst drejelige) 
retningsantenner eller i antenner skåret for et mere 
snævert frekvensområde end det, man har brug for 
ved BC-DX-ing. Også dette vil vi komme ind på,

hvis der er interesse for det. Vil du høre om det - 
og vil du eventuelt skrive om det?

En ting, som vi mangler i „OZ“, er QSL-adresser. 
Her vil lytteramatøren kunne hjælpe senderamatøren. 
Derfor modtager spalten meget gerne oplysninger om 
adresser, postboxe, QSL-managere etc., som I med 
sikkerhed har identificeret.

For mange vil det sikkert være af interesse at 
høre lidt om ISWL. Hvem vil skrive lidt om denne 
organisation?

I løbet af kort tid får jeg forhåbentlig kartoteket 
over DR-lytterne og vil da kunne udstede DR- 
numre til de, der måtte ønske det. Som indregistre
ret DR-lytter (Danish Receiving Station) kan man 
sende og modtage kort via QSL-centralen, når kortene 
vel at mærke bekræfter amatørtrafik. Ved eventuel 
anmodning om DR-numre opgives EDR medlems
nummer.

Til slut kan jeg meddele, at jeg har nogle kort lig
gende til: DR-1302, DR-1391 og DR-1454. Kortene 
kan fås ved henvendelse til mig. Stof sendes som sæd
vanligt inden d. 20. i måneden til: OZ7DX, Vøgg H. 
Jacobsen, Gustav Adolfsgade 5, 2100 Kbh. ø.

73 de OZ7DX.

TRÆNINGSTELEGRAFI PÅ 80 METER
Der sendes fra station OZ5EDR København.
Tid: Hver søndag formiddag 10,00-11,00 DNT.
Frekvens 3580 kc/s.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
Input: 180 W.
Ant.: W3DZZ (dipol).
Hastigheden bliver i denne måned ca. 30 tegn/min.
Disse udsendelser er tænkt som en hjælp for de 

elever, der deltager på morsekursus i den københavn
ske afdeling, - men meddelelsen bringes her i OZ, da 
der uden tvivl vil være interesse for disse udsendelser 
ud over landet. Man har jo mulighed for at optage 
disse udsendelser på bånd, og på den måde høre ud
sendelserne flere gange. Det vil være god træning. 
Der vil nok til tider være en del QRM på frekvensen, 
men det er god træning at lytte med QRM i bag
grunden! Er du licenseret og blot har lyst til at få 
telegrafien frisket lidt op, går det nok lidt for lang
somt her i starten, - men det varer sikkert ikke læn
ge, før end vi kører, med netop den hastighed der 
passer dig. Det kan ikke nægtes, at det at lære at op
fatte morsetegnene og nedskrive dem, er en temme
lig langsommelig og ikke særlig spændende proces. 
Som ved mange andre indlæringsprocesser, hvor det 
er underbevistheden, der skal optrænes, vil man sy
nes, at man træner og træner men ikke kommer vi
dere. Men der sker noget alligevel i underbevisthe
den, for en skønne dag opdager man pludselig, at 
man ikke længere opfatter tegnene som prikker og 
streger, men som bogstaver, som hånden automatisk 
skriver ned - man er brudt gennem lydmuren! Her
efter går det raskt fremad, og før man aner det, 
modtager man næsten fejlfrit og uden besvær mere 
end de 60 tegn pr. min. og kan gå op til prøven. Si
den hen forbedrer man hastigheden, og snart vil man 
opdage, at selv hele ord opfattes som en helhed, og 
man er da kommet dertil, hvor det end ikke er nød
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Efterårets store tester er altid de tidspunkter, hvor 
mange sjældne stationer kommer frem, også i år 
skulle der være gode chancer for at lave nogle nye 
lande til DXCC.

Fra Lord Hove Island ventes VK2BKM/3VK2 at 
komme i luften, der er planlagt SSB aktivitet fra 9- 
22. november og CW aktivitet fra 23.-28. november, 
QSL til hans hjemmeadresse. Dette bliver en af de 
stationer, der skal lyttes efter i CQ testen.

I november måned vil F9IE være aktiv med en 
HW32 på 14 mc fra Dakar. I det hollandske Vest
indien er der sket en nyordning af prefixerne, således 
at man fremtidig vil benytte følgende kaldesignaler :

PJ1 for specielle stationer PJ2 for Curacao. PJ3 
for Aruba. PJ4 for Bonaire. PJ 5 for St. Eustatius. 
PJ6 for Saba. PJ7 for Sint Maarten. PJ8-9 for gen- 
sidighedslicenser og endelig PJØ for særlige stationer.

En gruppe PY stationer venter i perioden 10.-20. 
november at komme i gang fra St. Peter og St. Paul 
Rocks. Der vil blive ca. 72 timers aktivitet. PYØDX 
med CW 3523 qsx 3512, 7001 qsx 7006, 14045 qsx 
14050, 21045 qsx 21050. PYØSP med SSB 7070 qsx 
7075, 14105 qsx 14180, 21245 qsx 21250. Der bliver 
næppe meget at gøre for stationer med transceivere 
her.

For de, der forbereder sig på 80 meter DX, kan 
VK3BM måske levere lidt inspiration, han er nemlig 
ved at færdigmontere en tre element quad fast rettet 
mod Europa. Hans arbejdsfrekvens ventes at blive 
3697 kc, bedste tidspunkt vil sikkert være mellem 
19-20 gmt.

Det forlyder, at GUS W4BPD ikke er tilfreds med 
at være W4, og at han arbejder med planer om igen 
at starte en stor DXpedition. Han lægger ud med 
planer for en 5 års tur. Han vil prøve at tilpasse sin 
aktivitet til ARRL’s nye fem bånds certifikat.

I anledning af 50 året for Czekoslovakiets selv
stændighed vil en række OK stationer i perioden frem 
til 15. december kunne benytte prefixet OM.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

4UN: EA2DT - OY2H 23.
7 Mc CW:

4UN: UL7GW 24 - WH2HH 21 .
14 Mc CW: 4UN:

HM1BB 16 - AP5HQ 17 - VK/Z 18 - 9V1PD 18 - 
OD5EJ 23 - 5A2TV 14 - VP9GD 16 - W6/VE7 16 - 
OX3MB-3SE 16 - KG4AN 19 - G6ZY/CN 19 - 
PZ1BL 10 - VU2LE 15 - KH5GLU 17 - KR6FQ 
12 - KL7MF 13 - JA 16 - UA0YT 12.
14 Mc SSB :

3SK: VK1-7 06-18 - VR1L 06 - ZL 1-3-4 06-19. 
DR 1453 : OX3WX 22 - CR6AD 20 - PY0ADS 

22 - PY2AJ 22 - JA5YJ 23 - VE8RCS 18 - ZS1J 
18 - MP4BGE 20.
21 Mc SSB:

3SK: AP2MR 11 - CR4BI 09 - VK 1-8 10-14 - 
VK9DJ 13 - ZL 1-2 10.

DR 1453 : CR6LX 19 - 9G1FF 18 - LJ2X 10 - 
9G1GJ 18 - OX3MT 16 - OD5FB 13 - KL7EME
15. +
28 Mc SSB:

3SK: AP2MR 10 - DU1FH 12 - VK9DJ 12 - 
VP5AA 14 - ZP3AL 18 - 4SB7PB 09.

DR 1453 : OD5BZ 15 - PJ2IB 12 - 9H1AV 09 - 
MP4BHA 11 - ZC4TK 11 - 5A3TW 12 - OD5BA 
14 - CR6FL 15 - 9J2VX 15.

Tak for rapporterne og god DX og test.
73 de OZ7BQ. 

Hans Jørgen Rasmussen, Langebjerg 32, 3.
2850 Nærum.

IARU Region 1 båndplanen:

144.000-144.150 Mhz:
kun CW - dog kan ESB anvendes i områ
det 144.100-144.150 Mhz når satelitter og 
ballonbårne frekvensomsættere er aktive.

144.150-145.850 Mhz: 
alle tilladte modulationsarter.

145.850-145.950 Mhz: 
forbeholdt satellitter og ballonbårne frekvens
omsættere.

145.950-146.000 Mhz: 
forbeholdt beaconsendere.

Denne båndplan er gældende for medlemslande af 
IARU Region 1 - d.v.s. også Danmark. Båndplanen 
er i den sidste tid også blevet anbefalet af telemyn- 
dighederne i en række europæiske lande.
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vendigt at nedskrive noget, det er simpelthen opfattet, 
som det, det er, - men så langt er det nu ikke nød
vendigt at drive det til for at bestå morseprøven. 
Når man kommer igang med senderen, bør man hol
de sig til telegrafi, i hvert fald i den første tid, og sta
dig forbedre sin hastighed. Når man har lært virkelig 
at telegrafere, er det nemlig en af de hyggeligste og 
morsomste måder at korrespondere på, og med CW 
rækker selv de 10 W som C-licensen giver tilladelse 
til over hele jorden. Det er jo med morsning som med 
så meget andet, der skal rutine til - det er faktisk 
som med et nyt sprog. Man kan ikke forvente efter 
nogle få lektioner at kunne føre en samtale let og 
ubesværet Man kan nemlig først bedømme, om CW 
er morsomt eller ej, når man behersker det, - mens 
enhver kan forestille sig, hvordan det er at tale i en 
mikrofon. CW er en væsentlig side af livet som kort
bølgeamatør, og det er mindst lige så morsomt at 
køre CW som phone, - når blot man behersker tele
grafien. Held og lykke med det og god fornøjelse! 
Rapporter modtages gerne på træningsudsendelserne. 
Vy 73s.

OZ4SJ.



Udover denne båndplan er det vedtaget, at ESB 
trafikken afvikles mellem 145.4-145.5 Mhz med 
145.415 Mhz som en slags kaldefrekvens.

Jeg vil her igen henstille, at ALLE amatører i om
rådet 144-146 Mhz overholder IARU Region 1 
båndplanen - vort omdømme på 2 meter båndet er 
i vore nabolande efterhånden dårligt, bl. a. på grund 
af, at båndplanen ikke overholdes.

I den senere tid har jeg modtaget en del klager over 
forstyrrelser i området 145.850-145.950 Mhz, når de 
tyske ARTOB balloner har været opsendt - jeg vil 
igen henstille, at der vises det fornødne hensyn, når 
disse ARTOB forsøg finder sted således at forstyr
relser undgås - ligeledes at der vises hensyn, når der 
er DX forhold, så de amatører, der interesserer sig 
for dette, ikke bliver generet unødigt.

Forskellige steder i landet er der for tiden aktivite
ter igang m. h. t. at finde udveje for at få bl. a. om
rådet 145.850-145.950 Mhz officielt anerkendt som 
videnskabeligt område. Jeg håber stadig, at vi på 
amatørbasis kan finde en løsning på den hårdknude, 
som problemet med kanaldriften efterhånden har ud
viklet sig til - når dette læses har problemet været 
drøftet på nordisk plan ved et VHF manager møde i 
Oslo - mere om dette på et senere tidspunkt.

Aktivitetstesten:
Følgende placeringer blev opnået i oktober testen:

144 Mhz: OZ9PZ - 1919 points
9TJ - 1279 points
8UX - 1053 points
6VG - 857 points
9EVA - 436 points
8MX - 370 points
1PD - 291 points
6SR - 217 points
1SY - 198 points

kører med dipolantenne.
2OE - 185 points
4BK/p - 24 points

432 Mhz: OZ9PZ - 76 points
8EH - 33 points -

300 nW, 2 element ant.
4HX - 32 points

144 Mhz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
1900-2359 DNT.

432 Mhz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
2200-2359 DNT.

Points: 1 point pr. km.
Logs sendes inden den 20. i respektive måned til:

Kaj Nielen. OZ9AC, Kai Lippmannsalle 6, 2791
Dragør.

HUSK: 432 Mhz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 1100 og 1200 DNT.

Resultatet fra aktivitetstesten 1967/68: 
144 Mhz: 1. OZ9PZ - 32417 points

2. 9TJ - 22419 points
3. 8SL - 17384 points
4. 8UX - 16693 points
5. 1OF - 16172 points
6. 20E - 14434 points
7. 9EVA - 13167 points
8. 4EQ - 11966 points

9. 4BK/p - 10019 points
10. 2GM - 9828 points

11. 1PD - 8389 points
12. 6SR 5562 points
13. 6DN - 5023 points
14. 6EVA - 4035 points
15. 4DP/p - 3658 points
16. 2KI 2714 points
17. 1BI 2572 points
18. 9CV/p - 2466 points
19. OZ6VG- 2296 points
20. 5NM - 2194 points
21. 1SY - 2046 points
22. 9AU - 1844 points
23. 8MX - 1799 points
24. 2GJ/p - 1739 points
25. 7SQ 1648 points
26. 4FD - 1600 points
27. 7LC - 1281 points
28. 6JM - 1116 points
29. 9NS - 1049 points
30. 4CI/p - 905 points
31. 8DP - 520 points
32. 5JR 504 points
33. 9FR/p - 460 points
34. 4TA - 423 points
35. 8JQ 153 points
36. 5G 113 points

Checklogs f r a : OZ4EDR, -80M , -CR
•2 Mhz: 1. OZ9PZ - 785 points

2. 9TJ 588 points
3. 4HX - 444 points
4. 7LX - 122 points
5. 1MK - 92 points
6. 9AC - 55 points
7. 8EH - 33 points

-9EL
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Tillykke til vinderne i de to sektioner. Jeg håber 
på en lige så god deltagelse i aktivitetstesten i frem
tiden.

Den nye test begynder med november 1968 testen 
og slutter med oktober testen 1969.

OZ7IGY:
2 meter senderen har været ude af drift i snart 2 

måneder - vil komme igang, når nødvendige reser
vedele er fremskaffet.

VHF nyt:
Det forlyder, at OZ5NM den 20. oktober ca. kl. 

1010 DNT har haft meteorscatter-forbindelse med 
YU2DE - ligeledes forlyder det, at - 5NM og OY2BS 
havde meteorscatter den 21. oktober kl. 0300 
DNT, hvor OY2BS skulle sende på 144.110 Mhz. 
Jeg vil her igen opfordre til at sende mig stof om
handlende VHF forhold - det er ikke let at skrive 
denne spalte efter rygter eller det, der er mindre!

Den 20. oktober var der gode forhold på 144 Mhz 
- i ESB området 145.4-145.5 Mhz var der stor akti
vitet. OZ6OL og DK1OA har på 145.415 Mhz hørt 
OE2OML med ESB.
SIDSTE:

Den 20. oktober mellem kl. 0200 og 0330 DNT 
har OZ9SW haft to-vejs ESB forbindelse med



OE2OML, signalstyrken var hos både OE2OML og 
OZ9SW 6 db over støjniveauet.

Udstyret hos OE2OML: sender : 300 watt PEP. 
Antenne : 20 element gruppeantenne.
Udstyret hos OZ9SW: sender: QQE 06/40 som 

lineært PA trin.
Antenne : 10 element yagi efter DL3FM opskrift. 
Forbindelsen blev etableret med DK1FU som hjæl

pestation.

ALLER SIDSTE:
Den 20. oktober havde OZ6OL og HB9AG to-vejs 

forbindelse på 144 Mhz - HB9AG havde i 15 år 
ventet på at få forbindelse med OZ på 144 Mhz! 
Nærmere detaljer om forbindelsen savnes - pse skriv 
OZ6OL!

Tillykke til OZ9SW og OZ6OL med forbindelserne. 
OVERHOLD BÅNDPLANEN.

Vy 73 de OZ9AC.

Testresultater:
fra EDR’s skandinaviske VHF/UHF test d. 7. og 8. september 1968:

cering: Kaldesignal: Points: Ant. QSO: Input: RX: Antenne:
1. SM7BZX/7 59806 183 350 watt TIXM 101 2x10 element.
2. OZ6OL/p 46740 186 150 watt TIS 88 10 element.
3. OZ2ME/p 36275 154 300 watt 6CW4 2X10 element.
4. SM7AED 33090 131 500 watt 417A 4X10 element.
5. OZ9AC/p 32390 155 50 watt E88CC 10 element.
6. SM6CSO 27106 102 500 watt TIS 34 2X10 element.
7. OZ9OR 26775 120 150 watt 2x10 element.
8. SM3AKW 24027 76 500 watt AF239 4X10 element.
9. OZ1OZ 22019 120 100 watt 6CW4 13 element.

10. OZ9EL/p 20778 102 50/100 watt TIS 88 2X10 element.
11. OH0AA 17784 55 200 watt AF 239 4x10 element.
12. OZ9SW/p 17531 102 50 watt TIS 88 10 element.
13. OZ8EDR 16535 99 50 watt TIXM 05 2x10 element.
14. OZ9HV 16027 94 120 watt BF 155 3X6 element.
15. OZ6AQ 15710 104 150 watt MB 22 2X6 element.
16. OZ6RI 15530 96 45 watt MB 22 4X10 element.
17. OZ9EVA/p 13300 70 75 watt TIS 34 2x6 element.
18. OZ8UX/p 12095 69 18 watt TIS 34 10 element.
19. OZ9HBO 11802 74 90 watt Lausen 6 element.
20. SM5DWF 11544 41 400 watt AF 239 18 element.
21. OZ8SL 11389 87 75 watt TIS 88 skeleton.
22. SM6EYD 10421 54 70 watt 6CW4 4X10 element.
23. OZ4EQ 9357 71 100 watt Lausen 2X6 element
24. SM5BEI 9229 33 100 watt 6CW4 2X8 element.
25. SM7BZC 8810 50 120 watt AF239 8 element.
26. SM6ENG 8713 49 10 watt DL6SW 2X8 element.
27. SM5CPD/4 8662 33 400 watt AF 239 2x8 element.
28. OH3TE 8430 33 100 watt AF 239 2X8 element.
29. OZ1PD 8375 54 30 watt 6 element.
30. OZ5AB 8161 63 80 watt 10 element.
31. OZ6VG 8093 56 70 watt 6CW4 10 element.
32. OH1YY 8019 30 200 watt AF 239 10 element.
33. SM2CKR 7912 21 75 watt AF 239 16 element.
34. OZ5RW/p 7905 66 20 watt Trans. 6 element.
35. OZ9TJ 7326 60 20 watt AF 239 24 element.
36. SM6EOC 6554 48 15 watt E810F 2X8 element.
37. OZ4BK/p 6403 57 50 watt 6CW4 2X6 element.
38. OH2GY 6194 26 120 watt TIS 88 13 element.
39. SM6CYZ/7 5415 31 _ - -

40. OH2NX 5373 29 60 watt 6CW4 2X8 element.
41. LA7BJ 5033 23 — - -

42. OZ2GM 4923 30 40 watt ECC 88 skeleton.
43. OH7NF 4738 14 90 watt AF 239 2X6 element.
44. OZ5FZ 4705 37 70 watt AF 239 2X6 element.
45. OZ2GJ 4523 43 80 watt AF 239 2x6 element
46. OH2RK 4326 27 150 watt 6CW4 2X8 element.
47. OH3SE 4006 16 50 watt 6DS4 10 element.
48. SM7BE/7 3926 27 10 watt GONSET 2X10 element.
49. OZ6JT 3915 38 _ - -

50. OZ6FL 3903 41 80 watt GELOSO 2X6 element.
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51. OZ2KI 3723 31 12 watt 6CW4 6 element.
52. SM7SY 3531 28 - - _

53. OZ1MK 3521 28 20 watt 4/152 10 element.
54. OZ4DP 3504 30 100 watt AF 239 2X9 element.
55. OZ7ON 3486 42 14 watt 6CW4 6 element.
56. OZ1BI 3358 31 30 watt E88CC 2X6 element.
57. OZ6CP 3205 30 15 watt AF 239 6 element.
58. OZ8WK 3033 30 50 watt EC 88 2x5 element.
59. OZ2UN/p 3004 33 10 watt LAUSEN 6 element.
60. OZ9CR 2830 29 50 watt - Dipol.
61. LA8WF/6 2785 21 8 watt 6DS4 2x3 element.
62. SM1CIO 2784 13 30 watt E88CC 2X6 element.
63. OH9NV 2690 5 30 watt 6CW4 5 element.
64. OZ9NS 2513 28 10 watt AF 139 2X6 element.
65. LA2VC 2475 17 100 watt 5847 10 element.
66. OZ9HN 2436 22 20 watt NOGOTON 6 element.
67. SM6DOE 2396 22 50 watt 6CW4 2X10 element.
68. OZ4CT 2313 27 100 watt AF 106 10 element.
69. OZ1LN 2170 15 100 watt E88CC 10 element.
70. OH6WD 2037 9 80 watt AF 102 2X6 element.
71. OZ8EU 1978 23 30 watt BF 155 2X12 element.
72. OH0AZ 1884 15 20 watt BF 244 10 element.
73. SM7BUN 1858 15 - - -

74. OZ9VN 1700 28 60 watt _ Dipol.
75. OH0NI 1563 13 15 watt BF244 10 element.
76. OZ6JM 1487 13 10 watt E88CC 2X6 element.
77, SM5UU 1420 17 40 watt E88CC 2X5 element.
78. OH2PH 1274 15 15 watt AF 102 2X6 element.
79. OZ5WK 1205 18 10 watt FET 10 element.
80. OZ1GE 1120 13 _ -

- SM4DBH 1120 7 10 watt 6CW4 5 element.
81. LA3KH 1077 13 2,4 watt SEMICONDA 10 element.
82. SM7DNS 1025 9 15 watt E810F 15 element.
83. OH3AZW 975 8 100 watt AF 239 2X6 element.
84. OZ9FR 842 13 0,5 watt TIXM 05 7 element.
85. LA1ZK 822 11 - _ _

86. OH2AYX 622 9 12 watt 6DS4 8 element.
87. LA8B 496 10 50 watt - 2X10 element.
88. OZ4SJ 220 12 _ - -

89. LA8YB 100 5 120 watt - 4X11 element.
90. LA4B 77 3 _ — _

91. LA5FH 3 1 QRP - Dipol.
DR. OZ-DR 1449 nil 43 nil AF 239 2X6 element.

432 Mhz: 1. OZ9SW/p 604 7 50 watt AF 239 16 element.
2. OH3TE 430 3 - - _

3. OZ2ME/p 360 3 300 watt TIXM 05 10 element.
4. OH2NX 330 4 40 watt AF 239 2X8 element.
5. OZ9BS/p 305 3 20 watt AF 139 16 element.
6. OZ9CR 145 3 70 watt - 8 element.
7. OZ8WK 122 1 10 watt EC 88 11 element.
8. OZ1OZ 100 2 25 watt AF 239 16 element.
9. OH2GY 89 1 25 watt AF 239S 48 element.

10. OZ1MK 75 1 6 watt EC 88 10 element.
11. OZ9TJ 15 1 12 watt AF 239 12 element.

144 MHz chccklog: LA3BI - SM5APM - SM5CWB
- OZ2BS - OZ2PN - OZ3SB - OZ4HAM - OZ5CG
- OZ5PG - OZ6BT - OZ8FR - OZ8LH/p - OZ9BE
- OZ9LV/p - OZ9MO - LA2OJ - LA7VE.

For sent indkomne logs: OH2BFJ og OH2HK. 
Uden for konkurrencen: 144 Mhz: UR2DZ/4379

points - UR2LV/3355 - UR2RLX/625. 432 Mhz: 
UR2DZ/425 points.

Testen var begunstiget af gode forhold - der var 
periodisk sporadic-E og aurora. Der blev opnået me

get fine distancer, hvor testens vinder SM7BZX/7 
under den periodiske sporadic-E fik forbindelse med en 
italiensk station i nærheden af Torino, QRB 1220 km.

Deltagelsen i testen var meget stor - der er ind
kommet i alt 119 logs fra hele Skandinavien.

Vinderen SM7BZX/7 ønskes tillykke med det fine 
resultat - på EDR’s vegne takker jeg for den store 
deltagelse og håber på genhør til næste års skandina
viske FHV/UFH test.

Vy 73 de OZ9AC.
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2-Meter Klubben 20 år.
Onsdag den 23. oktober markerede 2-Meter Klub

ben sit 20 års jubilæum med en festmiddag for en 
kreds af medlemmer om bord på en af de store Øre
sundsbåde.

Blandt deltagerne var klubbens formand gennem 
en årrække, OZ9R (der var rejst hertil fra fra Jyl
land i dagens anledning), samt nogle af vore trofaste 
medlemmer fra den anden side af Sundet: SM7BAE, 
SM7BE og SM7BOR.

SM7BAE er sammen med K6MYC indehaver af en 
af VHF-historiens rekorder, nemlig den første qso 
SM-K6 på 2 meter (1. juli 1968).

Også på dansk side var en »rekordmand« til stede, 
nemlig OZ1PL, indehaver af en tilsvarende transat
lantisk rekord for første QSO OZ-KPA4 på 2 meter.

Det var en helt igennem vellykket fest, hvor vi i 
hyggeligt samvær drøftede kommende VHF-aktivitet 
og udvekslede gamle minder.

- Et tilbageblik må vel være på sin plads efter to 
årtiers virke. Lad det da være sagt i korthed, at 2- 
Meter Klubben opstod så at sige af sig selv, fordi et 
antal VHF amatører i København og omegn ønskede 
et mødested, hvor problemer og erfaringer kunne 
drøftes. En af disse amatører var nu afdøde OZ3EP. 
Han blev vor første formand, idet han stillede sin 
rummelige villakælder til vor rådighed.

Imidlertid flyttede 3EP i 1951 til Sydsjælland, men 
OZ9R skaffede os husrum på radiofabrikken Sonofon, 
hvis kantine var rammen om foredrag, demonstra
tioner etc. i ca. 15 år, da vi påny måtte flytte (på 
grund af Sonofons lukning).

I mellemtiden var det blevet 9R’s tur til at rejse 
bort fra hovedstaden; hans efterfølger som formand 
blev OZ7BR, der ligeledes ledede klubben med ener
gi og dygtighed. Hans særlige interesse var DX-arbej- 
det, og hans demonstration af fordelene ved et en
keltkrystalfilter ved CW arbejde (en gevinst på 20 
db) huskes sikkert endnu af mange.

Mange værdifulde bidrag til VHF-stoffet i OZ 
stammer fra medlemmer af 2-Meter Klubben. Eksem

pelvis kan nævnes OZ9ROS klassiske artikelserie 
»Fasemodulation på 2 meter« (1951) samt konstruk
tionsbeskrivelsen af en QRP-sender med 3 stk. 6J6 af 
samme forfatter (1951). Endvidere OZ9R’s »100- 
watt sender til 144 MHz« (1952) og den berømte 
»9R-modtager« fra maj 1953 - vel nok en af de 
mest efterbyggede VHF-modtagerkonstruktioner i 
dansk radiopresse; endnu 15 år efter er denne mod
tagertype i drift hos danske VHF-amatører, ligesom 
talrige varianter (men meget få forbedringer) har set 
dagens lys.

I samme forbindelse må nævnes de artikler som 
VHF-antenner, som OZ7G har bidraget med i årenes 
løb (for ikke at glemme hans demonstrationsaftner i 
vort mødelokale). Det var også OZ7G, som byggede 
antennen til OZ7IGY.

Det må her være tilladt at nævne, at det var 2- 
Meter Klubben, der tog initiativet til OZ7IGY, med 
OZ8T som primus motor (se OZ for marts 1957, 
side 44).

2-Meter klubben mødes nu hver måned hos 
OZ5AB, vor mangeårige kasserer. Ligesom i sin tid 
hos 3EP mødes vi i kælderen, og en ny tradition er 
her ved at bygges op. For 2-Meter Klubben ser ikke 
alene tilbage - den ser også fremad.

OZ5MK Mogens Kunst.

Generaldirektoratet for December måned 1968
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal 99

Oversigt over de forventede bedst anvendelige frekvensbånd 
for amatør-radioforbindelser 

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

Japan 7 7 7 14 14 7 7 7 7 7 7 7
New Zealand 7 7 7 14 21 21 21 7 7 7 7 7
Melbourne 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7 7 7
Singapore 7 7 14 21 28 28 21 14 7 7 7 7
Indien 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7 7 7
Sydafrika 7 7 7 21 21 21 21 21 21 14 7 7
Middelhavet 7 7 3,5 14 21 21 21 14 14 7 7 7
Argentina 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7
Peru 7 7 7 7 7 21 28 28 21 14 7 7
Vest Grønland 7 7 7 3,5 7 14 21 21 14 7 7 7
New York 7 7 7 3,5 7 7 21 28 21 7 7 7
Vestindien 7 7 7 3,5 7 7 21 28 21 7 7 7
San Francisco 7 7 3,5 3,5 7 7 3,5 7 14 7 7 7
Polynesien 7 7 7 3,5 7 14 14 14 14 7 7 7
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Call: OZ5EDR 
Lokaler:
Frederikssundsvej 123

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 efter aftale lørdag kl. 14,00-17,00.

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

Kasserer : OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. Godthåb 1902 
v. Giro 59755.

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

UFO-aftenen.
Det blev som forventet en aften, der samlede man

ge medlemmer - vi var 87 - selv om emnet lå uden 
for de sædvanlige rammer. Major Frank Pedersen fra 
Skandinavisk UFO Information (SUFOI) talte frisk 
og fængslende. Trods de mange forbavsende oplys
ninger, som fremkom, skal vi her ikke komme ind på 
noget referat, men blot konstatere, at der blev lyttet 
intenst og stillet en mængde spørgsmål under og efter 
foredraget, og diskussionslysten var stor.

Da sekretæren kl. halv tolv tog hjem, var majoren 
still going strong med ufortrødent at besvare spørgs
mål og diskutere.

Generalforsamlingen.
Til dirigent valgtes OZ8KN, der konstaterede GF’s 

lovlige indvarsling og gav ordet til formanden.
OZ5RO : Salget af ABC-restauranterne betød ingen 

ændringer for os, idet vi kan glæde os over at have 
fået samme status, som vi havde pr. 1.11.67, og er 
uopsigelige til 1972.

Vores SB-101 har nu kørt længe, og OZ5EDR er 
blevet kendt på båndene. 7DX og 8PV lavede det 
store arbejde med at samle den.

Vi takker for en hel del grej, vi har modtaget fra 
bl. a. 2N, 5Q, 6I og 7DR, hvoraf vi har solgt en del 
på auktionerne. 7HL’s store sender fra 1937 står i 
øjeblikket på udstillingen i Forum. Endvidere har

3NT foræret os et bedre projektionsapparat end det, 
vi havde.

Vores undervisning er i gang med fuldt besatte 
hold, 50 til morse og 50 til teknik, begge steder for
delt på 2 hold. Igen i år kneb det med plads til 
de sidst tilmeldte. En betydelig del af eleverne kom
mer fra 27 Mc folkene, og gennemsnitsalderen ligger 
højere end tidligere.

Blandt mødeaftenerne med særlig stor tilslutning 
var besøget i det radiodøde rum og UFO-foredraget, 
ligesom vore auktioner altid trækker fuldt hus.

Vi har nu 3 repræsentanter i HB, som i OZ7DX 
har fået en værdifuld arbejdskraft.

Vort diplom går fint. OZ3WP har udleveret 226, 
hvoraf nogle er udstedt ved festlige lejligheder som 
NRRL’s jubilæum og W-amatørernes besøg for nylig.

Afdelingens medlemstal ligger dags dato på 739.
Formanden takkede 4AO og Esther samt OZ6MK 

/Mogens, der varetager QSL-uddelingen, skønt han 
ligger som soldat i Næstved.

I modsætning til sidste år, hvor vi ikke mente at 
kunne klare det, har EDR i øjeblikket en stand i Fo
rum på udstillingen »Ung 68« med kørende stationer 
på HF og 2 m, modtagning af RTTY, udstilling af 
moderne og gammelt grej, og der er fremlagt meget 
propagandamateriale, og alle interesserede får grun
dig oplysning om EDR’s arbejde og mulighederne for 
at få licens. Udstillingen blev ved en stor arbejdsind
sats gjort klar på et par dage, og når udstillingen 
slutter, har der været mindst 2 amatører på standen 
hver dag fra kl. 15-23 i 11 dage.

OZ for oktober er blevet forsinket, men er afle
veret til postvæsenet i dag. Der har været vanskelig
heder for det nye trykkeri, og 6PA er syg og skal på 
hospitalet.

Formandens beretning godkendtes enstemmigt.
Kassererens omdelte regnskab godkendtes ligele

des. Der var ikke indkommet forslag til vedtægts
ændringer.

Valgene: Det blev genvalg over hele linien: 5RO 
formand, 4AO, 8PV og 1SZ bestyrelsesmedlemmer, 
6TG suppleant og 4KS og 7LM henholdsvis revisor 
og revisorsuppleant.

Vedrørende byggefonden aflagde formanden 
OZ5RO beretning:

I relation til rundskrivelsen til de storkøbenhavnske 
kommuner skal vi have møde med Urban Hansen. 
Bygningen i Nyborggade, som vi havde set på, er nu 
til salg for 1 mill. med udbetaling 300.000. Selv om 
vi ikke kan være med her, holder vi os stadig 
for øje, at vi gerne skulle have mere plads. Vi mang
ler et værkstedslokale, så det vi har i skabene vir
kelig kan blive brugt. Hvis danseskolen hører op, 
kan vi få salen til morseundervisningen, hvad 4SJ 
meget har ønsket.

OZ5RO forelagde det omdelte regnskab i stedet 
for kassereren ILE, som er bortrejst. Regnskabet god
kendtes enstemmigt.
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2-Meter Klubben
holder møde onsdag den 27. november kl. 20,00 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 min. gang 
fra stationen).

Samtidig meddeles det, at klubbens årlige pakke- 
og julefest er fastsat til onsdag den 18. december kl. 
20,00. Adgangsbillet skal afleveres ved indgangen i 
form af en smukt emballeret pakke, der i aftenens 
løb vil blive solgt ved auktion. Der bydes på kaffe
bord og meget andet.

Meddelelsen om julefesten den 18/12 vil blive gen
taget i december-OZ.

OZ5MK.

FRA AFDELINGERNE



Valgene: Til fondens bestyrelse genvalgtes 6PA, 
6I, 5RO og ILE, og nyvalgt blev 6FT. Som revisorer 
nyvalgtes 7LM og 8KN.

Eventuelt: 5RO omtalte gensidigt besøg fra Ro- 
stock og ville høre forsamlingens mening. Mange ind
læg fra vore medlemmer tilkendegav alle, at vi som 
radioamatører er upolitiske, og at det også var sim
pel høflighed at invitere igen, når vi havde været på 
besøg dernede flere gange.

OZ3WP fortalte, at han efter 21. august havde 
været i Rostock med en stor mængde grej. Var lige
ledes stemt for at invitere.

OZ8PV: Når 2 meter stationen endnu ikke var 
helt færdig, skyldtes det tidmangel (800 overtimer i 
indeværende år). Desuden har Forum taget tid.

OZ7LX redegjorde for arbejdet med 2 meter sen
deren.

OZ5EN forespurgte angående forstyrrelser på ra- 
radio- og båndoptageranlæg.

OZ7DX : Vi er i gang med at indsamle reglerne 
fra andre lande. De norske er bedst. De svenske er 
noget uldne som vore. Dette arbejde vil tage nogen 
tid.

OZ6FT havde været i DL for nylig og hørt, at 
Deutsche Bundespost havde godkendt en amatørs 
sender, skønt han forstyrrede mange naboers radio 
og fjernsyn.

OZ7DX havde med henblik på dansk deltagelse i 
»Jamboree on the Air« (JOTA) kontaktet mange 
enkeltpersoner og instanser, men vil nu overlade det 
videre arbejde til spejderne selv. Der er tildelt call 
OZ5FW, og OZ3AG skal være National Organizer.

OZ8PV fortalte om Forum, specielt samarbejdet 
med 2JC, der under stor interesse fra publikums 
side har sendt RTTY til EDR’s stand.

Ved 21,30-tiden fik OZ5RO ordet for afsluttende 
bemærkninger og rettede en tak til dirigenten.

OZ7HL takkede til sidst på medlemmernes vegne 
bestyrelsen for arbejdet.

Programmet:
18. november:

Klubaften.
.25. november:

Foredragsaften. OZ8PV vil besvare spørgsmålet: 
Hvad sker der, når opstillingens komponenter ændrer 
værdi?
2. december:

Foredragsaften. OZ2CL/Curt fortæller om puls- 
codemodulation (PCM).
9. december:

Klubaften.
16. december:

Klubaften med julehygge.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

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

gade 6 lv., Am. 3812 v.
Møde hver torsdag kl. 19,30. Strandlodsvej 17. Bus

linie 37 til Lergravsvej.
21. november:

OZ5AB : Strømforsyning med transistor, SWR samt 
byggesæt til samme.

28. november:
Sludreaften.

5. december:
Det nye sender- og modtageranlæg vil antagelig 

kunne prøvekøres.
12. december:

Da sludrer vi igen.
19. december:

Julefest.
Siden sidst.

Torsdag den 24. oktober holdt OZ9AC et udmær
ket foredrag om VHF og UHF, forklarede om satel
litterne Oskar 1, 2, 3, om refleks fra aurora, månen 
og flyvemaskiner. Endvidere om fordelene ved brug 
af rør og transistorer. 9AC gik især ind for brugen af 
rør. 9AC kunne vist have holdt foredrag hele afte
nen, men kaffen ventede, så det blev alligevel U/a 
time. Og så kom der en hel del spørgsmål ved kaffe
bordet.

Tak til 9AC og velkommen en anden gang.
Til medlemmerne.

NB. Står der kun klubaften på programmet, så 
kom alligevel, der er måske noget, vi ikke har kun
net få med, inden programmet skulle være indsendt.

Vy 73 de OZ2XU, Max.

ÅRHUS
Torsdag den 21. november kl. 19,30 :

På Ungdomsgården, Skovvangsvej afholdes det år
lige ande- og flæskespil. Vi forventer naturligvis et 
stort fremmøde, ikke blot af medlemmer, men også 
af YL, XYVL, harmoniske og endda familiens hund 
vil blive accepteret som medspiller, hvis den blot vil 
love kun at gø, når den har »banko«. Kort sagt alle 
familiens medlemmer er velkomne, endogså sviger
mor.
Tirsdag den 26. november kl. 20,00 :

Træningsjagt, der som sædvanlig former sig som en 
gåjagt i Marselisborgskovene i det område vi sidst 
har brugt. Der er to ræve i fuldt opladet stand. Vi 
mødes ved remisen.

STOR-AUKTION
Så indbyder Arhus-afdelingen alle interes

serede til en virkelig STOR-AUKTION. Vi 
har fået samlet masser af grej sammen, som 
skal »under hammeren«, selv om det ikke er 
tjenligt til det. Alle fra det ganske land, der 
har lyst, er velkomne, og jeg garanterer for, at 
der er noget for enhver smag.

Auktionen finder sted søndag den 1. de
cember kl. 10,00 på Ungdomsgården, Skov
vangsvej. Kom og byd!

vy 73 de OZ6EI, Eigil.

Selvom vi har en masse grej, tager vi gerne 
imod mere. Ring snarest til 2PN, Århus 
17 94 49 og aftal nærmere.
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Søndag den 1. december kl. 10,00:
På Ungdomsgården, Skovvangsvej - STOR-AUK- 

TION. Se forrige side.
Tirsdag den 3. december kl. 20,00:

Gåjagt - Marselisborgskoven - med 2 ræve. Vi 
mødes ved remisen.
Torsdag den 5. december kl. 20,00 :

På Ny Mølle. Denne aften skulle vi få 5TG’s fore
drag om svingningskredse. Kom og lyt. Her er noget 
for alle.
Tirsdag den 10. december kl. 20,00:

Arets traditionelle afslutning på rævejagterne - 
juleskægjagten. Hertil kræves som sædvanlig start
kort, der udleveres mod aflevering af »pænt« ind
pakket præmie fra såvel jæger som observatør hos 
Henning Jeppesen, Ydun Vask, Odensegade 12, senest 
dagen før jagten. Der er 2 ræve, og jagten finder sted 
inden for byområdet.
Torsdag den 12. december:

Juleafslutning - nærmere herom i X-QTC.
Vy 73 de OZ6EI, Eigil.

AALBORG
Onsdag den 20. november:

Institutionsbesøg.
Onsdag den 27. november:

Klubaften.
Onsdag den 4. december:

FASEEXCIETER. OZ1BP demonstrerer sin nye 
transistoriserede Faseexcieter og fortæller.
Lørdag den 7. december:

Juleafslutning (bal). Nærmere indbydelse tilsendes. 
MEN RESERVER ALLEREDE NU DENNE 

AFTEN FOR HELE FAMILIEN.
Onsdag den 11. december:

Klubaften.
Vy 73 de OZ4X Erik.

ESBJERG
Formand: OZ1LN, tlf. 6 54 15.
Næstformand : OZ7BE, tlf. 2 81 05.
Kasserer : OZ8LL, tlf. 6 54 15.
Sekretær : OZ9FW, tlf. 6 72 22.
OZ7NE, tlf. 5 09 48.
Klublokale : Finsensgade 23, 2.
Klubaften: Hver onsdag kl. 20,00.
Klubstation: OZ5ESB.
Program:

20. november:
OZ1LN fortæller om støj i forbindelse med VHF 

modtagere.
27. november:

Matematik for radioamatøren ved OZ1EM.
4. december:

Klubaften.
11. december:

Juleafslutning. Mødested, mødetid etc. vil blive 
sendt ud til afdelingens medlemmer. Vi ser også ger
ne, at andre amatører møder op. Nødvendige oplys
ninger fås hos formanden og XYL-kassereren.

NB! Du kan sagtens nå at komme med til vores 
CW-kursus. Tal med 6SB eller 1LN.

Vy 73, OZ9FW.

OZ FÆLLES SØNDERJYSKE EA 
ARRANGEMENTER

EDR’s
MALLORCA-REJSE

1969
er blevet en realitet, den fastsatte tilmeldelses
frist er udløbet, men ved rejseselskabets vel
villige bistand er det lykkedes os at få endnu 
nogle enkelte pladser, så har du af en eller 
anden grund ikke fået tilmeldt, så er chancen 
der

NU
Ring til 046 6 21 21 hurtigst muligt, vi glæ

der os over også at have givet DIG og din 
familie mulighed for en herlig ferie sammen 
med amatørkammerater ved denne forlængede 
tilmeldingsfrist.

Sønderjysk awten
afholdtes onsdag den 16. oktober, traditionen 
tro for fuldt hus. Foredragsholder var OZ1BP 
Bernhardt fra Aalborg, der på en lærerig og 
fornøjelig måde gennemgik sin medbragte selv
byggede fuldtransistoriserede faseexiter til 80 
meter båndet. Først blev teorien gennemgået 
på tavlen, og derefter så vi den i aktivitet og 
havde lejlighed til at studere den hver især. 
Foredraget var tilrettelagt, så begynderne såvel 
som old timerne havde udbytte af foredraget, 
og nu med betydelig lettelse kan gå i gang 
med at bygge exiteren, når den kommer i OZ 
som byggekonstruktion.

Vi takker dig endnu engang, Bernhard, fordi 
du ville komme herned og åbne din godtepose 
for sønderjyderne!

Denne aften var igen et tegn på, at »sønder
jysk awten« er kommet for at blive, og jeg vil 
sluttelig sige til dem, der ikke har været med, 
I er igen gået glip af en hyggelig sønderjysk 
amatørawten!

Tak til alle for denne hyggelige aften, og 
på gensyn i februar 1969 til den næste 

Sønderjysk awten.

Haderslev afdeling arrangerer, som et led i 
den fælles sønderjyske møderække, onsdag den 
27. nomvember kl. 19,30, foredraget

»Antenne- og udbredelsesforhold 
på HF og VHF«.

Foredragsholderen er OZ3M.
Arrangementet er nærmere beskrevet i sid

ste nr. af OZ!

ÅBENRÅ
Klubhusindvielsen lørdag den 28. september var en 

succes over al forventning. Vejrguderne var særdeles 
flinke, det var ikke just solskin, men dejligt lunt og 
tørt. Desværre måtte vi undvære EDR’s formand 
OZ6PA på grund af hans sygdom, men som erstat
ning sendte han os en skriftlig lykønskning. Alle fest
deltagere enedes om at sende 6PA et opmuntrings
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telegram med ønsket om god bedring og tak for de 
gode ønsker for klubhuset.

Højtideligheden indledtes af 5WK, idet han uden 
for klubhuset bød alle tilstedeværende velkommen, en 
særlig velkomst fik de indbudte gæster fra kommu
nen, EDR’s hovedbestyrelse samt repræsentanterne fra 
afdelingerne Als, Tønder, Haderslev, Horsens, Ny
borg, Odense og København. Efter denne velkomst 
tog OZ5RO, Ove, ordet, idet han havde overtaget 
hvervet som indvier af huset.

Ove indledte med at udtrykke sin glæde over det 
store arbejde, som Åbenrå afdeling havde udført for 
at kunne virke i EDR’s ånd. Derefter udtalte han bl. 
a. sin beundring over den eksplosive udvikling, der 
havde været i afdelingen i de 8 år, den havde bestået, 
afsluttende erklærede Ove huset åbnet for medlem
merne. Dette symboliseredes igennem hejsning af af
delingens EDR flag under et trefoldigt hurraråb fra 
deltagerne. Herefter gik alle indenfor i klubhuset, 
hvor viceværten OZ3DL og XYL havde pyntet kaf
febordene på festlig vis med flag, blomster og levende 
lys. Efter at have påbegyndt kaffebordet tog 5WK 
ordet for at aflægge beretning om afdelingens vir
ke siden dennes stiftelse i 1960 til i dag, sluttelig 
rettede han en tak til kommunen, EDR, pressen og 
klubkammeraterne. Efter denne tale tog 5RO ordet 
for at lykønske afdelingen og overrække to gaver, én 
fra EDR, som bestod af en pragtfuld dirigentklokke 
med inskription og EDR’s emblem, samt en gave fra 
Københavnsafdelingen.

Næste taler var 1AR Aksel, der lykønskede og 
overrakte en gave fra Als afdeling. Dernæst ønskede 
8CV Karl til lykke fra Tønder afdeling med en gave. 
6AQ lykønskede på Sønderborg afdelingens vegne og 
overrakte ligeledes en gave. På Haderslev afdelingens 
vegne overrakte 2TV Bent en gave og lykønskede, 
og sluttelig lykønskede 4GS på Horsens afdelingens 
vegne med en gave. Efter alle disse amatørkamme
ratlige lykønskninger tog repræsentanten for Åbenrå 
kommune ordet. Han udtrykte sin glæde over det 
store arbejde, som Åbenrå afdelingens amatører hav
de lagt for dagen ved at bygge eget klubhus. Han 
lovede afdelingen al mulig støtte fra kommunens side 
i tiden fremover, bl. a. bedre gadebelysning på vores 
parkeringsplads, ordnede vejforhold, vandforhold m. 
m., sluttelig ønskede han til lykke med resultatet.

Efter at alle disse festtaler var afsluttet, takkede 
5WK på afdelingens vegne for de gode ønsker og de 
mange gaver, afdelingen havde modtaget. Derefter 
beså man lokaliteterne og fik en masse hyggelig ama
tørsnak, indtil man kl. 18,30 brød op og drog ind 
på hotel Royal. Der ventede os et herligt veldækket 
bord med alt, hvad en sulten mave kunne ønske. 
Kl. 19 startede vi indtagelsen af såvel de faste som 
de flydende retter. Under en hvilepause i måltidet tog 
5CV fra København ordet for at fortælle nogle glimt 
fra radioens barndom. 5CV er en af Old Timerne, 
der startede i 1920 med et glas vand som gitterafleder 
for hartley oscillatoren, der var datidens store »Hit«. 
Det var et virkelig interessant foredrag, der fik et 
velfortjent bifald. Derefter fortsatte man spisningen, 
der dog blev afbrudt af Poul med et amerikansk 
lotteri, samt af 3DL Hans Peter, 8CS Christian og 
»Ludde« Christian, der hver især overrakte en gave til

afdelingen, indtil 4PC og hans orkester henad aftenen 
inviterede os ud på dansegulvet. Dansen gik til henad 
natten, hvor alle på den ene eller anden måde var 
nedkørte til »sokkeholderne«. Inden vi skiltes, blev vi 
af alle udenbys gæster overøst med lovord for vor 
hjertelige og hyggelige sønderjyske måde at arrangere 
vore festligheder på. Dette er vi mægtig glade for, og 
I er alle sammen hjertelig velkommen igen næste gang, 
vi har et arrangement! Vi retter hermed endnu en 
gang en hjertelig tak til alle afdelinger og enkeltper
soner for deres tilstedeværelse, gaver og gode ønsker 
for vort nye klubhus og afdelingen.

Byggeaften
hver tirsdag kl. 19,00. Tema: HF modtager, selv
følgelig med transistorer, samler stor interesse blandt 
medlemmerne, der er 30 deltagere! Vi er nået igen
nem LF printet, såvel i teori som praktik. Montering 
og gennemgang af næste print, der består af detektor 
og AVC forstærker, påbegyndes snarest! Her skal ret
tes en tak til 8AJ for sin assistance ved printfrem
stillingen, skulle vi selv have fremstillet dem med 
håndkraft, var det nok blevet en 5 års-plan!

Torsdagsmøderne
der begynder kl. 19,30, har bestyrelsen vedtaget at 
lægge i nye baner. Disse aftner vil blive fordelt på 
afdelingens medlemmer, således at hvert medlem af
holder én eller to aftener med et emne, som vedkom
mende selv må bestemme! Denne arbejdsbyrdeforde
ling har efter vor opfattelse mange fordele, bl. a. at 
det er ikke de samme, der altid skal arrangere, det 
bliver mange forskellige emner som VHF, HF, LF 
m. m., og der bliver noget for såvel begyndere som 
old timers.

De første aftner vil bestyrelsen tegne sig for, 
hvorefter medlemmerne står for skud! Rækkefølgen 
vil blive opslået på tavlen i klubhuset, og enhver har 
pligt til at orientere sig om, hvornår man har sin af
ten! Læg nu hovederne i blød, der er masser af em
ner, der kan tages op til diskussion, det skal ikke 
være foredrag, du skal kun være vært for en aften 
med et emne!

Rævejagterne
for 1968 er nu afsluttet, og resultaterne blev efter
en spændende dyst følgende:

Seniorklassen (der køres efter 2 ræve):
1. OZ5WK - XYL 16 points.

2. OZ8AJ - Ervin 21 -
3. K. Muller - Muller 41 -
4. J. Bøge - XYL 55 -
5. K. Bøge - XYL 60 -

Juniorklassen (der køres efter 1 ræv):
1. Mathias - XYL 14 points.
2. Hansi — Ole 38 -
3. Aksel - Eggers 39 -
4. Ludde 43 -
5. Svend 64 -
6. Busk 81 -

Vi siger jer alle tak for dysten 1968, og på gensyn 
næste år, enten det bliver til fods eller i bil!

Ræveafslutningsfesten bekendtgøres på opslagstav
len i klubhuset!

På gensyn i vort klubhus. Vy 73, 5WK Kalle.
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HADERSLEV
Så har afdelingen kørt den første månedlige 2- 

meter-mobiltest. Der var mødt 11 mand op, som blev 
delt i 5 hold, og til bestyrelsens store glæde var der 
både meget erfarne 2 meter-mobilfolk og helt nye 
amatører med. 8VF, som hører til foreningens nyeste 
skud, fik, velsagtens grundet på idealisme og lyst for 
sagen, sin sender og modtager gjort klar og var med 
i kapløbet. Resultatet af testen kan ses under »Fælles 
sønderjyske arrangementer«. Efter testen var der et 
vældig fint og billigt kaffebord på »Thomashus«. 
Vi håber, at testen snart må blive en månedlig, glæ
delig og spændende begivenhed, som alle mobile 2 
meter-amatører vil se frem til. Vi vil gerne have man
ge med, både amatører fra nord og syd, øst og vest.

Afdelingen har haft en udstilling på forbruger
messen »Sydjylland 68« (se billedet). Her var med
lemmerne i gang. Der skulle hentes borde og ud
smykning; der skulle fremstilles billeder (815); ved 
5BW og 6EG i Gråsten havde afdelingen lånt kom
mercielt grej til udstilling, bl. a. en Semco 2 m trans
ceiver samt en K.W2000 A. Her havde vi også lånt en 
trebånds groundplane antenne og en W3DZZ. Alt i 
alt må det vel siges, at det blev en af de bedste 
udstillinger, afdelingen har haft. Den har med sin 
udstilling af skolepult, billeder, købt og hjemmebyg
get grej virkelig vist både foreningens arbejde og den 
enkelte amatørs fornøjelser ved denne hobby.

Siden vi sidst mødtes på denne side i OZ, har vi i 
afdelingen haft en filmaften, hvor der blev vist fem 
film af forskellig art, bl. a. om radioens betydning i 
skibsfartens redningstjeneste samt om antenner og 
radiobølger. Vi har haft en mekanisk aften, hvor 
der blev vist chassisbukning med enkle midler (hi hi), 
og hvordan man nemt laver de huller, man har brug 
for.

Til orientering kan det meddeles, at når dette læ
ses, vil teknisk kursus være igang.

Onsdag den 23. oktober var der mødt 19 mand 
til orientering om vores modtagerprojekt, hvilket må 
siges at være vældig fint.

Angående vort program for efteråret henvises til 
oktober OZ.

Det var afdelingsnyt. Vel mødt.
Vy 73, Valdemar. 

2 meter mobiltesteme
arrangeret af Haderslev afd., blev indledt tirs
dag den 8. september med 5 deltagere. Resul
taterne så således ud :

1. OZ8BX 160 point.
2. OZ2TV 155 -
3.         OZ3M 125 -
4. OZ4FD 90 -
5. OZ8VF 70 -

Næste 2 meter mobiltest afholdes
tirsdag den 3. december kl. 19,30.

Alle oplysninger angående dette arrangement 
fås hos OZ2TV.

På »mobilt gensyn« d. 3. december i Haders
lev

Vy 73, Valdemar.

OZ6PL ved transceiveren KW 2000 A med Jens i bag
grunden ved forbrugermessen »Sønderjylland 68«.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade, Gu- 

derup.
Kasserer : OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestetoften 18, 

Svenstrup.
Sekretær: HM Nielsen, Kløvertoften 3, Svenstrup.
Medlemsmøde den 23. oktober. Der var mødt 20 

mand til rundgang på Danfoss, og derefter kaffe i 
klubhuset. Næste månedsmøde bliver onsdag den 20. 
november kl. 19,30 i klubhuset. Da fremvises der 2 
stk. farvefilm 1 Ensretning (krystaldioden).

I denne film tilsluttes en spændingskilde til P-N 
krystallen (krystaldioden). Der gøres rede for kry
stallens ensrettende virkning. Vi ser ensretning af 
en sinusbølge.

2. Transistoren. Sættes yderligere en P-zone til 
P-N krystallen, fås en PNP-krystal. Filmen gennem
går hvordan denne krystal skal udformes for at kun
ne fungere som en transistor. Der gøres rede for 
transistorens virkemåde.

* Vy 73. Bestyrelsen.

KOLDING
Den 24. oktober blev der afholdt ordinær general

forsamling. Der var mødt 17 medlemmer. Den gam
le bestyrelse ønskede ikke at fortsætte.

Nyvalgt blev:
Formand: OZ5CM.
Kasserer: OZ9OF.
Sekretær : OZ6CP.
Revisor : OZ8EV.
Morsekursus afholdes, hvis der melder sig deltage

re nok.
Næste møde afholdes den 28. november på Veta- 

phone. Program følger.
Vy 73, Claus Pedersen. OZ6CP. 

HADSUND
Vi er nu kommet godt igang med morsetrænin- 

gen og det tekniske kursus, samt byggeaftner.
Onsdag d. 16/10 blev vort klublokale indviet med 

fremstilling af print til en morsesummer, samt mon
tering af komponenter derpå, (det eneste der mang

399



ler er transistorerne) under ledelse af OZ3GW og 
OZ9FL. Der var mødt 14 mand op, og der blev gået 
til sagen med en kolossal energi, hvilket lover godt 
for resten af vinteren.

Klublokalet er stillet til rådighed af OZ4FM i den
nes kælder.

Afdelingen tæller nu 25 medlemmer, hvoraf de 
13 er licenserede.

Mødeprogrammet for resten af året ser således ud: 
20/11 Morsekursus + teori (skolen)
20/11 Byggeaften (hulen)
27/11 Morsekursus + teori (skolen)
27/11 Byggeaften (hulen)
4/12 Klubaften (sludreaften) (skolen)

11/12 Morsekursus + teori (skolen)
11/12 Byggeaften (hulen)
18/12 Juleafslutning (hulen)
Mødetider: Hver onsdag aften kl. 19,30. 
Mødesteder: Morsekursus + teori - i skolens 

fysiklokale nr. 2.
Byggeaften: Klublokalet (hulen), Skolegade 13 i 

kælderen.
Vy 73 og på gensyn i klubben de OZ6DN. 

HELSINGØR
Så er generalforsamlingen overstået, og vi er klar 

til at begynde på vintersæsonen. Der er meget at ta
ge fat på, da der har vist sig mulighed for at få egne 
lokaler. Vi har faktisk sagt jatak til tilbuddet, men 
undersøger gennem et tremandsudvalg hvad udgif
terne til etableringen løber op til. Lokalet er belig
gende i Helsingør Golfklub’s gamle hus, og der er 
adgang til toilet og køkken, plus fine muligheder for 
HF og VHF antenner.

Det bliver ikke helt billigt, der skal laves vægge, 
gulv og der skal isoleres, så derfor blev det på gene
ralforsamlingen vedtaget at forhøje det årlige kon
tingent med 10 kr. til ialt 25 kr. Det er en stor stig
ning, men der var enighed om at det var det værd, og 
25 kr. er faktisk ikke meget i en afdeling, der har eg
ne lokaler, mulighed for klubstation o.s.v.

Vi i bestyrelsen glæder os til at komme igang, og 
håber på at mange medlemmer vil møde op og give 
et nap med. Vi håber også at egne lokaler kan give 
mulighed for en tilgang af nye yngre medlemmer.

Der er anden aktivitet i afd. Vi kører stadig ræve
jagt og området er denne gang i den nordlige del af 
Teglstruphegn, nærmere oplysninger om områdets 
grænser fås ved startstedet på Gl. Hellebækvej ved 
indgangen til skoven, hvor vi mødes senest et kvarter 
før første udsendelse.

Programmet ser således ud:
29. sept. 10. nov.
13. okt. 24. nov.
27. okt. 8. dec.
Der er 2 ræve og første udsendelse kommer kl. 

10,00.

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen sådan ud: 
Formand: OZ8OM, Ole Maymann Hansen, Set. 

Knudsvej 6, 3000 Helsingør, tlf. (03) 21 67 22.
Næstformand: OZ8KB, Keld W. Børgesen, Sten

gade 12, 3000 Helsingør.

Kasserer: OZ8OP, Ole Liitzhøft, Set. Olaigade 49, 
3000 Helsingør.

Bestyrelsesmedlem. OZ7FI, Ole Koefoed Olsen, 
Søndermarken 72, 3060 Espergærde.

De resterende tillidsposter, som påregnes ændret 
ved indflytning i de nye lokaler, ser sådan ud. 
Måleinstrumenter og bibliotek:

Jørgen Dragø, Gylfesvej 2, 3000 Helsingør. 
Ræveudvalg:

Franz og Mads Primdahl, Bjarkesvej 5c, 3000 Hel
singør.
QSL Manager :

OZ8OP, Ole Liitzhøft, Set. Olaigade 49, 3000 Hel
singør.

Vy 73, OZ8OM. 

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Formand : 4KV, Kaj Jensen, Alstrup pr. Holstebro. 

Tlf (48 01 11) 37.
Kasserer: 6EM, Ejner Madsen, Valmuevej 18, 

Holstebro, tlf. 43 14 25.
Sekretær: 4XP, Jens Peder Pasgaard, Hanbjerg, 

tlf. (46 34 11) 138.
Bestyrelsesmedlemmer: 5KG, Tommy Bay, Mej- 

rup, tlf. 42 33 35.
3FT, Flemming Sørensen, Lyngbakken 12, Holste

bro, tlf. 42 33 10.
Søndag den 24. november vil vi forsøge at holde 

en »prøverævejagt«. Rævejagten foregår i Sdr. Lyng
bjerg, og vi mødes ved udsigtstårnet klokken 14,00. 
Vi håber, at alle interesserede - både med og uden 
rævemodtager - møder op. Samtidig vil der blive 
mulighed for at drøfte problemerne omkring de en
kelte medlemmers anskaffelse af rævemodtager.

Vy 73, OZ4XP. 

HORSENS
Call: OZ6HR.
IClubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2VK, Vagn Jørgensen, Mimersgade 

6a, 8700 Horsens.
Næstformand: OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strand

promenaden 46, 8700 Horsens, tlf. 62 47 01.
Kasserer: OZ1GO, Klint Jørgensen, Havnealle 101, 

8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Aaboulevarden 1051, 

8700 Horsens.
OZ1RT. Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, Thor

sted, 8700 Horsens.
Søndag kl. 8,30 : Rævejagt.
Mandag kl. 19,00 : Byggeaften.
Onsdag kl. 20,00 : Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20,00 : Alm. mødeaften.
Mandag aften bygges der en transistortester, som 

kan måle PNP og NPN transistorer, dioder og kapa- 
sitetsdioder. Testeren er bygget op om en oscillator 
fra 0,5 til 100 Mhz i fem spring. Her er ret god til
slutning, men vort morsekursus kan ikke komme 
igang på grund af dårlig tilslutning. På nuværende 
tidspunkt kan det ikke lade sig gøre at sige, om vort 
tekniske kursus kan gennemføres.

Vy 73 Søren.
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KORSØR
QTH : Gl. Jernbanestation, Svenstrup.
Formand : OZ7UD, Knud. Tlf. (03) 57 17 62.
Vi har mødeaften hver torsdag kl. 19,30, og den

28. november forsøger vi at arrangere lidt ekstra, - 
en filmsaften - der vil blive belærende, og underhol
dende. Med andre ord, der vil blive lejlighed til et 
billigt grin, excl. moms.

Alle der kan, tager XYL med! (OZ1EU med lovlig 
undskyldning, medbringer the OM).

Advarsel! - OMs der møder alene, må erlægge 
dobbelt entré.

Entré: Een pakke med mindsteværdi 3 kr.
Vore venner fra hele Vestsjælland, incl. kursusdel

tagerne under ledelse af OZ4RH inviteres også.
Datoen? - det var den 28. - og vi mødes også alle 

de andre torsdage.
73 3y Hans.

LOLLAND FALSTER
Liibech-turen sammen med Næstved afd. forløb 

fint med solskin og højt humør. Det var lidt af en 
jubilæumstur, idet det var femte gang vi mødtes med 
vore venner dernede.

8BO og 2MI fik overrakt Travemünde afdelingens 
vimpel til minde om turen.

Næste år er vi værter.
73 de 2MI, Mimi. 

Onsdag den 20. november kl. 20,00 :
Vi mødes på Ebsens hotel i Maribo. Det er 1HS, 

der kommer og snakker om power til en 200 W 
transceiver. 1HS og 2JG har begået en sådan, med 
hjemmetrillede trafos m. m. Endvidere har 1HS nog
le nye diagrammer med om transistor konstruktioner, 
så husk blyant og papir.

Angående morsekursus, så er 8CR varmet op og 
klar til at køre et kursus i vinter, hvis der er tilstræk
kelig med interesse. Meld jer til ham på 85 32 11 eller 
til Noer på 84 11 48. 8CR kan kun modtage besked 
i dagtimerne.
Onsdag den 11. december kl. 19,00:

Julemøde i Casino, Stubbekøbing. Der serveres 
koldt bord, med kaffe for kr. 10,00 pr. næse, incl. 
moms og betjening. Ring til Noer inden den 9/12 
og meld jer til, husk XYL og YL, vi bliver mange i 
år og det bliver morsomt.

73 de Erik Elmer.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ1MM, tlf. (751) 81.
Lokale : Præstø-remisen, Skyttemarksvej.
Som tidligere nævnt i »OZ« har afdelingen arran

geret et besøg på radioværkstedet på GHR og datoen 
skulle være fastlagt til mandag d. 25. november kl. 19.

Tirsdag den 10. december kl. 19,00 holder vi års
afslutning i klubben og der er fælles kaffebord med 
tilbehør og endvidere kan »P35« og sodavand serve
res. Underholdning er op til deltagerne selv og hvad 
der nu ellers kan findes på.

Der er almindelig klubaften med 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.

Siden sidst.
Oktober måned har mest budt på underholdning i 

afdelingen. Der har været afholdt en filmsaften, hvor 
der blev vist virkelig gode film. Som noget nyt i den
ne sæson arrangerer vi en filmaften hver måned, og 
det har foreløbig vist sig at være en succes.

Torsdag den 24. oktober holdt vi pakkefest. Det 
var en fornøjelse at se, at så mange mennesker var 
mødt op denne aften. Der var stemning lige fra be
gyndelsen, da 2VP begyndte opråbningen, og den steg 
i takt med åbningen af pakkerne. Jo, det var en her
lig aften.
Program:
Torsdag den 21. november kl. 20 :

Foredrag. Vi regner med at emnet bliver »Radio
bølgernes udbredelsesforhold«, men det er ikke ende
lig fastlagt, når dette skrives.
Torsdag den 28. november kl. 20:

Klubaften.
Torsdag den 5. december kl. 20:

Klubaften.
Torsdag den 12. december kl. 20 :

Juleafslutning. Det bliver naturligvis holdt i den 
traditionelle form med masser af julehygge med et 
festligt pyntet bord, lotteri, pølser m. m.

Vy 73 de OZ4WR, John.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.
Lokaler: Sdr. Boulevard 60.
Auktionen den 30. september blev en festlig fore

stilling og helt på højde med tidligere arrangementer 
af den art. Der var en mængde godt grej, som gik til 
yderst rimelige priser på hurtige bud. Bl. a. gav det 
gode gryn i kassen til afd. fra 2X’s grej til fordel for 
afdelingsarbejdet. Tilsyneladende sørger mange med
lemmer for at køb og salg går nogenlunde lige op, og 
får derved fornyet deres private lager. En god idé for 
selvbyggeren. 7XG var også denne gang auktionarius, 
og endnu mere sagkyndig efter han har fået A-licens, 
selv om han altid selv påstår, at han ikke ved en klap 
om radio. Det er nok for at få andre til at arbejde, hi.

Den 14. oktober havde vi 7HJ i afdelingen til de
monstration af printfremstilling. Hans Erik gennem
gik de forskellige metoder, der anvendes idag, hvoraf 
ikke alle var lige velegnet til amatørformål. 7HJ 
kunne anbefale spritmarkeren som den hurtigste me
tode, og gav råd og fiduser ved forskellige lay-out. 
Der var lejlighed til at prøve færdighederne på små 
stykker plade og i en spand ætser.

OZ3FYN er nu køreklar på VHF og de første 
QSO’er etableret. HF-senderen skrider godt frem og 
den projekterede antenne snart på plads. Nu lugter 
der da af radio, men ikke nok endnu, det bliver først 
rigtig godt når HF-senderen kommer igang, og så ind
byder vi alle 2-meter folkene til at komme og dreje 
på knapperne.
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Programmet for november/december:
18. november :

Klubaften.
25. november:

Demonstration af mobilgrej ved 8HV og 90T.
2. december:

Klubaften.
9. december :

Demonstration af hjemmebygget RX ved 2RH.
16. december:

Juleafslutning.
Alle aftener kl. 20,00.

Vy 73 de 2RH, Rune. 

ROSKILDE
Formand : OZ2UD, Ernst Olesen.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Afdelingen afholder møde hver torsdag fra kl. 

19,30-22,30.
Torsdag den 28. november afholdes generalforsam

ling kl. 19,30. Dagsorden i henhold til lovene. På 
valg er formand og sekretær. Under generalforsamlin
gen vil der blive stillet forslag om køb af en klub
station. Eventuelle forslag må være formanden i hæn
de senest 8 dage før generalforsamlingen.

Under eventuelt vil bl. a. blive drøftet planlægning 
af undervisning for resten af vinterhalvåret samt byg
geprogram. Der synes blandt andet at være interesse 
for bygning af TVI-filter.

Husk: Kontingentrestancer skal være afviklet in
den generalforsamlingen, ellers mister man sin stem
meret - og vor kasserer er meget modtagelig for hvert 
bidrag til foreningens kasse.

Torsdag den 12. december kl. 19,30 påbegyndes af
delingens jule- og kannibalfest, XYL’erne møder tal
rigt op og anmodes om at sørge for, at »HAM-serne« 
holder sig »indenfor båndet«. Hjemkomst efter be
hov.

Fortærlige varer modtages med begærlighed (faste 
som flydende licenserede naturalier). Der vil blive 
afholdt en pakkefest. Pakkers værdi efter behag, be
gyndende ved mindst 3 kr.

Tilmelding til festen inden den 1. december og 
nærmere program ved opslag i klubben.

73 de OZ2BO. 

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

Vejle.
Bestyrelsesmedlem: Rolf Lindholm, Valløsgade 27, 

Vejle.
I oktober afholdt afdelingen andespil, hvortil der 

var mødt 53 deltagere. Der var købt ænder og høns 
for 397 kr. - i alt 20 gevinster. Det blev en god aften, 
og vi siger tak til festudvalget og alle andre, som hav
de lagt sig i selen for at få alt til at klappe. Specielt 
tak til OZ9WN for en højttaler og en mikrofon, som 
blev bortloddet efter andespillet. Ligesom sidste år 
sluttede vi aftenen med at drikke en kop kaffe på af
delingens regning.

Og så et lille surt opstød. Afdelingens kassebe
holdning skrumper ind. For at komme til sagen - ik
ke betalte kontingenter modtages gerne af kassereren 
OZ1SX så hurtigt som muligt.

Teknisk kursus med OZ1CW som lærer går fint. 
Foreløbig er der 14 deltagere, og vi regner med, at 
flere hopper på i løbet af november måned.

Morsekursus med OZ3KB som lærer går også fint 
med 12 deltagere, så det varer nok ikke længe, før 
vi hører nye Vejleamatører på båndene.
Mandag den 2. december :

Foredragsaften ved OZ9MO. Emne: Moderne 
VHF-modtagere. Kom alle mand og lad os lære lidt 
mere om dette emne. Der er jo efterhånden ved at 
være stor trafik på VHF-båndene.
Januar :

Ingen mødeaften, da man har erfaring for ringe til
slutning på grund af andet jule- og nytårshalløj. 
Mandag den 3. februar:

Auktion. Hvis du har noget som skal med, bedes 
du henvende dig til OZ2EN og få nærmere besked 
om betingelser og aflevering.
Mandag den 3. marts :

Muligvis forevisning og demonstration af Heatkits 
nyeste grej.

Vy 73 OZ9GS.

SILKEBORG
Onsdag den 16. oktober afholdtes generalforsam

ling.
Formand 6OX fik genvalg, hvorimod kass. 7RL 

ikke ønskede genvalg som kass. 1AA Arrild påtog sig 
til gengæld kass. posten.

Bestyrelsen er :
Formand : OZ6OX, Peter Boris.
Kasserer : 1AA, Arrild Petersen.
Sekretær : 2KI, Gunner Miistz.
Bestyrelsesmedlem: 7DH, Erik Dahl.
Bestyrelsesmedlem : 7LR Egon Jensen.
Suppleant: 6UA, Vagn K. Kjeldsen.
OZ7OF, Jørgen fremsatte forslag om bygning af 

fuld tr. SSB transc., så afdelingen ad denne vej kunne 
få en klubstation samt et forsøg på at komme ud af 
dødvandet i det forløbne år. Tirsdag den 22. oktober 
afholdtes bestyrelsesmøde, hvor der blev taget stilling 
til om projektet kan gennemføres.

Mere om emnet i næste OZ.
Mødeaftenen er fremtidig tirsdag, da flere ikke 

kunne møde om torsdagen. Altså hver tirsdag 19,30 i 
»Lunden«.

73 de Gunner. 

STRUER
OZ3EDR.
Klublokale : Bryggergade 7.
Klubaften: Hver torsdag kl. 19,00.
Formand: OZ5JX, J. Christensen, Nørgård 101, 

Struer.
Tirsdag den 24. oktober 1968 afholdt vi general

forsamling på centrum med god deltagelse.
Efter valg af dirigent, der faldt på Eivind, fik hen

holdsvis formanden og kassereren ordet for at af
lægge beretning. Begge beretninger blev godkendt. I 
forbindelse med flytningen af klublokalet var der
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stillet forslag om udlån af instrumenter. Det vedto
ges, at der skulle være mulighed for at låne scop for 
en uge ad gangen. Desuden skal der være udlån af 
bøger og tidsskrifter m. m.

Forslag om fast klubaften hver torsdag blev også 
vedtaget.

Til slut vedtoges en kontingentforhøjelse således at 
lærlinge stadig kun betaler 2 kr. og voksne stiger til 
4 kr. pr. måned fra den 1. november 1968.

Derefter gik man til valg af formand. Afstemnin
gen endte med genvalg af OZ5JX.

Til bestyrelse valgtes OZ3UC, Børge og Poul Erik 
Rask samt Bruno Møller Jensen, 3UC og Bruno gen
valgtes. Som suppleant valgtes OZ6MX Henry.

Begge revisorer genvalgtes.
Vi har også tænkt på julefrokost, men desværre ik

ke bestemt nogen dato eller sted endnu, nærmere føl
ger ved opslag o.s.v.

Men altså klubaften hver torsdag kl. 19,00.
Vy 73 OZ5JX Jørgen.

VIBORG
OZ4VB.
Siden sidst - ja, da er jo sket en hel del, vi har 

haft auktion, der var 60 deltagere og vi havde en om
sætning på ca. 1200 kr. - vi har haft et dejligt fore
drag ved OZ1BP, og det var en god og lærerrig aften, 
hvor vi fik 1BP’s mange - om man kan kalde det 
staldfiduser - OZ1BP, vi siger dig tak for en god af
ten og på gensyn.

Vi har når dette læses haft et foredrag til, nem
lig det der blev annonceret i sidste OZ - men vi er 
jo først lige begyndt på denne vinter, og vi vil gerne, 
om I vil komme frem med, hvad I kunne tænke jer, 
der skulle ske vinteren igennem - vi ville jo gerne 
igang med at bygge allesammen, men for at få bygge
aftner igang er det en forudsætning, at det værksteds
bord, der er afsat penge til - bliver sat op, der er 
mange små ting som der gerne skulle hjælp til at få 
lavet, men det kommer måske?

Kursus er i fuld gang, og der er 15 deltagere, og vi 
ser gerne endnu flere med, og det gælder også til de 
øvrige arrangementer. Vi er nu 63 medlemmer i af
delingen, og der kan vi da lige fortælle, at der i snit 
kun møder ca. 25 pct. op til de forskellige ting - så 
se at få halmviskene i træskoene skiftet og lad os se 
jer - rent halm kan fås til næsten ingen penge.

Vi skulle have lavet julearrangement - og vi hører 
gerne fra jer i den anledning - dette inden 25. nov.

Kursus er hver onsdag aften ved OZ9CX - OZ9OL 
og OZ1MD. Kursusaftner forløber på den måde, 
undervisning fra kl. 19,30 til 21,00, så er der kaffe
bord til kl. 21,30 og derefter er der en halv time med 
CW, som OZ1MD underviser i - på gensyn alle ons
dage.

Medlemsaften er anden og fjerde tirsdag hver må
ned, og vi vil gerne prøve, om vi på de aftner ikke 
kunne få de bedre vidende medlemmer til at fortælle 
os noget - evt. de problemer som vi støder på, når vi 
er i gang med at bygge noget, kom frem med dem og 
vi vil få en til at fortælle derom, det vil så komme til 
at være sådan, at der vil kunne blive noget at hente 
hjem fra hvert medlemsmøde - se at støv hjernecel
lerne og de gamle ting, du har af grej, som du måske

er gået i stå med på grund af manglende viden, får 
du ikke rede derpå den aften, så måske den næste, 
det vil jo afhænge af, om der er en til stede, som kan 
give en forklaring derpå. Vil du være helt sikker, så 
send et kort inden den pågældende mødeaften, og vi 
vil så sørge for, at der er en tilstede som ved besked 
derom, vel at mærke at du på brevkortet skriver, hvad 
du ønsker besked om. Vi siger på gensyn med frisk 
halm i træskoene.

Kassereren meddeler at han gerne ser de sidste 
kontingentrestancer indbetalt. - TAK. Husk at afle
vere afd. bøger og blade efter 30 dages lån.

På gensyn i klublokalet, Reberbanen 12 o. g.
Vy 73 de OZ1QB & OZ1TC.

På grund af overvældende stofmængde må 

fortegnelserne „Nye medlemmer" og „Vedr. 

amatør-radiosendetilladelse" desværre vente til 

næste nr.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

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

☆
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 3520 
Farum, t. (01) 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof).

Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

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

Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 2920 Char- 
lottenlund, tlf. (0166) 7425.

Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Hor
sens, tlf. (05) 62 18 34.

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

☆

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

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

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kildeangivelse. 

☆

Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 14. november 1968.
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