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Amatørens måleinstrumenter
Af OZ1BP, Bernhard. Petersen,
Bornholmsgade 66, Alborg.

Siden
transistorernes
fremkomst
har man
med fordel kunnet fremstille visse måleinstru
menter, og hermed skal jeg vise et par eksemp
ler.

Bredbåndsmillivoltmeter.
Diagrammet hertil findes i Francis’ „Prak
tiker Radio Bucherei“, hvor der findes en kort
beskrivelse.
I
originaldiagrammet
anvendes
transistorer af AF 117-typen, jeg har anvendt
AF 124. Transistorer med en grænsefrekvens
på 75 MHz eller mere kan anbefales, ligesom
strømforstærkningsfaktoren
gerne
skal
være
stor.
Om selve opbygningen kan jeg sige, at jeg
har samlet komponenterne, bortset fra omskif
terne og de dertil hørende delemodstande, på 2
stk. print med de to emitterfølgere på det ene
og de to forstærkertrin på det andet. Printene
er derefter anbragt på hver sin side af omskif
teren, og der er anbragt en afskærmning imel
lem de 2 dæk på denne.
Trimmeren i indgangen (over 2 Mohms mod
standen) justeres lettest ved hjælp af en firkant
generator og et skop.
Delemodstandene efter emitterfølgerne er til
sammen på 2.222 ohm. Når omskifteren er i
øverste stilling, altså således at hele modstan

den er med, vil indgangsimpedansen af næste
transistor påvirke denne modstandskæde, og
deleforholdet kan derfor blive påvirket heraf.
Derfor er de 2 øverste modstande opbygget af
et trimmepotmeter på 2 kohm, således at man
i næstøverste stilling kan indstille forholdet
korrekt. I de nederste stillinger får den 3. tran
sistors
indgangsimpedans
ingen
nævneværdig
indflydelse herpå.
Omskifteren har 10 stillinger. Mellem hver
stilling er der et spring på 10 dB. De to emit
terfølgere forøger indgangsimpedansen væsent
lig, vist nok omkring 1 Mohm. I millivolt-stil
lingerne
kommer
spændingsdelerens
modstand
på ca. 2 Mohm parallelt hermed. I voltmeter
stillingerne er indgangsimpedansen ca. 2 Mohm
parallelt med nogle få pF.
Forstærkeren er forsynet med kraftig mod
kobling, der medvirker til at forbedre lineari
teten. Modkoblingen indstilles med et potmeter
på 100 ohm, og man kan hermed justere me
terets fuldtudslag på plads med dette potmeter.
Det viste sig derhos nødvendigt at anbringe en
modstand over metret. I mit tilfælde var denne
på 680 ohm over et 100 mikroamperemeter.
Kondensatoren fra spændingsdeleren til 3.
transistor var i originaldiagrammet 1 mikro
farad. Jeg kunne ikke få instrumentet stabilt
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med så stor en blok, hvorfor jeg gik ned på 150
nanofarad, så var der ingen problemer, udover
at den laveste grænsefrekvens kommer på godt
100 Hz i stedet for 20 Hz som i originaldia
grammet.
Lineariteten er forbavsende god, og man er
helt fri for påvirkning fra netbrum, idet me
tret kan drives af et 9 volt batteri, da instru
mentet kun forbruger ca. 4 milliampere.
Fra ca. 100 Hz til ca. 1 MHz er frekvens
gangen lineær indenfor 1 dB. Op til 3 MHz er
afvigelsen op til - 3 dB. Man vil derfor kunne
have megen glæde af et sådant instrument, hvor
til omkostningerne er yderst beskedne.
Instrumentet har 10 områder: 10 - 30 100 - 300 mV - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300
volt (fuldt udslag).
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100 kHz frekvensstandard
med 10 kHz underopdeling
Ideen hertil stammer fra det amerikanske
QST. Den går ud på, at man lader et 100
kHz krystal svinge (jeg har ladet det svinge i en
slags multivibratoropstilling), hvorpå man laver
svingningerne om til firkantspændinger med
mange harmoniske. Derefter tilfører man et
kraftigt 100 kHz signal til 4 bistabile multivibratorer, der som bekendt har den egenskab, at
de hver deler frekvensen med 2. Der er som
nævnt 4, hvorfor der ifølge teorien skulle kom
me henholdsvis 50 kHz, 25, 12½ og 61/4 kHz
ud af dette kredsløb. Ved imidlertid at indbyg
ge nogle dioder, kan man virkelig få nøjagtigt
1/10 af den tilførte frekvens ud af de 4 bista
bile multivibratorer. Signalet fra disse passerer

Millivoltmetret forfra og indeni.

en monostabil multivibrator, der har til opgave
at give en passende smal impuls på 10 kHz.
Det ser jo noget voldsomt ud, synes man vel
ved første øjekast, men er det nu så galt?
Transistorerne er vel næppe kritiske, her er an
vendt surplus OC 44 og OC 45, som for nogle
år siden averteredes i OZ i billige enheder. Dio
derne er ikke kritiske, i QST var nok anført en
type silicium, men jeg har nu klaret mig ud
mærket med, hvad jeg havde af germanium,
bortset fra de 5 øverste i diagrammet. Pas i øv
rigt på at vende dioderne rigtigt.

Når man har prøvet at bygge frekvensstan
dard med såvel rør som med fritløbende muiti
vibrator til de 10 kHz, hvor man uvægerligt,
hver gang man skal bruge den, må ofre megen
tid på at få den til at gøre rigtigt, så bliver man
overrasket over denne, som jeg har bygget. Den
er altid parat, deler altid korrekt, outputtet af
10 kHz-generatoren er ens over det hele, og den
giver rigeligt med harmoniske helt op til 10
meter-båndet.
Strømforbruget
er
beskedent,
ca. 25 mA ved 12 volt.
*

Rettelse

D8’s anode er forbundet til Q9’s basis (og
ikke, som jeg fejlagtigt før har skrevet, ka
tode).
Spoledata for L2, 50 vdg. 0,3 mm enkelt
tråd, udtag 7,5 vdg. fra „kolde“ ende, jern F10.
Modstanden på 22 kΩ fra Q11 til stel, er
anbragt på printfatningen. Sættes modtager
oscillatoren i en lille skærmdåse, kan det gå
ud over L8’s Q, med det resultat, at den ikke
svinger. Den stjememærkede kondensator på
80 pF, kan da parallelforbindes med en kon
densatorværdi op til 10 pF, som kan udlig
nes med Ct4.

til DX-modtageren, der starter som begynder
konstruktion OZ juni 68:
Flere skarpsynede amatører har fundet ud
af, at det i OZ viste diagram ikke svarer gan
ske til printplademe. Skal du til at bygge, ind
før så følgende på diagrammet:
Dioden fra Ql’s basis skal have katoden for
bundet
til
basis-spændingsdelerens
midtpunkt,
og dioden er anbragt på printledningen. Kon
densatoren på Q10’s emitter parallelt med 1,5
kΩ er på 0,1 μF. Q10’s kollektor er ikke for
bundet direkte til Q11’s basis som vist, men
med en kondensator på 22 pF.

Vy 73, 9JC Kurt H. Jensen.
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Antenneraptus
Af OZ7KJ, Aage Kjærgård,
Nr. Søby Skole, Højslev.

Du stiller blot din antennekontrol på
den ønskede retning, venter nogle sekun
der, og antennen står i den ønskede ret
ning!
Indikator for antenneretning er unød
vendig — antennen kan simpelt hen kun
stå i den forud bestemte retning.
Den kan ikke dreje vildt rundt og
sprænge kablet (altså når nedenstående
virker rigtigt).

Ak ja - det lyder som en reklame fra et
postordrefirma, men sandt er det nu alligevel.
Efter at have haft forskellige Storm P. arran
gementer - snoretræk med kukkukurelodder diverse cykelkæde- og kileremskivesammensæt
ninger - modnedes irritationen og udkrystallise
redes i en idé som fig. 1 antyder:
To potentiometre — P1 og P2 - er anbragt
henholdsvis ved antennemasten og nede i
shack’en. En passende spænding sættes over
dem, og så længe den bevægelige arm står ens
på begge potmetre, sker der ingenting.
Men bevæges Pi (kontrollen) lidt nedad eller
opad, forstyrres balancen, og der vil løbe en
strøm af elektroner gennem relæ I eller II alt
efter strømmens retning. Det har ikke noget
med højrehåndsreglen at gøre - det er dioderne,
der ordner det.

potmetret, indtil det står akkurat lige så højt
som kontrolpotmetret.
Nu er der ikke længere nogen spændingsfor
skel mellem P1 og P2, og relæet slår fra og mo
toren standser.
Hvis tilværelsen var så let som her antydet,
var Abraham forlængst kommet i paradis.
Naturligvis vil denne opstilling kun virke til
fredsstillende, hvis der er et par tusinde volt
over potmetrene, og relæerne er tilstrækkelig
følsomme. Vi må have forstærkning. Se fig 2:
Antennekontrollen består af 2 kanaler - en
NPN-kanal med 2 stk. BC109 transistorer og
en PNP-kanal med 2 stk. BC153.
De to potentiometre P1 og P2 svarer til de
tidligere omtalte. De forsynes med 1,5 volt fra
et telefonbatteri. Der er ingen afbryder, for
strømmen er kun 0,3 mA.
De to første transistorers arbejdspunkt fast
lægges med P3 og P4, der stilles således, at Q1
og Q3 er åbne, når der ingen forspænding er
på basis. Spændingsfaldet over kollektormodstanden på 22 kohm er da så stort, at Q2
og Q4 ikke trækker relæerne.

FIG. 1.

Hvis nu P1 er drejet lidt opad, vil relæ II
trække, og så er fidusen denne, at relæ II får
et nyt relæ (glem ikke Storm P.) til at sætte
strøm og vende stator- og rotorstrømmen i
antennedrejningsmotoren
således,
at
antennen
drejer den rigtige vej rundt og via et snoretræk
med den rigtige udveksling drejer P2 — antenne-
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Ved den ubalance, der fremkommer, når
kontrolpotentiometeret drejes i den ene eller
anden retning, bliver der en forspænding på
Q1 og Q3. Er forspændingen positiv, trækker
Q1 mere strøm, hvad der ikke sker noget ved,
men Q3 lukker og åbner derved Q4 og får relæ
II til at trække. Relæet, der er et telefonrelæ
med kun én sluttekontakt, får et kraftigere relæ
med flere kontakter — relæ III — til at slutte
strømmen og vende den rigtigt til antennedrej
ningsmotoren. Antennen drejer så, til antennepotmetret står i samme stilling som kontrol
len.

Ved første igangsætning kan det ske, at an
tennen drejer den forkerte vej - længere væk
fra balancepunktet, og så er der kun ét at gøre,
hvis ikke antennekablet skal sprænges og na
boen forundres over, at du er blevet rundtos
set: Riv ledningerne ud af stikkontakten og få
byttet ledningerne til relæerne om!
Ved næste forsøg sker der noget endnu sjo
vere (jeg burde ikke skrive det, for det virker
urkomisk). Antennen søger hastigt mod balan
cepunktet og over det og får nu den anden ka
nal aktiveret og går tilbage og igen over balan
cepunktet og sådan fremdeles. Den svinger
frem og tilbage, som søgte den efter en fly
vende tallerken, og loddetinnet er lige ved at
strinte ud til alle sider.
Løsningen på dette er justering af dødgangen
ved hjælp af P3 og Pr, se fig. 3:
Desværre må vi her indgå et kompromis, idet
dødgangen bør være så lille som mulig for at få
bedst
indstillingsnøjagtighed.
Ved
omhyggelig
indregulering har jeg ca. 100 stillinger kom
passet rundt - svarende til en nøjagtighed bed
re end 5°, hvilket er rigeligt.

Jo nærmere armen på P3 og P4 er ved 0
volt, desto mindre er pausen (dødgangen). Den
ne skal være så lang, at motoren når at standse,
inden den anden kanal aktiveres. Her ville en
magnetkobling mellem gearbox og motor være
på sin plads. Sådan en kunne jeg bruge!
Pausen - og dermed nøjagtigheden - kan
også reguleres ved at ændre forspændingen
over P1 og P2. Bliver spændingen højere end
den tilladte basis-emitter spærrespænding, må
der sikres mod ødelæggelse af Qi og Q3, se
fig. 4.
Dioderne sikrer mod, at basis får højere
spænding end diodens åbningsspænding (sili
ciumdioder ca. 0,6 volt).
Højere spænding giver også mulighed for for
stor basisstrøm - 10 kohm må så gøres større.
Mit relæ har en modstand på 500 ohm. Tran
sistorerne kan derfor ikke komme til at trække
mere end 18 mA, og det er indenfor det til
ladelige.

FIG. 4.

FIG. 5.

Antennepotentiometeret
drejes
ved
snore
træk fra masten. Denne er forneden 42,5 mm
tyk og har en omkreds på 134 mm. Dette
svarer til 360°. 450° vandring giver derfor 168
mm. Så er der en overlapning på 90°.
Potentiometeret har 240° vandring, så vi får
240° = 168 mm eller 360° = 253 mm. Dia
meteren for snorhjulet bliver så 253 X7/22 =
80 mm.
Kontrolpotentiometeret vil have lineær van
dring mellem verdenshjørnerne uanset hvilken
kurveform det har, og hvis det vender ligesom
antennepotentiometeret. Vælg helst lineære —
det giver jævnere fordeling af indstillingsnøjagtigheden. Modstandene i bund og top af kon
trolpotentiometeret sikrer mod sprængning af
snoretrækket i yderstillingerne.
Skal det være fint, så laver man en kasse
med påklæbet Danmarkskort og en passende
udveksling fra viseren til potmeteret, så det
passer med verdenshjørnerne.
Motorens omdrejningsretning ændres ved at
vende strømmen gennem rotoren. Jeg bruger en
gammel støvsugermotor. Den har den fordel, at
der sker noget, når den får strøm. Trods ned
gearing 1000 gange varer en omdrejning kun
15 sekunder.
Man fisker ledningerne, der fører til kullene,
ud, og sætter andre ledninger til kullene. Så
har vi fire ledninger A B C D. Se fig 6.

TIL RELÆ I & II

Fig. viser hvorledes de to relæer skal forbin
des for at få motoren til at løbe enten den ene
eller den anden vej.
*
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En sender for begyndere og viderekomne
Af OZ1SY, Svend Hinrichsen,
Koldinggade 21, 9900 Frederikshavn.

Der skal i det følgende beskrives en sender,
forfatteren har kørt med et stykke tid med gode
resultater.
Sjovt nok er jeg selv transistor-entusiast,
men med hensyn til sendere med større effek
ter har jeg mere respekt for rør. Men alligevel
er det jo nok en af de sidste beskrivelser med
rør, der kommer nu.
Når man som begynder står og skal til at
bygge en ret nem (og helst ikke for dyr) sender,
kan det knibe meget med at finde frem til et
passende diagram; i det meget avancerede stof
der tit og ofte kan fylde radiotidsskrifterne, kan
det være tiltrængt med lidt simplere og lettere
tilgængeligt stof, der garanteret finder lige så
stor anvendelse blandt de nye. Hermed mener
jeg at have berettiget nedenstående beskrivelse
af en sender. Den starter som en ren ét-båndssender, der kan bygges på, til den ender som en
trebåndssender med modulator og antennetil
pasningsled i udgangen samt en ret pæn effekt
på 100 watt.
Jeg vil gerne begynde med at anføre, at hvis
man som ny har frit valg mellem at starte på
VHF- eller HF-båndene, vil jeg ganske varmt
anbefale VHF-båndet, 2 meter. Det har sine
store fordele, hvis man her har lejlighed til at
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opsætte en antenne til dette og eventuelt 70 cmbåndet. Man lærer at anvende ganske korte led
ninger o. s. v., en helt speciel byggeteknik,
der simpelt hen er nødvendig på disse områder.
Senere hen er dette til stor gavn, også hvis man
bygger grej til HF.
Hvis man nu alligevel ikke foreløbig har di
rekte adgang til at kunne sætte en antenne til
dette bånd op, må man vælge HF. Der er her
noget friere valg med hensyn til antenne.
Jeg vil begynde med at beskrive den sender,
jeg startede på HF med.
VFO.
VFO’en er bestykket med en EF80. Til at
begynde med var spændingen til VFO’en ikke
stabiliseret, men et stab. rør kan på det var
meste anbefales. VFO’en arbejder i min opstil
ling altid på 160 meter. Signalet derfra bliver
doblet til 3,5 MHz (80 meter) og forstærkes
derefter op i et PA-trin, der er overdimensione
ret med hensyn til valget af rør og komponen
ter med henblik på senere forhøjelse af effekt.
VFO’en er en ECO-oscillator og er meget
simpel at opbygge. Den svinger garanteret før
ste gang, strømmen er sluttet. Desuden er den

Chassiset set fra oven.
Spoletabel:
L1 : 25 vind. på spoleform, diam. — 1,5 cm,
tråd 0,5 mm CuL. Udtag 8 vind. fra stel.
L2 : 20 vind. på form, 3,5 cm diam.,
tråd 0,5 mm CuL.
L3 : 25 vind. på form, 5 cm diam.,
tråd 1 mm CuL.

stabil (forudsat spændingen er stabil), ideel med
hensyn til oversvingninger til brug ved dobling
etc. Desuden er output pænt.
Som før antydet arbejder begyndersenderen
her kun på 80 meter i første omgang, men
mulighederne for at udvide og bygge om på sen
deren i tidens løb er mange, idet der fra første
øjeblik er beregnet opbygningsmetoder og kom
ponenter på en sådan måde, at man ikke sætter
noget til ved at udvide, hvilket navnlig har stor
betydning for skoleelever o. s. v. med begrænset
pengeforråd.
Diagram
over
begyndersenderen
til 80 meter ses på figur 1. Der anvendes gan
ske almindelige rør og komponenter. Drejekondensatorerne er alle fra BCL-spiller. Spolefor
mene er enten hjemmelavede eller fra BCL.
Chassiset vælges fra begyndelsen tilpas stort,
jeg har anvendt målene 25 X 40 cm samt for
pladen 2 0 X 4 0 cm, 1½ mm aluminium. Des
uden er chassiset bukket med 5 cm kant. Der
er monteret skærme mellem VFO og dri
ver (EL84). Alt, undtagen rør, og pi-led,
er monteret under chassiset. Der er såle
des ingen spoler, der må kunne se hin
anden.

terforspænding Cl i pi-led er på 500 pF for
kortet med 390 pF i serie. C2 er på 2 gange
500 pF i parallel. Alle kondensatorer er ellers
keramiske, også VFO. Man kan opnå lidt
bedre stabilitet ved forsøg med andre konden
satortyper i VFO. Alle modstande er på ½,
watt, hvor andet ikke er opgivet.
Senderen giver med anodespænding 250 V
6 watt fra sig med 10 watt input. Her skal
også bemærkes noget om antennekredsen. Pi
ledet kan tilpasse næsten alle antenner inden for
rimelige grænser. Skulle der forekomme tilfælde,
hvor antennen er meget lavimpedant i fødepunktet, kan det blive nødvendigt med en paral
lelkapacitet over C2. Det kan blive nødvendigt
i forbindelse med f. eks. en dipol el. lign. Jeg
kører selv med en longwire antenne på 21 me
ter. Den virker tilfredsstillende på 80 meter. På
40 kører den fint og ligeså på 20. Der er fin til
pasning med pi-ledet overalt.

Drejekondensatoren i VFO’en er fra en
transistor-BCL og er på 200 pF. Den er
elektrisk formindsket til 100 pF ved hjælp
af en seriekondensator på 200 pF. Drejekondensator og driver er på 500 pF; der
sidder en kondensator på 1 nF i serie her
med for at undgå evt. kortslutninger med
højspændingen. I det hele taget bør kort
slutninger i denne og andre kredse undgås,
idet PA-trinet kører med automatisk git411

Relætrin
med rør
Af
OZ4DX, Rudy Jensen

Efter at jeg havde lavet 7AQ’s nøgle med
transistorer, stod jeg overfor at skulle lave et
relætrin til den. Nu kan man jo gå ind og kø
be en NPN-transistor og relæ til 50 kr., men
så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve at lave det
med et rør. Så sparer man også zenerdioderne i nøglens strømforsyning, fordi relætrinet
ikke belaster.
Jeg har brugt et EF80, og et Siemens mini
relæ til 24 V og 2500 ohm. Yderligere er der
lavet en fast negativ spænding til EF80 ved

Max. output kontrolleres med en pære ind
skudt i serie med antennen som vist på dia
grammet. Det er således ikke nødvendigt med
et anodemeter.
Senderen er konstrueret til telegrafi fore
løbig, idet kun dette kan være af interesse for
C-licenserede amatører. PA-trinet bliver nøg
let i katoden, hvilket både er det billigste og
nemmeste, ligesom tonen bliver fin. Der er et
spændingsfald over nøglen, men dette er langt
fra så højt, at det er farligt.
Der anvendes ikke fast gitterforspænding til
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hjælp af en OA81, som får sin spænding fra
gløden. Denne spænding kan varieres med et
lille potmeter på 250 kohm. Alle dele er fra
rodekassen.
Hvis man sætter en katodemodstand i for at
få en negativ spænding på den måde, kan man
godt få relæet til at slippe, men ikke til at
trække, idet spændingen over modstanden vil
stige, og det vil begrænse strømmen igennem
røret. Det relæ jeg bruger, trækker sikkert ved
12 mA og slipper ved 3 mA. Gitterforspændingen indstilles, til at relæet slipper sikkert.
Er gitterforspændingen for lille, bliver nul
strømmen i EF80 så stor, at relæet ikke slip
per. Er den for stor, kan strømmen i EF80 ik
ke blive høj nok til relæet trækker sikkert.
Grunden til problemerne er, at man jo højst
har + 6 til 7 V fra elbuggen til rådighed til
at styre med. I serie med GI fra elbuggen skal
indsættes en modstand på 1 MΩ, ellers vil
R26 på 1 kΩ kortsluttede G1 til stel. Relæet
følger snildt med op til de højeste hastigheder
på ca. 250 tegn uden at lave fejl.
*

PA-trinet, så derfor tilrådes det at frakoble
spændingerne til det under de første forsøg,
ellers står det af.
Når senderen er bygget, kontrolleres først
spændingerne. De vigtigste spændinger er opgi
vet på diagrammet, værdierne er omtrentlige
(afhænger af voltmeterets indre modstand).
Dernæst konrolleres, at VFO svinger ved
hjælp af en 80 meter modtager. Derefter sættes
EL84 i sin fatning, og der trimmes til største
udslag på voltmeter over punkterne A-A. Det
er under denne operation forudsat, at 807 sid
der i sin fatning, kun med glødespænding
og nøglen nedtrykket. Når dette er over
stået, kobles antennen til pi-ledet, og
spændingerne tilsluttes PA. Der trimmes
til mest lys i antennepæren. Driveren efterstilles, og senderen er køreklar. Det
skal bemærkes, at der er styring nok til
uden videre at forhøje input fra 10 til
100 watt!
Det skal endvidere bemærkes, at der
ikke er tilbagevirkning i senderen. Den
her beskrevne sender har været prøvekørt
i 2 eksemplarer af OZ5ME og underteg
nede, og den er nem at efterbygge og går
forbavsende godt
*

Modulationsindikator for AM
Til venstre :
B svarer til 0 %
modulation,
C til ca. 50 % og
D til 100 %.

Til indstilling af modulationsgraden og til
konstant overvågning af, at den ikke overskri
der 100 %, findes i forvejen to kendte meto
der. Den ene kræver adgang til den modulerede
LF-spænding, helst lige fra modulatoren, mens
den anden metode kræver en tidsbasisgenera
tor, som kan synkroniseres med det module
rende signal - begge metoder er beskrevet i
Vejen til Sendetilladelsen samt OZ.
Den »tredie metode«, der skal beskrives her,
kræver et minimum af kredsløb og er således
velegnet til monitorbrug, især i de tilfælde, hvor
indgreb i senderen skal undgås.
Virkningen er baseret på frembringelsen af
en cirkel på katoderørets skærm ved at føre
HF-signalet til X- og Y-pladerne med en ind
byrdes faseforskel på 90°. Røret kan være et af
de mindste med skærmstørrelse 1 tomme eller
ca. 25 cm, sådanne rør fås til en overkomme
lig pris også i europæisk udførelse. Faseforskel
len på 90° frembringes ved hjælp af to reso
nanskredse, der tilføres signal fra samme stav
antenne eller på anden måde. Den ene kreds
afstemmes skævt til den ene side (3 dB ned gi
ver 45° fasedrejning), den anden afstemmes
derefter til den anden side (ligeledes 3 dB ned
svarende til 45° til den anden side).

Til højre :
Principskema
af indikatoren.

Når signalet nu amplitudemoduleres, breder
cirklen sig ud til en lysende skive med et mørkt
område i midten, de to radier kan udmåles og
modulationsgraden findes af

Denne afbildning er af samme familie som
den kendte trapezmetode, og man kan let slut
te sig fra det kendte til betydningen af de fæno
mener, der fremkommer ved den nye måde.
100 % modulation svarer naturligvis til fuldt
lysende skive. En stærkt lysende prik i cen
trum betyder, at signalet er nul i en betydelig
del af periodetiden, dette svarer selvfølgelig til
negativ overmodulation. Hvis man modulerer
med sinusformet LF, betyder en ujævn lysfor
deling forvrængning.
Afstemningskredsene er ikke særlig kritiske,
de skal bare kunne afstemmes til det ønskede
bånd, der kan være fra 80 til 2 m. Afstemningsspolerne er viklet på samme form og kob
ler løst til antennespolen, spolerne er dæmpet
med modstande for at undgå indbyrdes træk
ning af de to kredse.

Glædelig jul samt et godt
og lykkeligt nytår
ønsker vi alle vore
radioamatørvenn er.
Tak for det s vunde dr.
73 Rikke og Emil, OZ8YL, OZ3FM.

Strømforsyningen indskrænker sig til glødespænding til røret samt 500 V, ca. 1 mA anode
spænding med det anvendte rør 1CP1.

TR.
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BK for GW-fans
Af OZ1RK, Hans Jønsson,
Strandlystvej 27, 5330 Munkebo.

Jeg vil her beskrive, hvordan jeg har lavet
mit BK-system.
Man ser faktisk ret mange forskellige meto
der for opnåelse af fuld BK. Men jeg tror, det
er svært at lave et helt uden ulemper. Det her
beskrevne har jeg nu kørt ca. 500 QSO’s med
helt problemfrit, så jeg har i det store og hele
været godt tilfreds. Jeg har prøvet en del for
skellige efterhånden (med relæer), og det er
jeg faktisk blevet temmelig træt af.
Det hele begyndte med, at jeg lavede den af
OZ7BO beskrevne elbug (marts OZ, 1963)
og satte den til at styre modtagerens relæ +
senderens og et coaxrelæ i antennen, og det var
faktisk ret nervepirrende at høre på, ikke
mindst for XYL. Det gav nemlig genlyd i hele
huset, når der var DX i luften. Så fik jeg en
fidus af OZ6IB med en TR-switch. Den blev
prøvet med godt resultat, så faldt jeg over en
helt relæløs elbug (7AQ, februar 1965), den
blev lavet. Trinet til udstyring af senderen har
jeg lånt fra OZ august 1966, fig. 2. Nu var jeg
sluppet af med 2 relæer, men havde stadig ét
siddende i modtageren. Det var dog til at hol
de ud at høre på, men enten med eller uden
relæ, så jeg blev enig med mig selv om at blive
det kvit også. Jeg satte en transistor til at kort
slutte HF-spændingen til stel, hver gang jeg
trykkede på nøglen, fig. 3. Men der var et pro
blem med tidskonstanten, så i én stilling star
tede TX for hurtigt i forhold til RX og med
HF-potmeteret i en anden stilling omvendt.
Det kunne S-meteret ikke li’, hi. Og jeg var
altså nødt til at stille potmeteret ret nøjagtigt,
for at være fri for klik i modtageren. Det er
noget med at kollektorspændingen skulle stå
rigtigt i forhold til styrespændingen på basis af
Q3. For at undgå dette lavede jeg et trin mere,
fig. 4, hvor Q5 trækker strøm hele tiden og
lader strøm passere fra kollektor til emitter,
og når nøglen tastes, kortslutter Q4, hvorefter
Q5 afbryder for spænding til MF-trinet. Og nu
var sagen iorden. D2 spærrer for spændinger i
den ene retning, da senderen ville starte, når
der kunne løbe positiv spænding tilbage til
punkt A.
Medhør har jeg lavet med en almindelig
multivibrator, som starter, når nøglen tastes,
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fordi Q6 bliver styret fra punkt A. For at få
højttalerstyrke har jeg sat en lille udgangsfor
stærker efter den, Q8, så kan jeg regulere styr
ken for medhør. Det er rart, når man f. eks.
sidder og træner, evt. sammen med flere, at
man så kan give medhøret en tand til.
S1 er her en kronemuffe, den bruger jeg f.
eks. til duplex, hvor senderen startes og mod12 V

FiG.2

tageren alligevel skal være i drift på et andet
bånd. Den er jo faktisk ikke nødvendig, und
tagen hvis man vil køre duplex-QSO.
Omskifter 1A-B er tuning af PA hvor den,
når nøglen er kortsluttet, afbryder medhøret for
ikke at have den til at hyle, når man tuner.
Ligeledes kan den bruges ved fone. Så kan
man lade en evt. VOX klare dette. Det skulle
jo også kunne blive relæløst (VOX). Men der
går nok nogle måneder, inden jeg begynder at
spekulere på det, hi.
Q1-3-4-5 er silicium-transistorer, sikkert ik
ke kritiske. Jeg brugte nogle jeg havde købt
30 stk. af for 10 kr., de virker fortrinligt. Q2
er en OC74. Den virker fint og bliver ikke en
gang lun på trods af en blokeringsspænding på
- 70 V. Q6-7 er et par ukendte LF-transisto-

rer
(ukritiske).
Udgangstransen
for
medhør
har jeg lånt fra en kasseret japansk 2-transistorradio, dem ligger der ret mange og flyder
af rundt omkring.

Transistorer, 17 øre
Af
OZ5NU, Niels Mortensen.
Hegnshusene 37, 2700 Kbh. Brh.

Nu behøver man jo ikke at køre med elbug
for at udnytte konstruktionen. Jeg har lavet
det sådan, at jeg kan køre med både elbug og
gårdpumpe og det er faktisk lige godt til beg
ge dele. Punkt A er således forbundet direkte
til Q7 på elbuggen, hvor nøglen sidder parallelt
med emitter og kollektor. Så kan jeg bruge,
hvad jeg har lyst til. Sagen er den, at hvis man
kører for meget med elbug, glemmer man at
køre pænt med gårdpumpen, og det må man
jo passe på med, for sæt nu elbuggen en dag
går i stykker!

I praksis er systemet så hurtigt, at selv om
jeg kører prikker med speed 100, kan jeg alli
gevel nå at opfatte et BK i mellemrummene.
Så kan man vist heller ikke forlange det bedre,
og det kommer jo særlig til gavn, når man in
gen klaprende relæer har til at distrahere én
mens man kører.
Nu håber jeg, en eller anden kan få gavn af
ovenstående, hvis man studerer det lidt, er det
jo i virkeligheden ret simpelt.

Det lyder som et eventyr — 100 stk. tran
sistorer 16 kr. plus 1 kr. for forsendelse, alle
mulige slags PNP og NPN. Det er et (dårligt)
eventyr!
Nu har TR jo anbefalet mig, at jeg skal smi
de mine universalrør væk, så man reflekterer,
skriver en giro og venter ca. en uge, hvorefter
man modtager en pakke med transistorer desværre er der ingen røde prikker på dem.
Hvad værre er, der står heller ikke noget på
transistorerne, hvad det er for typer, ejheller
hvilket firma, der har lavet dem!
Nå, man gennemgår en masse datablade,
hvad der kun gør een mere forvirret. — Man
spørger sig for hos nogle, man mener har me
re forstand på transistorer end en selv. - Jo,
se den transistor kan være type den eller den
eller den!
Så går man til nogle meget skrappe fyre,
der ved en masse om branchen som helhed og
om smådimser i særdeleshed!
Jo, ser du kammerat, når sådan noget laves
på fabrikken, så bliver de jo testede, det er rig
tignok (så dér lyver annoncen jo ikke!), men
nu ved du jo, at transistorer har ret snævre
tolerancer, og de transistorer, der ligger uden
for tolerancerne, ryger hen i en bunke for sig
(ud til højre!), uden firmamærke eller mærk
ning i det hele taget, for hvad det er for en
transistor (og man kan jo heller ikke mærke
dem, når de ligger uden for tolerancerne).
Værsgo’ kammerat, transistorer 16 kr. pr.
hundrede (nogle af dem er endda afklippet og
dermed degraderet til dioder!).
Man kan selvfølgelig sine steder få sine
penge igen ved returnering indenfor 14 dage.
Kommentarer er vist overflødige!
Ikke helt! 6NF har beskrevet ganske ud
mærket i brevkassen, hvordan man finder hoved
og hale på umærkede transistorer. Jeg har i
øvrigt flere gange gjort opmærksom på risi
koen ved den slags indkøb. For øvrigt er de
ukendte
transistorer
nok
udmærket
anvende
lige, men selvfølgelig ikke til mere kritiske
kredsløb.
TR.
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Begynderens
problemer

dinger er eo. Vi kalder udgangsspændingen ei og ser,
hvorledes denne ændrer sig, når vi varierer Rb. Vi
har her en simpel spændingsdeler, og som alle, der
har været i krig med VTS (Vejen Til Sendetilladelsen)

Tilpasningsvanskeligheder

at sådan et aritmetrisk udtryk siger noget videre i sig
selv, kan man kigge på fig. 1b, hvor udgangsspændin
gens variation er vist på en graf. Til alle de lidt ældre
begyndere : i gamle dage betød en »graf« det måle
instrument, vi idag kalder et oscilloskop. Og et »skop«
hedder sådan, fordi det er i overensstemmelse med
internationalt sprogbrug, og fordi en graf nu er en
»grafisk afbildning«, d. v. s. kort sagt en kurve, som
angiver en sammenhæng mellem to variable størrel
ser. Men altså, fig. 1b viser, at udgangsspændingen
ei nærmer sig mere og mere til den højest tænkelige
værdi, nemlig eo, jo større Rb bliver.
Hvis nu spændingen ei skal styre en forstærker
(generatoren kan f. eks. være en mikrofon), så kan vi
sige, at hvis forstærkeren er spændingsstyret, skal Rb
helst være så stor som mulig, d. v. s. der skal helst
slet ikke være nogen modstand. Dette kan næsten
fuldtud realiseres, hvis trinet er bestykket med en
felteffekt-transistor (FET) eller et vacuumrør. Hvor
stor belastningsmodstanden skal være, for at den ful
de generatorspænding kan udnyttes, afhænger i høj
grad af generatorens indre modstand. Er denne f. eks.
kun 50 ohm, gør det ingen forskel, om Rb er 1 eller
10 Mohm.

Af TR.

Sidste gang viste der sig desværre at være nogle
tilpasningsvanskeligheder
mellem
tekst
og
figurer.
Men næppe værre, end at alle har fundet den rette
sammenhæng - som f. eks. at dér, hvor teksten siger
fig. 5, menes der i virkeligheden den tegning, der er
mærket fig. 3.
I mellemtiden er jeg blevet opfordret til at skrive
lidt om impedans-tilpasningsberegninger mellem de
enkelte trin, både for rør og transistorer. Det er jo
en større sag, men der findes da heldigvis visse for
holdsvis enkle og almengyldige principper, som man
næsten altid kan bringe i anvendelse. Det er lettest,
når man holder sig til de lineære kredsløb og klasse
A-forstærkere. Tingene bliver ret uhåndterlige, når
man kommer frem til klasse C-trin og andre uline
ære sager, så det er nok bedst, vi foreløbig holder os
fra sådan noget.
Når man får stukket et eller andet diagram i hån
den og bliver bedt om at udtale en spådom angående
virkningen, tager man selvsagt først og skiller helhe
den ad i passende små bestanddele (de enkelte »trin«),
som kan overskues. Ledninger, der fører signalet
frem eller tilbage ad andre, sekundære veje, klipper
man over med sin mentale skævbider. Er der f. eks.
modkobling over flere LF-trin, ja, så må vi først
have rede på, hvordan kredsløbet opfører sig uden
modkobling - det samme er man for øvrigt som of
test nødt til at gøre med et praktisk kredsløb, der
ikke virker, som det skal.
Det, man søger efter, er at bestemme - for hvert
»trin« - en generator med dennes indre modstand
samt en belastningsmodstand, hvorefter regnestykket
går ud på at finde spænding (eller strøm eller effekt)
over belastningen. Er man ved at dimensionere trinet,
går opgaven naturligvis ud på at finde de mest gun
stige værdier for de indgående dele.

Lad os nu starte med noget simpelt og let forståe
ligt, generatoren i fig. la. Dens indre modstand er Ri,
og dens belastningsmodstand er Rb. Generatorens
EMK (elektromotoriske kraft) eller tomgangsspæn

416

FIG. 2.

Ved mikrofonforstærkere med rør anvendte man
ofte en transformer i forbindelse med en lavohms
generator (mikrofon eller pick-up). Herved får man
en »gratis« og støjfri forstærkning, hvorved langt sva
gere signaler kan udnyttes, men transformerens om
sætningsforhold N (også angivet som 1 :N) kan
desværre ikke gøres ubegrænset stor. Der kommer
en grænse (et sted over 1 :50), hvor viklingskapacite
ten af sekundærviklingen ødelægger frekvensgangen
(spændingsdeler med serie-R og shunt-C). Dæmpe
modstanden R over sekundæren på fig. 2 skal helst
ikke være der, men hvis forstærkeren er ustabil uden,
eller hvis frekvensgangen p. g. a. nævnte sprednings
kapacitet samt diverse andre skumle ting i transfor
meren bliver for krøllet, er man nødt til at have den.
I forbindelse med fig. 2 er der en ting, man skal
lægge mærke til: Med R = N2 ■ Ri er der impedans
tilpasning (Ri = Rb), og spændingen på gitteret er
halvdelen af, hvad den bliver, når modstanden fjer
nes. Ingen mennesker (undtagen sælgere af radiodele)
har nogen som helst fornøjelse af den impedanstil
pasning - for generatoren »giver mere fra sig« ved
mistilpasning! Grunden til dette er, at vi selv har
kunnet vælge belastningsmodstanden.
Det kan vi ikke, når der er tale om en forstærker
med bipolare transistorer (det er den slags, vi kender,
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FIG. 4.

og som ikke er FET’er). Her kan vi ikke uden at det
koster ekstra forøge indgangsmodstanden ad libitum.
D. v. s. vi kan godt ved forskellige kunstgreb gøre no
get, der øger indgangsmodstanden, f. eks. lade være
at afkoble emittermodstanden, altså indføre modkob
ling, se fig. 3. Men herved falder forstærkningen jo,
og så er man lige vidt!
I dette tilfælde er impedanstilpasningen på sin
plads, men man må også huske på, at man faktisk
kan tillade sig at mistilpasse temmelig meget, før det
kan mærkes i synderlig grad. Det kan vi se af fig. 4,
der viser, hvordan der overføres mest signal ved
Ri =R1, men hvordan en halvering eller fordobling
af belastningsmodstanden begge kun medfører en
reduktion på 0,5 dB. For at få denne kurve frem,
kunne man tænke sig at indskyde en transformer med
variabelt omsætningsforhold mellem f. eks. en tone
generator med veldefineret indre modstand og den
forstærker, vi har til rådighed.
I LF-teknikken vil man ofte skulle bruge sin for
stærker i forbindelse med forskellige signalgivere med
forskellige indre impedanser, hvorfor man ofte ska
ber en høj indgangsimpedans. Således opnår man,
at de fleste af de mulige signalkilder kommer til at
køre i tomgang, hvorved man udnytter signalet bedst
muligt. Men det koster altid noget ekstra, sædvanlig
vis i form af flere trin, der modkobles. Man kan som
måske bekendt skaffe næsten enhver ønsket ind- og
udgangsimpedans i en forstærker ved hjælp af mod
koblingsteknikken. Men det er en anden historie.
Når vi nu går over til at tale om sammenkobling af
to trin i en LF-forstærker, skal vi også finde en gene
rator og en belastning. En almindelig emitterkoblet
transistor, der ikke arbejder med usædvanligt høje
spændinger og modstande, vil stort set kunne betrag
tes som en konstantstrømsgenerator, se fig. 5a. Tæn
ker vi os transistoren strømstyret, bliver kollektorsignalstrømmen ic = hfe • ib, hvor hfe er strømfor
stærkningsfaktoren (også kaldet beta) og ib er den
signalstrøm, vi sender ind i basis. Når vi nu har en
modstand R indskudt i kollektorkredsen, vil spæn
dingen herover blive ic • R = ec, hvilket fremgår af
Ohm’s lov. Vil vi hellere arbejde videre med en kon
stantspændingsgenerator med seriemodstand, som i
fig. 5b, ja så kan det lade sig gøre ved at bruge en
EMK på eo = ec, d. v. s. de to generatorers tom
gangsspændinger er ens, og den indre modstand bliver
samme R som før. Når nu vi hægter en belastnings
modstand på (indgangsmodstanden af næste trin), kan
vi udregne spændingen over denne ganske som tidli
gere, hvorefter vi kan fortsætte med næste trin.

Man
kunne
også
fremskaffe
impedanstilpasning
mellem den høje, indre kollektormodstand (som vi
har regnet for uendelig stor i det foregående) og næ
ste trins indgangsmodstand. Det gjorde man også i
transistorens barndom, men nu er det forlængst ble
vet billigere at bruge en transistor mere i forstærke
ren for at opveje det tab, man får ved mistilpasningen
mellem trinene, dels er transformere store, tunge,
brumopsamlende og fås kun på bestilling, dels får
man altid en uønsket beskæring af forstærkerens
båndbredde.
Mens man ved sammenkobling af to emitterkoblede trin belaster generatoren med en belastnings
modstand, der er (ofte meget) lavere, end generato
rens indre modstand, så kommer den tilsvarende ge
nerator i en tilsvarende rørforstærker nærmest til at
køre i tomgang, se fig. 6. Der er brugt en triode,
hvis indre modstand måske er 10 kohm, som skal
parallelforbindes med den ydre anodemodstands 10
kohm for at få generatorens indre modstand (= 5 k).
Belastningen er en gitterafledningsmodstand på 1 M,
altså 200 gange større.

FIG. 6.

FIG. 7.

Den her omtalte forskel må man tage hensyn til,
når man beregner forstærkerens nedre grænsefre
kvens, eller sagt på anden måde : når man skal dimen
sionere overføringskondensatoren. Fig. 7 viser, hvor
dan generatorens indre belastningsmodstand skal op
fattes i denne forbindelse. Tidskonstanten er, hvad
man let glemmer, t = C • (Ri + Rb). Glemmer
man anodemodstanden i røropstillingen og går ud
fra, at laveste frekvens bestemmes af overføringskon
densator og gitterafleder, begår man en fejl, der i det
viste tilfælde er under 1 % og derfor ikke bemær
kes. I den tilsvarende transistoropstilling fig. 5 bliver
overføringskondensatoren ca. 10 gange større end
nødvendigt, hvis man kun regner basismodstanden
med, forudsat nogenlunde almindelige komponent
værdier.
*
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Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Hirsebakken 7, Måløv. Sammen med spørgsmålene
skal altid opgives EDR-medlemsnummer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver anonyme overfor
alle andre end OZ6NF.
Spørgsmål: Jeg har fået en Hallicrafter modtager
S-38E, der er temmelig miserabelt behandlet, og min
interesse er nu at få bæstet igang. Men så opdagede
jeg, at to af rørene ikke er de rigtige; mon du kan
oplyse mig om, hvad det skal være for rør, der skal
sidde i den. Jeg har forhørt hos importøren af Halli
crafter, men vedkommende har lovet, at det tager
måneder, og det kniber lidt med tålmodigheden!
Svar: Jeg beklager ikke at kunne hjælpe dig ud
over, at blanderrøret er et 6BE6, udgangsrøret 6AQ5
og detektorrøret vist 6AT6. MF-røret er vist 6BA6.
Jeg husker ikke, om der er HF-rør i den, i så fald
er det nok også et 6BA6. Men er der ikke en læser,
der vil udlåne diagrammet? Send det til mig, pse.
Spørgsmål: Som du sikkert har hørt, har der væ
ret røster fremme om at licensbestemmelserne snart
skal revideres, bl. a. angående frekvenssving på VHF
og UHF, og forholdet er jo det, at de fleste af nabo
landene kun må sende med meget små frekvenssving,
og de er således ikke i stand til at modtage danske
PM-stationer, der jo mange gange kører med fre
kvenssving på + 15 kHz (jeg tænker her på de ud
rangerede taxianlæg). - Nu til spørgsmålet: Jeg har
en 2 m modtager med en »Lausen« bagsats med en
båndbredde på 7 kHz, kan jeg med denne bagsats,
med nogenlunde resultat, modtage en PM-station
med et frekvenssving på ± 15 kHz? Hvis ikke, kan
modtageren da ændres til en båndbredde på 10 kHz
uden påsætning af en PM-detektor, da der ikke er ret
megen plads? Har du et diagram på et båndfilter,
evt. kun et lavpasfilter, der afskærer alle frekvenser
over 3 kHz til at sætte foran LF-delen (helst et RCfilter? )
Svar : Ja, jeg ser til min forbløffelse i OZ, at der
er »røster«, der vil have indskrænket grænsen for
tilladeligt frekvenssving på 2 m og opefter. Oven i
købet folk, der regner sig for kompetente på de
bånd. Jeg er godt nok ikke selv særlig erfaren i 2 m
trafik, men det forekommer mig helt fjollet at ville
afskære amatører fra at anvende bredbånds PM, som
jo har de bedste støjundertrykkelsesegenskaber, blot
fordi udenlandske amatører ikke har modtagerbånd
bredde nok til den trafik. Det kan bestemt ikke være
et problem for OZ’ere, som jo blot kan reducere
frekvenssvinget passende til de udenlandske amatørers
grej, hvis de vil tale med dem. Jeg kan ikke forestille
mig, at det kan være et spørgsmål om plads på båndet,
al den stund at VFO-styring endnu ikke er fremher
skende. Men det er jo muligt, at »røsterne« ikke
helt har forstået forskellen mellem smal- og bred
bånds PM. - Nej, du kan ikke med blot nogenlunde
resultat modtage et PM-signal, der fylder godt 30
kHz i bredden, med en modtagerbåndbredde på 7
eller 10 kHz. Taxiradiotelefonanlægs båndbredde er

418

ca. 33 kHz ved anvendelse af ± 15 kHz sving, og ca.
15 kHz ved ± 5 kHz sving. Det gælder såvel nye som
gamle anlæg. Jeg har, som du ser, set bort fra mu
ligheden af flankedetektering, fordi det er en nødløs
ning, som købes på bekostning af følsomhed, og
som oftest er meget kritisk i indstilling. Nu kender
jeg ikke Lausen bagsatsen, jeg har aldrig set dia
grammet, men det forekommer umiddelbart vanske
ligt at ændre båndbredden til det dobbelte med helt
godt resultat. Under alle omstændigheder bliver se
lektiviteten tilsvarende dårligere, men det er måske
ikke problemet i første omgang. Anvendelse af PMdetektor har intet at gøre med båndbredden som så
dan, men er nødvendig for at få et rigtig godt re
sultat ved PM-modtagning (!). - Et lavpasfilter med
RC-led er simpelt at lave, men man skal kende til
slutningsimpedanserne. Hvis du sender mig diagram
met, kan jeg bedre svare dig.
Spørgsmål: Jeg har et problem med en Lausenmodtager, idet jeg har anskaffet mig et mek. filter,
Kokusai type MF455-10K, som er beregnet for rør
modtagere, så vidt jeg ved. Før monteringen så op
stillingen ud som fig. 1, og efter montering af filtret
som fig. 2. Men nu er der sket en alvorlig nedsættel
se af forstærkningen, f. eks. falder en S9 station til
S4. Det er jo nok noget med impedanstilpasningen,
men jeg kender ikke filtrets impedans. Kan det lade
sig gøre at lave impedanstilpasning, evt. v. h. a. et
par transistorer? Jeg kobler filtret ind og ud med et
relæ, som lægger en blok tværs over. Efter monterin
gen af filtret er de to MF-dåser fjernet.
Svar: Det er ganske rigtigt noget med impe
danserne, men jeg vil lige benytte lejligheden til at
slå fast, at mekaniske filtre ikke skal impedanstil
passes. De består i princippet af to afstemte kredse
med et stærkt frekvensafhængigt koblingssystem imel
lem bestående af mekaniske resonatorer. Koblings
systemet virker kun rigtigt, når Q’et af de afstemte
kredse ikke er for lavt, som regel over 10, og man
må derfor ikke belaste disse kredse, som sidder over
udgangsterminalerne, for hårdt. Prisen for, at kob
lingssystemet kan virke, er derfor noget tab af signal,
som regel omkring 10-15 dB. Derfor skal tilkoblings
impedanserne ligge indenfor visse bestemte områder,
for at filterkurven kan blive jævn i toppen (eller ret
tere : så lidt ujævn som muligt!). Dit filter er bereg
net til at blive fødet og belastet med meget høje im
pedanser, og din nuværende belastningsimpedans er
jo af størrelsesordenen 3 kohm. Derved risikerer du
ikke blot at få en ujævn kurvetop, men får større
filtertab end nødvendigt. - Måske kan dit problem
klares ved at darlingtonkoble en transistor mellem fil
tret og MF-transistoren som vist i fig. 3. Derved
kommer belastningsimpedansen på filtrets udgang op
på ca. 500 kohm, og det er formodentlig nok.

Spørgsmål: Jeg har erhvervet en svensk militær
sender-modtager type 25W B1, nr. 611, men jeg har
lidt knas med at få den til at virke. Derfor vil jeg
spørge om du, eller andre, kan låne mig et diagram
(jeg vil gerne købe et diagram), så jeg kan få tingene
rettet? Det er en mobil station, beregnet til 6 V akku
mulator. Senderen bestryger 2,5-5 MHz, og mod
tageren 1,3-6,1 MHz, begge i fire områder. Jeg hå
ber at du kan hjælpe mig, selvom det er et specielt
tilfælde. Hvis ikke du kan hjælpe, er det så muligt
at kontakte svenske radioamatører? I så fald vil jeg
gerne høre lidt nærmere herom, evt. adresse?
Svar : Jeg kan ikke selv hjælpe dig, men måske en
læser kan? I så fald vil jeg gerne låne diagrammet.
Men foruden de amatører i SM, som læser OZ, kan

Indsendelsesfristen
for teknisk stof
Den normale indsendelsesfrist for stof til
OZ, den 25. i måneden for stof til førstkom
mende nummer, gælder naturligvis også for
teknisk stof, forudsat der ikke er tegninger,
som skal rentegnes.
Det turde være en selvfølge, at man ikke
på ganske få dage kan sende skitserne frem
til tegneren og få dem retur. Det vil derfor
være en absolut undtagelse, at artikler med
tegninger, modtaget hos TR efter den 10. i
måneden, vil kunne bringes allerede en må
ned efter. Det er slet ikke noget helt lille ar
bejde at udføre de tegninger, vi ser i OZ. Ikke
alene skal de trækkes op i tusch, men forinden
går et stort forarbejde med ændring af lay-out,
tilpasning af format m. m.
Hvis du selv udfører tegningerne, er sagen
en anden. Men så må de være udført på en
sådan måde, at de kan reproduceres, i dob
belt størrelse af den, de skal have i OZ maximal bredde 2 spalter, hvilket svarer til
det, der kan være på et stykke A4-papir på den
lange led. Husk, at påskrift ikke må være for
lille, brug samme symboler som normalt i
OZ og kig iøvrigt efter i de foregående numre,
så ser du snart, hvordan det skal være. Er der
afvigelser fra standard, bliver tegningerne om
arbejdet, og så tager det altså en måned mere.
Altså: teknisk stof med tegninger senest den
10. i måneden før artiklen kommer.
vy 73 fra OZ7AQ.

du komme i kontakt med mange ved at indrykke en
annonce i QTC, det svenske amatørblad. Adressen er :
SSA Kansli,
Fack
12207, Enskede 7.
Postgironummer er 5 22 77, og prisen er 4 sv. kr. pr.
gruppe på 42 bogstaver, dog mindst 12 sv. kr. Tekst
og betaling indsendes hver for sig.
Til slut en tak til OZ7HR, der siger, at senderen
SK 10 blev grundigt beskrevet i OZ i slutningen af
1948 og begyndelsen af 1949. OZ kan lånes på bib
liotekerne, og formodentlig også gennem de lokale
afdelinger.
Vy 73 og glædelig jul de OZ6NF.

Rettelse
FM-MF af OZ9MO i november OZ
Desværre var spoledataene faldet ud ved ombryd
ningen, hvilket vi meget beklager. For krystaldiskri
minatoren side 361, fig. 1, gælder :
L1 : udgangskreds i MF-forstærker, link 1 vdg. om
kolde ende.
L2 : 15 vdg. 0,1 mm CuL på 4 mm ø form med
jernkerne, ca. 1,2 μH.
L3 : 12-40 μH., f. eks. 85 vdg. 0,1 mm CuL på
4 mm form med jernkerne.
Fig. 3, AM-detektor. L6 : Japansk mini-MF-dåse,
455 kHz. Hvid kerne.
Diagrammet side 362. L1, L2, L3 : Hvide eller
gule japanske mini-MF, 455 kHz. Forbindelser er vist
over diagrammet.
L4 : 5-44 μH. L5 : 17,5-125 μH.
TR.

STOF TIL OZ
skal være redaktionen
i hænde
senest den 25. i måneden
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T. R.s anmeldelse af »To rørvoltmetre fra C.T.R.«
får mig til at bede om plads til følgende:
For nogen tid siden købte jeg hos fa. »Tele-Trading« ved OZ1FC 1 stk. rørvoltmeter H.R.V. 240
(det ene af de anmeldte), 1 stk. H.F. generator S.G. 25
samt gitter dykmeter G.D.M.8.
Ingen af de 3 instrumenter virkede ved modtagel
sen, sådan at forstå, at såvel H.F. generator som
G.D.M. var totalt »døde« på alle områder. Rørvoltmeternålen gav udslag, men derudover - ingen reak
tioner.
Da jeg ikke var meget for at »åbne«, ringede jeg
firmaet op og reklamerede. 1FC var uforstående, »alle
instrumenter var afprøvet inden afsendelsen, men jeg
var velkommen til at sende retur og få byttet, evt.
komme ind med dem«.
Jeg var ikke meget for nogen af delene, det koste
de både tid og penge. Jeg fik da visse tips om, hvor
evt. fejl var at finde, samt »tilladelse« til evt. selv at
rette manglerne.
Disse tips viste sig stort set at passe, hvad der kan
tyde på, at det er en slags universalfejl. Og som tyde
lig viste, at for Rør-V.M. og H.F.-gen.s vedkommendede havde afprøvning ikke være foretaget. For
G.D.M.’s vedkommende - den fejl der var - kunne
være opdaget ved en afprøvning.
Det kunne være fristende at redegøre her for de
fejl, der var. Det vil nok føre for vidt her i bladet,
men T.R. har personligt fået en redegørelse.
Kun skal siges, at fejlene var af rent mekanisk art,
og må nærmest kaldes sjusket montering og dårlige
lodninger. Det tog mig nogen tid, især med H.F. ge
nerator, da der også var en defekt komponent, og
kun min »logiske sans« bragte mig på sporet.
Jeg har ingen muligheder for strengt videnskabelig
kritik som T.R. Ej heller for at bedømme de af ham
påviste fejl i forhold til lovede data, og deres betyd
ning ved alm. amatørmæssig brug.
Jeg har nu brugt alle tre instrumenter i ca. 14
dage. Og jeg har da klaret det jeg skulle med dem efter de evner jeg nu engang har som amatør i ordets
rene betydning. Jeg - og vel alle - forventer vel ikke
samme ydelser af instrumenter i denne prisklasse, som af virkelig kvalitetsinstrumenter. Vi ved jo, at en
10 % modstand eller blok koster måske 25 øre - en
1 % måske 2,00 kr. - endnu mere gør det sig gælden
de på det færdige instrument.
Når grej købes, må man kunne forvente, at det
mekanisk er i orden. Og at de tekniske data, der loves
så nogenlunde overholdes. T.R.s - og min - »oplevel
se«, gentager sig vist desværre gang på gang. Hvad
jo let kan konstateres på 80 m med ESB-stationer,
der starter samtidig på een frekvens, og så i løbet af
kortere eller længere tid er at finde på lige så mange
frekvenser, som der er stationer.
Tidens større velstand og mere fritid har sat en
fart i kostbare »færdigsyede« stationer, som vel in
gen havde tænkt. Og vel nok de færreste har mulig
hed for, ved en kortvarig prøve at vurdere en vares
kvalitet i relation til prisen. Var det ikke rart med en
slags »4F«-mærkning - både af de færdige stationer
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og instrumenter, der tilbydes - og af de efterhånden
ikke helt få »kits?« Således at uvildige repræsentan
ter for de 4F’er - fabrikant-, forhandler-, forbruger
og forskning, afgav erklæring om kvalitet og ydeevne
hos de varer der udbydes. FDM, aviser og ugeblade
har artikler - »vi prøvekører« - om biler. Havde vi
det inden for vort felt, tror jeg megen skuffelse kan
undgås.
Og fabrikanter og forhandlere, der ønsker varige og
tilfredse kunder kan kun være tilfredse med, at deres
varer kan stå for en rimelig kritik.
Jeg kunne have taget imod 1FC’s tilbud om at få
byttet. Nu valgte jeg »at gå i krig selv«. Det har jeg
lært en masse ved. Og det er også noget værd.
Men var det nogen uden erfaring, der var i mit
sted, så var de jo ilde farne, desværre er ikke alle
firmaer lige vakse til at erkende, at der kan være fejl
ved deres varer.
Vy 73 3305 Leo i Lynæs.
Ja, det ville være dejligt, hvis det var muligt at
gennemføre en eller anden slags 4F-mærkning af de
apparater og komponenter, der udbydes til salg i OZ.
Men desværre er forholdet her det samme, som in
denfor andre forbrugerorganisationer — de hand
lende stritter imod med hænder og fødder så snart
man nærmer sig emnet. Jo, hvis bare man skriver
rosende om tingene, så er der ingen ende på deres
velvilje. Men så snart man formaster sig til at kriti
sere, er sagen en helt anden. Så trues man, TR, med
død og djævel; ja, visse personer er endda så frække
og tåbelige at true med sagsanlæg (dette er selvfølge
lig virkningsløst).
Ingen — eller i hvert fald yderst få — forhandlere
af det grej, der annonceres i OZ, har nogensinde op
fordret TR til afprøvning med henblik på anmeldelse,
hvorfor sådanne kun forekommer, når lejlighed til
fældigt byder sig. Og grunden? Den behøver jeg
næppe at nævne! De handlende, der har rent mel i
posen og vil være deres varer bekendt, vil trygt kunne
indsende dem til anmeldelse. Så er man jo oven i kø
bet sikker på, at det bedømte er i orden ved prøven.
OZ’s annoncører indbydes herved til et samarbej
de til gavn for såvel læsere (købere) som sælgere. En
sådan læser- (og sælger)-tjeneste er selvfølgelig gra
tis, bortset fra evt. transportomkostninger for det af
prøvede grej. Det burde være overflødigt at bemærke,
at TR intet honorar modtager.
Hvis du, læser og medlem af EDR, ønsker at se
en uvildig bedømmelse i OZ af det apparat, du spe
kulerer på at anskaffe, så skriv til annoncøren og bed
ham om at opfordre TR til at afprøve det. Kun en
direkte henvendelse på denne måde kan bringe det
ønskede resultat, og der skal sendes mange breve,
hvis det skal hjælpe.
Jeg har hverken tid eller ønske om personlig at
foretage bedømmelsen af alle de ting, der måtte blive
rettet henvendelse om, men jeg finder nok et par
amatører, der vil hjælpe med.
Det burde være sådan, at man, hvis man var i
tvivl, kunne sige til sig selv: »Jeg venter med at kø
be, til jeg har set anmeldelsen i OZ«. Det kan blive
sådan, hvis medlemmerne går aktivt ind derfor.
vy 73 de OZ7AQ.

Atter en kraftig henstilling
Da det, af de i OZ - november offentliggjorte læ
serbreve, klart fremgår, at situationen på vort 2 mtr.
bånd er ved at tilspidse sig derhen, at der nu fra vor
hovedbestyrelse må en endelig og afgørende stilling
tagen til, angående det roderi, som iøvrigt har stået
på alt for længe, må jeg hermed på det kraftigste
henstille til HB, at denne snarest tager afgørende
skridt til, at Region I båndplanen for 144 MHz også
i Danmark respekteres og anerkendes som en abso
lut fornuftig og højst nødvendig ordning, såfremt
trafikken på dette bånd ikke skal ende i det rene
kaos, hvor enhver kan opføre sig så hensynsløst og
ukultiveret som han nu måtte ønske, uden at tage
ringeste hensyn til andres interesser, som måske ikke
lige er ammestuesnak og familieunderholdning med
nutidens SM-19, de så berygtede Taxaanlæg.
Til OZ6WJ! Såfremt du er bange for at nye amatø
rer ikke vil være i stand til at kontrollere, hvor stort
frekvenssving der køres med, mangler der sikkert
noget i undervisninger, idet en sådan kontrol må væ
re lige så nødvendig, som det at kunne måle sin sen
defrekvens! Men at der sikkert råder stor tvivl om,
med hvor stort frekvenssving disse anlæg ofte køres,
tror jeg gerne! Især når man har lyttet til, med hvil
ken voldsom energi der ofte råbes til miken, jeg tror
at forbindelsen ofte ville lykkes, uden sender, blot
vinduerne blev åbnet.
Til OZ6OB! Jeg gad vist, hvis personlige interes
serser du forsvarede i dit indlæg, ikke mine! Tro en
delig ikke at samtlige aktive VHF amatører går ind
for bredbånds FM - såfremt du har mulighed der
for, kan du høre mange SSB stationer på 2 mtr. også
nogle fra Danmark, men der skal jo godt nok kun
være en lille sprække i modtageren, for at høre det,
ikke en ladeport.
Angående Aalborg afdelings indlæg. Det naive
spørgsmål til OZ9AC, om han (9AC) nogensinde har
tænkt på, at der de sidste par år er udskiftet en mas
se mobile Taxaanlæg, som skulle have bevirket en
voldsom stigning i 2 mtr. aktiviteten, er meget sigen
de, for den tanke som også fremsættes (at det sådan
set er lige meget, hvordan båndene benyttes), men
det er det jo ikke! - for skal det kun være til almin
delig underholdning - er tankerne om inddragelse af
amatørbåndene til andre tjenester, ikke så uforståeli
ge endda. I spørger om Taxagrejet er helt kassabelt?
Det mener jeg ikke det er. OZ1NT og jeg har bygget
hver sin ganske udmærkede SSB frekvensomsætter af
et par AP stationer, og I er så mange dygtige hove
der i Aalborg afd., at I nemt kunne lave nogle fine
ombygningsartikler til OZ - så grejet også kan køre
med et kontrolleret smalt frekvenssving, såvel som at
vi derved måske også kunne undgå de uheldige ten
denser som viser sig i artiklerne i samme OZ, om hen
holdsvis 2 mtr. transistorsendere for lytteramatører,
og ønsket i teknisk brevkasse om klargøring af grejet
til trafik i radiotelefonitjenesternes frekvensområder.
Iøvrigt undrer det mig, at en samlet Aalborg afd.,
ved indlægget deltager i dette angreb på en så vel
tjent amatør (i ordents rette betydning) som OZ9AC,
der nu gennem en halv snes år har ydet OZ og VHF
sagen store tjenester, og som nu, måske for sent, fore

slår gennemført regler for en bevarelse af et 2 mtr.
bånd for alle interesser. Hvem tegner egentlig Aal
borg afd.? Formanden, eller et tilfældigt antal med
lemmer Indtil jeg ser det afkræftet her i OZ, nægter
jeg at tro, at vore to HB medlemmer i Aalborg står
bag dette indlæg, sagen er sikkert den, at også her
skulle nogle private interesser plejes.
OZ3GW — medlem nr. 4735.
9AC’s ihærdige oplæg til indskrænkning af fre
kvenssvinget er fulkommen absurd og formentlig i af
gjort modsætning til flertallet af 2-meter amatørernes
ønske. De såkaldte kanalamatørers massive fremtræ
den på 2-meter arenaen er vistnok medvirkende til
9AC’s vrede - ubegribeligt nok. Det er urealistisk at
tro, at disse amatører vil lade sig knægte af en enkelt
vred mand. Havde det ikke været naturligt og mere
tiltalende, dersom 9AC, der øjensynligt er ved at ar
bejde sig op i den tyndere luft med fare for at miste
jordforbindelsen, i OZ’s spalter havde ofret kanal
amatørerne en positiv vejledning, hvad der givetvis
ville have været i alles interesse.
Det forekommer mig, at HB burde hviske 9AC i
øret, at enten må han holde sin slet skjulte aversion
mod kanalamatørerne for sig selv, eller - hvis han
ikke ser sig i stand til at indgå herpå - byde ham silke
snoren. Hvor beklageligt det end måtte være at skulle
skifte VHF-redaktør - det lader sig måske slet ikke
gøre at finde en efterfølger, der kan eller vil påtage
sig jobbet, må en sådan stilling, hvor stillingen er
vakant, foretrækkes fremfor gang på gang at skulle
tolerere udfaldene mod kanalfolket.
En situation, hvor dette så sig nødsaget til at orga
nisere sig, skulle nødigt indtræffe.
73 5HO.
Til OZ6WJ, OZ6OB, E.D.R. Aalborg afdeling
og andre:
Kommentarer til de i november »OZ« offentlig
gjorte læserbreve, samt en orientering om min stilling
til den i VHF amatørkredse værende debat.
1.

a. Hvis du, OZ6WJ, vil slå op på side 8 i »Vilkår
og bestemmelser for amatørradiostationer« (Be
kendtgørelse af 10. oktober 1967), kan du læse,
hvordan generaldirektoratet for post- og telegraf
væsenet definerer 8F3 og 60F3; 8F3 betegner
telefoni (FM) maksimalt Frekvenssving ± 4
kHz) - 60F3 betegner telefoni (FM) maksimalt
frekvenssving + 30 kHz). Til din orientering kan
jeg oplyse, at jeg er fuldt fortrolig med CCIR
normerne for definition af frekvenssving.
b. Som det må antages dig bekendt, er det P&T,
der er den kontrollerende myndighed m. h. t.
om licensbestemmelserne overholdes, og ikke
mig!
c. Jeg er stadig overbevist om, at amatørerne nok
skulle kunne finde frem til målemetoder, der
sikrer, at f. eks. modulationstype 16F3 bliver
overholdt med tolerancer, som vort P&T kan
godtage for radioamatørtrafik.
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d. Det sidste afsnit i dit indlæg forstår jeg ikke rig
tigt - mener du, at det er tabu at omtale ændrin
ger og lign. af licensbestemmelserne? Det kan
ikke være rigtigt, da vi her i landet har fuld
ytringsfrihed.
At starte som ny amatør uden frygt for at
overtræde licensbestemmelserne kræver en god
teknisk indsigt af amatøren - tænk blot på mu
lighederne for at forvolde BCI og TVI - jeg tror
ikke, den nybagte amatør behøver at være bange
for at overtræde evt. bestemmelser om modula
tionstype 16F3 - her vil naboamatørerne uden
tvivl hjælpe ham med indstilling af modulation
etc.
2. a. Det er med beklagelse, jeg må oplyse, at det
ikke er 10F3, der ifølge de nye svenske licens
bestemmelser B:90 er tilladt på VHF for de
svenske amatører, men 8F3, der ifølge CCIR
normen giver mulighed for at anvende et fre
kvenssving på ± 1 kHz ved en maksimal modula
tionsfrekvens på 3 kHz.
b. Er I ikke lige lovligt pessimistiske i E.D.R. Aal
borg afdelingen, når I anser næsten alle de tid
ligere kasserede taxa- og politianlæg for kassable
også i amatørtrafikken, hvis der f. eks. indføres
modulationstype 16F3 (16F3 svarer til den modu
lationstype, der anvendes i VHF anlæg med 25
kHz kanalafstand). Jeg er uenig med jer - husk
på, at vi er amatører, endda eksperimenterende
danske radio amatører - det er jo ikke det store
problem at modificere senderen til 16F3; modifi
kationen af modtageren skulle heller ikke være så
svært for en radioamatør - i den kommercielle
trafik har man modificeret en del modtagere ved
at forøge lavfrekvensforstærkningen, men der fin
des jo et utal af måder at udføre en korrekt og
bedre modifikation på - var det ikke en idé for
E. D. R. Aalborg afdelingen at finde frem til den
idelle og lette modifikation af modtageren og
bringe en udtømmende række beskrivelser i »OZ?
c. Det er ikke helt rigtigt, at teknikken er blevet
mere indviklet - den kan i dag gøres indviklet,
men det er ikke nødvendigt.
Selvfølgelig er det udmærket med en stor akti
vitet, men det kræver bl. a., at der udvises hensyn
og amatørånd ved benyttelsen af stationerne.
3. a. Til OZ6OB er der kun at sige, at mit standpunkt
selvfølgelig ikke er ændret siden tirsdag d. 29. ok
tober 1968, hvor vi talte om disse ting, og at det
heller ikke ændres!
b. Jeg mener, at dit brev rettelig hører hjemme på
HB’s bord og ikke under »Læserne skriver«.
Dette var
nu over til
VHF:

mine kommentarer til læserbrevene, og
min stillingtagen til kanaldrift etc. på

4. Omkring 1965 og 1966 blev jeg af en amatør
spurgt om jeg havde noget imod, at et par amatø
rer kørte kanalstyret i den høje ende af 2 meter
båndet - dette kunne jeg selvfølgelig ikke have noget
imod, når det drejede sig om licenserede amatører,
men uanset min stilling til spørgsmålet kan enhver
licenseret jo anvende området 144-146 Mhz efter
de gældende licensbestemmelser.
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6. Set fra mit synspunkt bør trafikken på 145.850,
1 båndplanen for 2 meter båndet offentliggjort. I
løbet af efteråret 1966 voksede kanaltrafikken på
de frekvenser, der ligger i Region 1 2 meter bånd
planens område for satellit- og ballonkommunika
tion. Fra min side blev der gjort opmærksom på
disse forhold, og dette resulterede i bl. a. et brev
d. 29. november 1966 til OZ5EL, der på dette tids
punkt var og vel stadig er kraftigt involveret i ka
naltrafikken - i brevet omtalte jeg bl. a. Region 1
båndplanen, samt gav et forslag til et frekvens
område for kanaltrafikken:
Citat: »Primær« : 145.65-145.85 Mhz.
Alternativ : 145.70-145.90 Mhz, hvis der kan til
vejebringes 100% sikkerhed for, at trafikken på
satellitfrekvenserne og de skotske amatørers
frekvenser kan bringes til ophør, hvis forhol
dene skulle nødvendiggøre det«. Citat slut.
I de forløbne to år er kanaltrafikken i satellit- og
ballonfrekvensområdet vokset på trods af ovenstå
ende og den i »OZ« bragte omtale af båndplanen
og forstyrrelser etc.
Når man er medlem af region 1, er det mindste,
man kan gøre, at overholde båndplanen - det er
dårlig amatørånd, når man stadig, på trods af
kendskab til båndplanen, opretter stationer i et fre
kvensområde, der på europæisk amatørbasis er
reserveret omtalte specielle amatørtrafik!
5.1 »OZ« august 1966 side 290 blev IARU Region
145.900 og 145.950 Mhz flyttet til andre frekven
ser. De involverede amatører må finde sammen, så
de kan gøre fordelagtige krystalindkøb til de nye
frekvenser.
7. Forslag til kanalfrekvenser:
Ved anvendelse af modulationstype 36F3:
Mhz:
145.55
145.60 145.65
145.70
145.75 145.80
Ved anvendelse af modulationstype 16F3:
145.525 145.550 145.575 145.600 145.625 Mhz.
145.650 145.675 145.700 145725 145.750 Mhz.
145.775 145.800 145.825 Mhz.
8. På VHF-managermødet i Oslo d. 26. og 27. oktober
1968 havde den svenske VHF-manager SM7AED
fremlagt et spørgsmål om, hvilken type frekvens
modulation, der kunne foreslås som standard på
144-146 Mhz - det blev besluttet at anmode ho
vedbestyrelserne i de nordiske amatørforeninger om
at tage problemet op med deres respektive telestyrelser, og anbefale, at PM/FM i amatørbåndene i
VHF-UHF området skal tilfredsstille de krav til
båndbredde, som er fastlagt for kommerciel VHF
trafik med 25 kHz kanalafstand. (D. v. s. modula
tionstype 16F3).
Til orientering kan oplyses, at både den norske
og svenske hovedbestyrelse har godkendt alle for
slag fra dette VHF-managermøde.
9. Konklusion : 1. Region 1 båndplanen skal overhol
des.
2.

For at skaffe plads til så mange stationer som
muligt, og for at fremme mulighederne for for
bindelse mellem så mange amatører som mu
ligt,, samt for langt om længe at få en standard

m. h. t. frekvenssving er jeg gået ind for mo
dulationstype 16F3.
10. Til de amatører, der mener, jeg har personlige in
teresser i omtalte spørgsmål, kan jeg kun sige, at
det har jeg ikke - min interesse og stillingtagen
skulle klart fremgå af ovenstående. Ligeledes har
jeg aldrig haft intentioner om at ville »aflive« ka
naltrafikken, men har forsøgt at få alle aktive på
VHF til at udvise amatørånd og tage tilbørlig
hensyn til hinanden - der er dog stadig plads til
alle, hvis der vises hensyn.
11. Dette vil være mit eneste indlæg i den begyn
dende polemik i »OZ«, der desværre er mere per
sonlig end saglig.
Med venlig hilsen
Kaj Nielsen, OZ9AC.
En bogtrykker begynder for sig selv
OZ4WR, John Hansen, Nyborg - i øvrigt kendt
så godt over det ganske land at han kun benævnes
John - starter i disse dage sit eget bogtrykkeri.
John er kendt for to ting. Den ene er hans mange
årige energiske indsats for EDRs Nyborg afdeling,
den anden som bogtrykker i kraft af sine mange go
de ideer indenfor faget. Gennem de sidste år har han
vejledet utallige amatører, når de stod for at skulle
anskaffe QSL-kort, og det er blevet til millioner af
farvestrålende kort spredt ud over den ganske ver
den som udtryk for godt og smagfuldt dansk hånd
værk. John er også kendt for sine logbøger og i øv
rigt for et væld af smukke tryksager fremstillet af det
firma han var ansat i.
Naturligvis måtte den dag komme, da John star
tede for sig selv, og under navnet GRAFIA TRYK,
Strandvejen, Nyborg, finder vi nu John som mester
med foden under eget bord og med en stor og meget
moderne virksomhed, der er parat til at arbejde for
radioamatørerne.
Vi ønsker alle John til lykke med sin nye virksom
hed, og vi ved, at Johns sans for smag og kvalitet par
ret med stor faglig dygtighed vil skaffe ham mange
kunder blandt amatørerne.
6PA.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
Amatørradiosendetilladelser til udlændinge
Til underretning for foreningen skal man herved
meddele, at der siden ikrafttrædelsen af den nye be
kendtgørelse om amatør-radiostationer pr. 1. no
vember 1967, hvorved der blev skabt hjemmel til ud
stedelse af Amatør-radiosendetilladelse til fremmede
statsborgere, foreløbig er afsluttet aftaler om gensi
dig anerkendelse af amatør-radiosendetilladelser mel
lem
generaldirektoratet
og
teleadministrationerne
i
Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Storbritanien
og Nordirland samt Canada: endvidere ventes der
afsluttet en formel aftale på udenrigsministeriel plan
med USA.

Generaldirektoratet er indstillet på at behandle
ansøgninger fra statsborgere i omhandlede lande, for
udsat de opholder sig her i landet i længere tid.
For så vidt angår statsborgere fra de nordiske lan
de har generaldirektoratet stillet de nordiske teleadministrationer i udsigt at imødekomme ansøgninger
fra statsborgere fra disse lande, forudsat der er tale
om fast tilknytning her til landet eller kortvarige op
hold af mindst 14 dages varighed.
Udlændinge må følge den sædvanlige fremgangs
måde ved ansøgning om amatør-radiosendetilladelse,
men der må sammen med ansøgningen til general
direktoratet fremlægges evt. dokumentation for tilla
delse fra hjemlandets administration. Ansøgningen må
indsendes i god tid i forvejen (ca. 2 måneder) og det
vil i alle tilfælde bero på stillingtagen i hvert enkelt
tilfælde om sendetilladelse udstedes eller ej. Såfremt
en tilladelse her i landet vil kunne gives, indebærer
ovennævnte aftaler m. m. at såfremt ansøgeren er i
besiddelse af en amatør-radiosendetilladelse fra hjem
landet af nærmere fastlagte kategorier, vil sendetilla
delse efter de danske bestemmelser blive udstedt uden
krav om fornyet teknisk prøve og morseprøve.
Såfremt de pågældende ikke har den fornødne
amatør-radiosendetilladelse
fra
hjemlandets
admini
stration, vil de kunne få tilladelse efter aflæggelse af
hel eller delvis teknisk prøve og morseprøve efter de
danske bestemmelser: disse prøver gennemføres på
dansk.
På tilsvarende måde indebærer de omhandlede af
taler, at danske radioamatører med fast ophold i de
pågældende lande efter disses bestemmelser vil kun
ne få tilladelse uden aflæggelse af prøver: for Stor
britannien og Nordirland gælder dette dog alene dan
ske med tilladelser af kategori A og B.
E. B.
S. Lønborg /P. V. Larsen.
K.
Transportable amatør-radiostationer på HF-båndene
Til underretning for foreningen skal man herved
meddele, at bestemmelserne for amatør-radiostationer
er ændret, således at gældende sendetilladelser indtil
videre også giver adgang til brug af transportabel
(mobil, bærbar) station på HF-båndene (3,5, 7, 14, 21
og 28 Mhz).
Stationerne må kun benyttes uden for områder med
bymæssig bebyggelse og der må under ingen omstæn
digheder etableres forbindelse med indehaverens fa
ste station.
Under brug af transportabel (mobil, bærbar) station
skal der til kaldesignalet føjes /P.
Stationerne er iøvrigt, også for så vidt angår sen
detyper og effekter, underkastet de for amatør-radio
stationer i almindelighed gældende bestemmelser.
Man skal foreslå, at ovenstående bringes til med
lemmernes kundskab gennem en meddelelse i OZ.
E. B.
Børge Nielsen /V. O. Bendtsen
Ktv
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SILENT KEY
OZ1HP i Brønshøj døde den 28. oktober. 1HP var
et mangeårigt medlem af EDR og som i de senere
år kun sendte på 15 og 20 m. Vi vil savne hans call
på alle båndene.
1HP’s søn Preben, er Dr amatør, vi håber at han
vil afløse sin fader ved Meiken fremover.
Æret være lHP’s minde.
OZ5RO.
Atter er en af de gamle amatører borte. 5H Harry
er ikke mere. Søndag morgen den 3. november døde
han ganske pludseligt.
Han har ikke været aktiv de senere år, men for os,
som var unge i slutningen af tyverne og først i tredi
verne stod han som en hel troldmand, med alt det
han kunne lave med radio, og vi er adskillige, som
han den gang fik sat igang med at eksperimentere,
og vi gik aldrig forgæves til ham om råd og vejled
ning.
I november nummeret af OZ havde han en annon
ce, nu skulle alt det gamle grej sælges, nu skulle der
anskaffes et nyt. Han nåede det ikke. Jeg vil hermed
udtrykke min deltagelse over for hans XYL Thea og
børnene og slutte med et æret være hans minde.
OZ7TP, Thorvald.

TVI
Tilsyneladende er TVI problemer den almindeligste
årsag til ikke at kunne være aktiv.
Om grunden er relevant eller ej, får stå hen, men
hvis det er grunden, så kunne der måske gøres noget
for at få disse problemer fjernet.
Ikke sjældent hører man en forbitret protest mod
dårlige modtagere og manglende regler for forstyr
relsernes fjernelse.
Desværre medfører regler altid, at alle må ofre
noget af den tidligere frihed, og en nøje fastlæggelse
af, hvilke forstyrrelser, der er beskyttede og hvilke,
der ikke er det, vil helt naturligt medføre krav til
amatørsenderne; krav der er således fastsat, at de
mulige årsager, der skyldes senderfejl, straks kan på
vises.
Det vil formodentlig medføre, at det bliver meget
vanskeligere at være selvbygger, fordi krav til af
skærmning og afkobling kan komme til at overstige,
hvad den lille mand kan magte med et universal
instrument og en glødelampe. Nu gælder der allerede
regler for udstrålingen fra sendere (HF generatorer)
i HF området, men disse regler har formodentlig
endnu ikke været anvendt i en TVI sag.
Karakteristisk for udviklingen er imidlertid, at ama
tørerne har været uhyre passive, på trods af, at det
naturligt må være fra amatørerne, de konstruktive for
slag kommer.
Forstyrrelser er imidlertid ikke noget isoleret pro
blem for amatørerne, langfra; for de fleste andre tje
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nester er problemerne meget værre, fordi både den
forstyrrede og den forstyrrende part skal fortsætte
deres hidtidige virke. Derfor har der foregået en be
tydelig forskning dels af forstyrrelsesårsagen, dels af
effektive metoder til at afhjælpe disse med.
Sådanne
undersøgelser
koster
naturligvis
penge,
men resultatet fører altid til større viden og til vis
se praktiske spilleregler.
Støjlovene er resultatet heraf, sådanne regler er na
turligvis vanskelige i en overgangsperiode, indtil man
har vænnet sig til dem.
Også amatørerne må aktivt gå med i dette arbejde.
Hvis overhovedet nogen skal acceptere vore ønsker.
Målet må være en række klare forslag til de, der
har besvær, med en nøje angivelse af metoder, nød
vendige komponenter o.s.v.
Det vil sige, at der må udføres en række målinger
på sendere og modtagere for at sådanne anvisninger
kan laves.
Yderligere må der lægges et stort arbejde i klare
instruktioner, tegninger og billeder.
Det vil koste penge, mange penge, men det er et
område, hvor EDR kunne investere betydelige midler
uden i det lange løb at lide noget tab.
Det bliver også nødvendigt at få kontakt med be
tydende teknikere og specialister, hvoraf mange sik
kert er gamle amatører, der vil deltage i arbejdet,
hvis blot projektet fra EDR’s side betragtes med den
nødvendige alvor; der skal ikke være tale om noget
venstrehåndsarbejde.
Jeg er sikker på, at vi kan nå langt ved et posi
tivt og konstruktivt initiativ, befriet for de sure ama
tører og deres alt for negative meninger.
Jo før EDR tager et initiativ, des hurtigere kan vi
hjælpe dem, der har problemer.
OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmussen.

SOS - sos - sos
Hvor er aktiviteten på 2 m-båndet henne? Jeg tæn
ker her i dette tilfælde på de fynske amatører. Når
man sidder her og tænker 4-5 år tilbage i tiden, hvor
der altid var en vældig aktivitet på båndet, ja, så
frydes man, men når man så lukker op for stationen
i dag, ja, så er ens gode amatørånd så langt nede, at
man er ved at miste interessen for 2 m-båndet. Jeg
formoder, at det samme gør sig ældende for andre
amatører på Fyn, da jeg ved, at der er mange, der
har grej stående, og jeg går da ikke ud fra, at det
er fordi, man ikke gider, hva’ 9CR, 9OI, 6AF, 8HV
med flere? Der er i rent tal uden omsvøb 5 stationer
i gang på Fyn.
For de nye amatørers vedkommende er de til dels
uden skyld, da der i OZ ikke har været diagrammer
nok over transistor bagsatse og sendere. Så hvad med
at få graveret tegninger, beskrivelser og lignende frem
og send dem til TR, og jeg er sikker på, at mangen
en nybegynder vil blive lykkelig.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at slå et
slag for de påtænkte 2 m-mobiltester på Fyn, hvad
med om der blev holdt en om måneden ligesom i
Sønderjylland, det kunne jo være, det kunne live lidt
op på båndet, og jeg tvivler ikke på, at det er inter

esse, der mangler. Hvis det er grej, der mangler, vil
undertegnede gerne stille en transistoriseret 2 m-RX
med TIS 88 i indg., og en 2 m-TX med ca. 3 W
output (TX er ikke færdig), til rådighed under tester
og lignende.
Jeg vil, da der ikke er andre, der vil, gerne tage
initiativet til sådanne testers begyndelse ved at op
fordre interesserede til at skrive til undertegnede, og
så vil jeg forhøre mig angående en hovedstation og
en operatør til denne. Jeg modtager også gerne for
slag vedrørende testen. Hvad mener man ellers om
rævejagt på 2 m?
Vy 73 og god jul og godt nytår
de Jesper Bodekær, mdlm. 11060.
Adresse indtil 15. jan.: Teknologkollegiet, vær. 434.
Marselisboulevard 135, Arhus C.
Efter 15. januar 1969 : Svendstrupvej 68,
Skt. Klemens, Fyn.

Træningstelegrafi på 80 meter
Der sendes fra station OZ5EDR, København.
Tid: Hver søndag form. 10,00-11,00 DNT.
Frekvens: 3580 kc/s.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
Input: 180 W.
Ant.: W3DZZ (Multiband - dipol).
Hastigheden bliver i denne måned ca. 40 tegn/
min.
Tak for rapporter. Rapporter modtages meget
gerne.
Vy 73 de OZ4SJ, Svend Åge Jensen.

TRÅFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffie manager: OZ2NU, P.O. Box 335, Ålborg

Postgiro nr. 43746.

(EDRs Traffie Department)

Hsrtil sendes al korrespondance
vedrørende Traffie Department

QSL-Managers Directory
W6GSV har udgivet en bog ved navnet »QSL Ma
nagers Directory«, som på sine 60 sider rummer
navnene på qsl managers for ca. 2500 DX stationer.
Bogen indeholder desuden listen over alle de offi
cielle bureauer.
Denne bog, der koster £ 1 - kan rekvireres fra
Geoff Watts - 62 Belmore Rd. Norwich, NOR, Eng
land.
Nyt DXCC-diplom
Vi har tidligere bragt en notits om, at ARRL ar
bejdede med reglerne for et nyt DXCC-diplom - og
disse regler for 5BDXCC foreligger nu.
Dette diplom er et selvstændigt diplom, og den

eneste forbindelse til gode gamle DXCC er, at enhver,
der er diskvalificeret til at indehave DXCC automa
tisk, er diskvalificeret til at opnå det nye.
Et minimum på 500 bekræftelser repræsenterende
2-vejs forbindelser med 100 forskellige lande (efter
ARRLs landsliste) på hver af 5 amatørbånd (efter
1. jan. 69) skal være tilstede. Forbindelserne må være
gennemført på enhver sendemetode, men fone/cw el
ler krydsbånds-qso tæller ikke.
Fone- og cw-områderne på båndene tæller ikke som
separate bånd.
Ansøgninger skal fremsendes på specielle ansøg
ningsskemaer - som vil blive fremskaffet af Tr. Dept.
Afgiften i forbindelse med ansøgningen af dette
diplom andrager ikke mindre end Doli. 10. Denne af
gift dækker omkostningerne for returneringen af de
500 qsl-kort fra USA med anbefalet post samt endvi
dere udførelsen og fremsendelsen af den personlige
plaquette »commensurate with the difficulty and
effort required to achieve the award«.
Disse ansøgningsskemaer er imidlertid ikke færdige
før et stykke ind i det nye år.
Det antages, at der ikke vil blive endorsements
eller »stickers «til 5BDXCC.
1969 Fransk Contest
Den årlige franske contest finder i 1969 sted efter
følgende plan:
CW-afdelingen: fra 25. jan. kl. 14,00 GMT til
26.jan. kl. 22,00 GMT
Fone-afdelingen: fra 22. feb. kl. 14,00 GMT til
23. feb. kl. 22,00 GMT
Der benyttes sædvanlig sammensat kode begynden
de med 001. Der gives tre points for hver gennem
ført Aso. Multiplikator pr. bånd: 1 point for hver
forskellig F department og DUF-lande.
Loggen sendes til: REF - B. P. 42.01 - Paris R. P.
- France.
Sideløbende med nævnte contest løber der contester for HB-LX og ON (og 9Q-9U og 9X). Alle for
bindelser med disse stationer tæller også til den fran
ske contest både for points og multiplirs.
Resultater fra sidste NRAU-test
På given foranledning skal det meddeles, at resul
taterne fra sidste NRAU-test ikke er indgået her til
dette Traffie Department, ligesom vi ikke har set
disse resultater publiceret i noget af de andre skandi
naviske amatørblade.
OZ2NU.
OZ-årgange til DX-ere
Vi har modtaget et brev fra P. M. O’Donnell W2LNB - 13 Corale Drive - Oakhurst - New Jer
sey - 01155 - USA, der fortæller, at han er i besid
delse af forskellige årgange af OZ. Han er nu interes
seret i at komme til at sende disse blade til en eller
flere, der kan have fornøjelse af dem.
Han anmoder os derfor om at meddele ham adres
sen på sådanne amatører. Til løsning af denne opgave
vil vi gerne have læsernes hjælp, idet vi anmoder
enhver, der mener at have sådanne adresser, om at
sende dem til Tr.Dept., der så skal ekspedere dem
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videre - men gør det venligst hurtigt - da der så kan
nå at blive en uventet nytårsgave ud af det.
Altså: Vi modtager gerne omgående adresser på
amatører i udlandet, der vil være glade for at mod
tage nogle gamle »OZ«-blade.
Mobilarbejde over grænsen
Det er med glæde, vi konstaterer, at der er ved at
komme et fast samarbejde i gang mellem det »søn
derjyske« og distrikt Schleswig-Holstein inden for
D. A. R. C. på »mobil-området«.
Der har d. 6. november 1968 været afholdt et møde
hos 8IS i Haderslev med repræsentanter fra begge
parter, hvor vilkårene og formerne for et samarbejde
i 1969 blev trukket op Som resultat heraf skal EDR
Haderslev udarbejde og inden midten af december
fremsende et forslag til en mobiltest i grænseområdet
i midten af april 1969. Yderligere forhandlinger vil
finde sted søndag d. 12. januar 1969 på »Hotel an
der Grenze«.
Worked ,.Len W“-award
Dette er et nyinstiftet diplom, som udgives af den
ligeledes nystartede SWL-Club Activity. Diplomet er
delt i fire klasser :
Kl. 1 :
Europæiske stationer skal kontakte 30 - DX 15 stns.
Kl. 2:
Europæiske stationer skal kontakte 15 - DX 10 stns.
Kl. 3:
Europæiske stationer skal kontakte 10 - DX 6 stns.
Kl. 4:
Europæiske stationer skal kontakte 5 - DX 3 stns.
Alle forbindelserne skal være gennemført efter 15.
aug. 1967.
Alle bånd og sendemetoder må benyttes. Diplomet
koster 1 dollar eller 7 IRCs.
Stickers for højere klasser koster 2 IRCs.
Iron and Steel
Diplomet uddeles til såvel sender- som lytterama
tør for bekræftede kontakter med amatører i Neunkirchen/Saar efter 1. jan. 1966.
Europæere skal have 10 points. Alle andre kun 5
points.
Hver Aso med en station i Neunkirchen/Saar DOK
Q 03 giver 1 point. QSO med klubstationen DL0NK
giver 3 points og med DL0RD (Robinson-Dorf) 5
points. QSO med samme station på flere bånd giver
1 point pr. bånd, dog 3 for DL0NK og 5 for
DL0RD.
Stickers kan opnås for 15-20-25 og 50 points.
Diplomafgiften er 10 IRCs. Hver sticker 2 IRCs.
Ansøgningen behøver ikke at ledsages af Åsl-kort,
såfremt den underskrives af 2 andre licenserede ama
tører eller sendes gennem Tr. Dept. Ansøgningen sti
les til DJ2XP, Giinther Nierbauer, 14 Huttenbergstrasse, 6680 Neunkirchen/Saar, Germany. Her er
nogle
Q
03-stationer:
DL8AI-AM-AY-AZ-BB-BIBT-BY-CH-CI-CR-DB-DC-DQ-DW-EI-EJ-EMEZ-FB-FI-GI-GL-GN-HK-HT-DLØNK-DLØRDDK1AV-DL1DP-DL3ON-DJ2XP-DJ8DN.
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Næste NRAU-møde
SRAL har netop meddelt, at næste NRAU-møde det sidste inden konferencen i Bryssel
- finder sted
1 Helsinki den 12. og 13. april 1969.
Polsk Contest 1969
Den næste polske Contest vil blive afholdt den 5.
og 6. april 1969 og kun på cw. Nærmere regler vil
senere fremkomme.
„OZ“ bringer velsignet bud
at nu er tiden inde til at støve grejet
af
ogtrimme
det til bedste ydelse - for nu står
JULETESTEN 1968
for døren.
Som sædvanlig bliver dette 2. juledag den 26. dec.
med følgende testperioder :
Telefoni:
kl. 0815 - 0915 DNT
kl. 1530 - 1630 DNT
Telegrafi:
kl. 0930 - 1030 DNT
kl. 1645 - 1745 DNT
Testen afholdes kun på 80 meter og båndet opdeles
således:
Telefoni: 3695 - 3795 kc/s.
Telegrafi: 3500 - 3600 kc/s.
Telefoni og telegrafi bedømmese hver for sig.
Herudover sker der denne gang en tilføjelse til reg
lerne, idet der oprettes to ny klasser, idet vi vil give
C-amatørerne en chance ved at bedømme disse statio
ners resultater for sig. For at undgå misforståelse har
C-amatørerne dog ret til at kontakte enhver deltager i
juletesten.
Endvidere vil der blive oprettet en afdeling for afdelingssendere. Vilkårene er de samme som nævnt for
C-amatørerne.
Deltagelsen i juletesten vil blive en slags fortræ
ning for disse stationer til en speciel test afdelingerne
imellem, der vil blive arrangeret i løbet af vinteren.
I telefoniafdelingen benyttes en 4-cifret kode, hvor
de to første tal angiver RS og de to sidste Aso-er,
begyndende med 01.
I telegrafiafdelingen anvendes 5-cifrede kontrol
grupper, hvor de to første tal angiver RS og de to
sidste qso-nr. begyndende med 01 for den første qso.
Der tillades kun en qso med hver station i hver
testperiode. Hver rigtigt afsendt og modtagen kodegruppe giver 1 point - en komplet qso giver altså
2 points.
Der udskrives samtidig en lyttertest for vore DRamatører og andre interesserede medlemmer. I denne
test gælder det om at aflytte flest mulige qso’s og rap
portere de af begge stationer udsendte kontrolgrupper.
Præmier
De 5 bedste i hver afdeling modtager diplom,
ligesom EDR’s hovedbestyrelse udsætter enkelte præ
mier i hver af klasserne. Til de bedst placerede i lyt
tertesten er der ligeledes diplomer.
Logs
Logs skal sendes til EDR’s Traffic Department, Box
335 — 9100 Aalborg med seneste poststemplingsdato
d. 28. dec. 1968 - bemærk stramningen af fristen men den er foranlediget af den indskrænkede postom
delingstjeneste. Indskrænkede skal naturligvis forstås

rent tidsmæssigt. Overholdelsen heraf er en forudsæt
ning for at komme med i bedømmelsen.
Loggene skal bl. a. indelholde følgende oplysnin
ger : Tid - call - afsendt og modtagen kodegruppe
samt en rubrik for Tr. Dept.s udregninger. Foroven
på loggen skal angives den pågældende stations call og
qth samt stationsbeskrivelse. Dette gælder for alle del
tagere, også lytteramatørerne.
C-amatørerne mærker deres log med et klart og
tydeligt »C«.
For afdelingssenderne gælder det, at afdelingens til
delte call skal benyttes. Dette medfører selvfølgelig,
at kun afdelinger, der har modtaget licens og kaldesignal fra P&T, kan deltage i testen.
På loggen anføres endvidere, hvem der har betjent
stationen under testen.
Lykønskning
Idet vi ønsker på genhør i testen med flest mulige
af EDR’s aktive medlemmer, benytter T. Department
lejligheden til at ønske alle medlemmer af EDR en
glædelig jul og en god juletest.
OZNU.
ARRL DX-Contesten 1968
Det lykkedes os lige på det sidste inden redaktio
nen sluttede at få fat på et par test-resultater, bl. a.
resultaterne fra ARRL’s sidste test, som byder på
nogle pæne præstationer fra danske stationers side.
Telegrafi:
1. OZ1LO
2. OZ7OF
3. OZ7BG
4. OZ5DX
5. OZ7X
6. OZ1W
7. OZ3PO
8. OZ4H
9. OZ2UA
10. OZ7G

887.168
716.566
575.586
501.837
180.840
169.635
105.999
10.656
4.640
3.780

183 1616
173 1383
153 1254
161 1039
120 505
129 440
89 406
32 111
20 79
20 63

B
B
B39
B
A
A40
A
A22
A
A

Telefoni:
1. OZ1LO
2. OZ1RH
3. OZ2KT

878.625
408.534
135.262

165 1775
137 1001
83 546
87 344
72 282
31 88
14 44
9 17

B
A
A
A
B4
A
A
A

159 1937

A

139 1268

A

60.912
5. OZ7BG
6. OZ7DX
8.184
7. OZ7HM
1.848
459
8. OZ2CE
9. OZ7DH (4 operatører)
923.949
10. OZ5JT (OZ4HT - 5JT)
528.756
Resultatet af aktivitetstesten
1968.

November måned
Telefoni :

9X77 = 693
9X70 = 630
OZ2UA 9X68 = 612
8X76 = 608
OZ7GI
9x66 = 594
OZ4CF
9X64 = 576
OZ3PO
OZ2LW 8X56 = 448

1. OZ4FF
2. OZ7OF
3.
4.
5.
6.

7.

8. OZ5DP

9.
10.
11.
12.
13.
14.

OZ7OG
OZ3NI
OZ9FZ
OZ4QX
OZ4TR
OZ4OA

7X58 = 406
8X48 = 384
8X42 = 336
8x38 = 304
7X43 = 301
7X14= 98
4x 8= 24

Telegrafi :

1. OZ7OF
2. OZ9KZ

3. OZ1RH
4. OZ6EI
5. OZ3KE
6. OZ5IR
7. OZ5KF
8. OZ5EV
9. OZ6RT
10. OZ7OG
11. OZ6BF
12. OZ2NK
13. OZ4LX
14. OZ4FF

11X87 = 957
11X87 = 957
11X83 = 913
10X86 = 860
10X82 = 820
10X80 = 800
11Z72 = 792
11X68 = 748
10x68 = 680
10X65 = 650
8X70 = 560
10X50 = 500
9x50 = 450
6X14= 84

Samlet resultat telegrafi:
1. OZ4FF
2. OZ4CF
3. OZ2UA
4. OZ7OF
5. OZ2LW
5. OZ2LW
6. OZ4H
7. OZ3PO
8. OZ4QX
9. OZ7GI
10. OZ3NI
11. OZ5DP
12 . OZ7HU
13. OZ4MQ
14. OZ7QG
15. OZ1LO
16. OZ9FZ
17. OZ2HW
18. OZ5ME
19. OZ7FP
20. OZ4TR
21. OZ7JR
22. OZ1QW
23. OZ7XG
24. OZ3LW
25. OZ9GS
26. OZ1SY
27. OZ4MD
28. OZ4AO
29. OZ3OV
30. OZ1EM
at telefoni:
1. OZ9KZ
2. OZ1RH
3. OZ7OF
4. OZ5EV
5. OZ6EI
6. OZ4LX
7. OZ4PY

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

2
4

1
2
1

1
3
1
2

1
1
1
1
1
9
9
7
9
8
9
5

3896
3827
3488
3478
3176
3176
3117
2656
2034
1811
1763
1694
1578
1336
1099
1008
794
446
436
392
371
297
228
180
168
141
125
60
24
21

10
10.316
9.382
7.082
6.632
6.519
6.495
5.860
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

OZ2NK
5
OZ7OG
9
OZ4FF
9
OZ8CV
5
OZ6BF
5
OZ3KE
4
OZ9DC
4
OZ1LD
3
OZ6RT
4
OZ5JR
3
OZ9MD
6
OZ4FA
3
OZ9JD
3
OZ7DX
3
OZ50E
2
OZ9GS
2
OZ5KF
2
OZ3OV • 3
OZ7ZD
2
OZ1LO
2
OZ7AI
1
OZ2KI
2
2
OZ3FC
OZ4FD
1
OZ7JR
1
OZ5EN
1
OZ5EN
1
OZ4LK
1
OZ1DM
1
OZ8PT
1
OZ4MD
1
OZ4EDR 1
OZ4EM
1
OZ4CF
3

5.340
5.192
4.794
3.592
3.239
3.263
3.199
3.117
3.069
3.044
2.806
2.455
2.192
2.043
1.872
1.771
1.692
1.658
1.554
1.200
996
963
912
730
720
963
693
576
504
450
424
324
228
156

Skulle nogen mene, at der er fejl i udregningerne,
så lad mig venligst få det at vide aldeles omgående.
På gensyn i aktivitetstesten 1969.
73, 4FF Karsten.
Aktivitetstesten 1969
Den første søndag i hver måned afholdes aktivi
tetstest efter følgende plan :
Telegrafi: 09,00-10,30 DNT (3 perioder å 30 min.)
Telefoni: 10,30-12,00 DNT (3 perioder å 30 min.)
Samme station må kontaktes een gang i hver perio
de - altså ialt 3 gange.
Som noget nyt indføres, at der foruden 80 meter
også må benyttes 40 meter, dog sådan at samme sta
tion kun må kontaktes een gang i samme periode altså enten på 80 eller 40 meter. Kontaktes den sam
me station i samme periode på begge bånd regnes
kun den ene af QSO’erne.
Der udveksles RS/RST + QSO nr. begyndende
med 001 + amtsbogstav, f. eks. 599001/R - 579442/
R o. s. v.
Samlet points = antallet af amter X QSO points.
QSO points: QSO i samme amt 1 points.
QSO i andet amt 2 points.
Log (hvor points gerne må være udregnet) indsen
des inden den 15. i hver måned til
OZ4FF Karsten Tranberg,
Margrethevej 22,
3700 - Rønne.
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Indsender en station ikke log, anerkendes dennes
QSO’er kun såfremt kaldesignalet forefindes i mindst
5 forskellige logs.
Testen er i første omgang løbende fra 1/1 til 30/6
1969.
De fire bedste resultater af de 6 testomgange tæller.
Mod fremsendelse af frankeret/selvadresseret ku
vert fremsendes resultaterne pr. post midt i måneden.
Vi har i 1968 været oppe på et deltagerantal for
telegrafi på 30 og for telefoni på 41 - men der er
stadig plads til endnu flere.
Må jeg sige til alle de nye amatører: Prøv at del
tage bare en enkelt gang, for at se om det er noget
for dig.
Især for CW-amatørerne mener jeg, at det giver en
ganske god træning - og der køres alle hastigheder.
Al begyndelse er svær, det har mange af os selv
konstateret. Derfor frisk mod og på gensyn søndag
den 5. januar kl 09,00 med CW og kl. 10,30 DNT
med fone.
4FF Karsten.
NRAU testen 1969
I adskillige år har OZ-deltagelsen i ovennævnte
test været minimal. I år har vi imidlertid chancen for
at vise flaget.
30 toptrænede CW folk har i 1968 deltaget i akti
vitetstesten og med disse QRV -f- alle vore øvrige
testfold, der findes i Danmark + alle vore nye ama
tører, får Sverige, Norge og Finland nok at se til.
Skal vi ikke for en gangs skyld spytte i næverne og
sige : NU SKAL DET VÆRE.
Lad os få alle mand af hus - nye såvel som gamle,
og lad os sammen vise, at vi også kan i Danmark.
Jo flere deltagere vi stiller, des bedre bliver test
resultatet.
Lad os få aktiviseret alle, der overhovedet kan
trykke på en morsenøgle. Alle kan ikke blive nr. 1,
men bare det at have deltaget og ydet en indsats for
OZ-amatørerne - er al besværet værd.
Testreglerne er anført i OZ november 1968 side
386 og 387.
Altså 4. og 5. januar 1969.
OZ4FF Karsten Tranberg
Leder af aktivitetstesten.
Apropos NRAU-testen
Efter at redaktionen af denne rubrik var sluttet for
OZ dec. nr. indløb resultaterne for NRAU-testen
1968. Vi ser os ikke i stand til at bringe resultatlisten
i dette nr., men vi vil gerne anføre, at NRRL frem
fører en beklagelse over forsinkelsen. Her skal vi den
ne gang kun bringe skemaet over
Landskampen:
Placering:

1. OH

2. SM

3.OZ

4. LA

Grundsum
Bonuspoints

8382
5664

8624
292

4469
0

3994
0

14.046

8916

4469

3994

114

38

24

22

2
2

21
8

6

2

3

2

Landskampens
resultat
Indsendte logs
Ikke indsendte
logs
Checklogs

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet

Januar måned 1969
Solplettal 98
Oversigt over de forventede bedst anvendelige frekvensbånd
for amatør-radioforbindelser
GMT
9
11
13
15
3
5
7
1

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

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

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

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

14
14
21
21
21
14
7
7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

SWL-spalten
Mere om lytterrapporten
I dette afsnit vil vi igen koncentrere os om lytter
rapporten. Selv om man normalt kan skrive sine rap
porter på engelsk, kan det ofte være en fordel at rap
portere på landets eget sprog. For mange mindre sta
tioners vedkommende gælder det endog, at statio
nene personale ikke forstår engelsk. Dette er f. eks.
tilfældet med mange stationer i Latin Amerika og
ganske enkelte i Afrika. Generelt kan siges, at rap
porter til stationer i Latin Amerika bør skrives på
portugisisk (Brasilien) eller spansk (næsten alle øvri
ge lande i Latin Amerika).
Da de færreste danskere behersker spansk og por
tugisisk, benytter mange sig af rapport-formularer
skrevet på disse sprog, som så blot skal udfyldes med

14
14
14
28
21
21
21
14
7
7
3,5
7
7
7

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

7
14
14
21
21
21
21
14
21
21
21
21
3,5
14

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

17
7
7
7
7
7
14
14
21
21
14
14
14
14
14

19

21

23

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

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

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

enkelte ord og vendinger på det pågældende sprog.
Hertil benyttes en ordbog eller en »DX-ordbog«, der
netop indeholder de udtryk man har brug for. Man
kan naturligvis ikke lave en ordbog, der dækker pro
gram-detaljerne; men da disse ofte er pladenavne,
kunstnernavne, reklamer for produkter, o. s. v.,
frembyder dette punkt sjældent noget problem.
Man kan naturligvis udforme rapportformularerne
på mange måder. De 4 viste eksemplarer er udarbej
det af The Cimbrer DX-Club, Box 27, 9600 Aars.
Man skal huske at angive hvilken tid, der benyttes
(GMT eller lokal-tid).
Desuden er vist et udsnit af en DX-ordbog, til
brug i forbindelse med udfyldelsen af modtagelses
forholdene og programdetaljerne. Et personligt brev
bør ledsage rapporten; dette øger også mulighederne
for at få svar.
Ivan Stensgaard.

DX ordbog
Engelsk,

Portugisisk

Fransk

Tysk

Spansk

Excellent
Good
Fair
Poor
Barley
audiable
Nil
Sligilt
Moderate
Severe
Extreme

Excelente
Boa
Satisfatoria
Mediocre
Incapaz

Ausgezeichnet
Gut
Massig
Schlecht
Fast unhorbar

Excelente
Buena
Bastante buena
Débil
Aspenas olble

Nula
Ligeira
Moderada
Severa
Muito grave

Puissant
Bonne
Passable
Faible
A peine
entendu
Aucune
Tres peu
Un peu
Beaucoup
Extreme

Nuil
Leicht
Massig
Stark
Sehr stark

Ninguna
Un poco
Alguna
Severa
Extrema

Advert,
Commercial
Announcement
Announcer
(male/fem)
Call Sign
Interval
Music
Record
Talk

Anuncio

Publicité

Radiowerbung

Anuncio

Informacåo
Locutor/a

Declaration
Speaker/ine

Ansager/in

Informe
Locutora

Indicativo
Intervalo
Musica
Disco
Palestra

Indicatif d’appel
Entracte
Musique
Disque
Causerie

Rufzeichen
Pause
Musik
Platte
Konferenz

Indicativo
Intervalo
Musica
Disco
Palestra
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Portugisisk Date
Estagåo Radiofusora: ........................

Engelsk
Broadcasting Station:

Ilmos. Srs.
Tenho o prazer de informar a Vv.Ss., que sintonizei hoje,
a sua emissora e permito-me levar ao conhecimento de Vv.Ss.,
at siguintes informagoes de recepgåo.
Data:...........................................................................................................
Hora:...........................................................................................................
Frequéncia:........................................................................................kHz.
Os detalhes do programa foram:
Hora de Detalhes do programa

De ar Sirs,
I have the great pleasure of informing you that I have listened
to your transmission and I take the opportunity of sending
you the following reception report:
Date of listening:.........................................................................................
Time:...........................................................................................................
Frequency: ..................................................................................... kc/sec
Details from your transmission:
Time of Items broadcast.

Condigoes de recepgåo:
Intensidade do sinal:.........................................................
Interferéncia:.....................................................................
Ruldos:..............................Desvanecimento:....................
Impressoes geral:..............................................................
(Condigoes de recepgåo, segundo o codigo SINPO: ..............................)
O meu receptor é de marca: ......................... modélo ................... tendo
vålvulas e uma antena interior/exterior com ...........................................
metros de comprimento.
C aso éste meu relato seja considerado certo, gostaria de
receber para confirmagoa do mesmo, o vosso QSL. Estou
muito interessado nas suas emissoes, e muito me alegraria se
Vv.Ss., pudessem enviar-me aigumas informagoes sobre a
vossa estagåo radiodifusora.
Agradecendo anteccipadamente, subscrevo-me com toda a
consideragåo,
Atenciosamente

Quality of reception:
Signal strenght (QSA):......................................................
Interference (QRM):.........................................................
Noise (QRN):...................... Fading: (QSB):.................
Overall merit (QRK):.......................................................
(This corresponds to SINPO: .........................)
My receiver is a .................... model ..................... vith
tubes
and ................ short wave bands. The antenna is indoor/outdoor
and ................ metres long.
Piease check my informations with your station log and if
found in according I should be very glad to have your confirmation on my reception of your station.
Thanking you in advance for your answer and hoping to re
port some other time I remain
yours sincerely

Sou um membro de The Cimbrer DX-Club.

Fransk

I am a member of „The Cimbrer DX-Club“.

Spansk
Date:................................................
Émetteur:..... ................................................................

Messieurs,
Je suis heureux de vous informer que j’ai écouté å votre
émission de onde courte/moyenne et je me permet vous envoyer les informations suivantes de réception:
Date de réception:.......................................................................................
Heure:.........................................................................................................
Fréquence:...................................................................................... kc/sec
Detailles de votre programme:
Heure de Detailles de votre programme:

Fecha:

Estacion Radiodifusora:
Muy estimados Senores mios,
Tengo mucho gusto en comunicarles que he podido sintonizar
su emision de Ondas Cortas/Medias y me permito darles la
siguinte informacion de recepcion:
Fecha:.........................................................................................................
Hora:............................................................................................................
Frecusnoia:......................................................................................Kc/sg.
DETALLES DELV PROGRAMA:
Hora de Detalles del programa.

Qualité de réception:
Puissance indicative:.........................................................
Interference:.....................................................................
Parasites:.................................Fading:.............................
Compréhension:...............................................................
(Ceci corresponde a SINPO: .......................)
Mon récepteur est de la marV^ue ........................... modéle.....................
avec ........................ lampes et
bandes ondes courtes. La
antenne est interieur/extérieur et a............................ metres le longeur.
J’éspere 14ue mon rapport d’écoute est corréspondant å vos
archives, et j’éspere recevoir votre réponse affirmative de ma
réception de votre émetteur.
Veuillez agréer, Monsieur, 1’assurance de ma considération
distinguée

Condiciones de recepcion:
Intensidad senalada:.........................................................
Interferencia:.....................................................................
Ruido eståtico:........................... Fading:...........................
Clasification:.....................................................................
Mi receptor es de la marca ............................. modelo ..................... con
tubos y con ......................... bandas Ondas Cortas, y una
antena interior/exterrior con ............................ metros de longitud.
Espero J4ue mi control sobre su emission sea bueno, asl como
también espero recibir su tarjeta confirmativa QSL. Teniendo
imenso interés en sus emiciones, mucho me alegrfa me envien
unas informaciones de su estacion radiodifusora.
En espera de su respuesta, aprovecho la oportunidad para
subscribirme.
Atto. y s.s.

Je suis un membre de „The Cimbrer DX-Club“,

Soy un miembro de „The Cimbrer DX-Club“.
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Dr. OM. SWL. red.
Da jeg har opdaget, at SWL-spalten er åben for
kritik, vil jeg omgående give mit mishag fri udfol
delse.
Det drejer sig om Ivan Stensgaard’s lille artikel om
radiofonib åndene.
Det er især den dårligt begrundede affærdigelse af
langbølgebåndet, jeg vil gøre ophævelse imod. Der er
faktisk kun een påstand, der holder stik, nemlig, at
der stilles store krav til sendereffekten. Til gengæld
er rækkevidden næsten proportional med effekten, da
de lange bølger er direkte »jordbølger« der ikke re
flekteres.
Langbølgebåndet har nok været det første DXbånd, netop fordi stationerne er langtrækkende, men
da spektret er ringe (der er ikke plads til ret mange
stationer), er dets popularitet dalende. Hvorfor skulle
et land som Danmark, der vel er 99 % dækket af
FM, stadig opretholde en langbølgesender, hvis det
ikke netop var til glæde for de, der befinder sig uden
for FM’s rækkevidde, hvor også MB bliver massa
kreret af interferens.
Langbølgesenderens rækkevidde kan direkte bereg
nes, uden at man skal tage hensyn til ukonstante fak
torer som reflektioner og »nateffekt«. Rækkevidden
er længere om natten, men ikke så meget, at det gør
noget.
Beregningerne giver en bestemt effekt, som er nød
vendig for at dække det ønskede område. Det er
så bare at fyre ordentlig op og sørge for et ordent
ligt antenneanlæg. Ingen af disse faktorer er billige,
men det fratager ikke langbølgebåndet dets effektivi
tet og rækkevidde.
Til DX’erne skal det bemærkes, at langbølgebån
det er et europæisk fænomen. Udenfor Europa benyt
tes båndet til fly-navigation. Dette kan være meget
irriterende, da det forhindrer ordentlig modtagelse i
f. eks. Middelhavet, hvor Kalundborg 245 kHz er
hørbar, men bliver hakket i stykker af et par naviga
tionsfyr på Afrikakysten. De, der har været på ferie
rundt i Europa, og som har hørt den danske presse i
hele ferien, har været nødt til at lytte på langbølge,
selv om MB kan høres bedre visse steder, alt efter
årstiden og tid på døgnet.
Med venlig hilsen
Ib Harsbo.
Det er glædeligt med lidt saglig diskussion i vor
spalte, for - som før sagt - det er læserne, der skal
skrive spalten. Forholdet er jo nok det velkendte, at
vi alle har en eller anden kæphest, som vi rider sær
lig hårdt. Nogle kører kun på 40 m, andre kun på 10
m i de år, hvor dette bånd er åbent. Det samme gæl
der vel også for aflytningen af VLF- og LF-båndene
contra MF-båndet.
Lad os forresten opfriske nomenklaturen for for
kortelser, frekvensområder og bølgelængder således
som de ifølge RR (Radio Regulations) anvendes in
denfor radiokommunikationen.

B liv melem af EDR

Frekvensområde
excl. nedre grænse
incl. øvre grænse

Bånd
nr.

Metrisk underafdeling

4
5
6
7
8
9

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF

3- 30 kHz
30- 300 kHz
300-3000 kHz
3- 30 MHz
30- 30 MHz
300-3000 MHz el.

10

SHF
EHF

3- 30 GHz
Centimeterbølger
30- 300 GHz
Millimeterbølger
300-3000 GHz el. Decimillimeterbølger

11

12

Myriameterbølger
Kilometerbølger
Hectometerbølger
Decameterbølger
Meterbølger
Decimeterbølger

Næste gang skulle der så komme lidt om ISWL,
samt det stof som DU sender ind til OZ7DX, Vøgg
H. Jacobsen, Gustav Adolfsgade 5, DK - 2100 Kbh.
ø. inden den 20. december.
God jul es 73 de OZ7DX.

Fra Revilla Gigedo Archipelago vil XE1J og
XE1IX i midten af december være aktive med SSB på
tyve og femten meter, der vil blive sendt i ca. 6 timer
pr. dag, begyndende kl. 21.
Kaldesignaler vil være 4A4J og 4A4IX og QSL kan
sendese til XE1J. De bedste tider for QSO vil sikkert
være i de tidlige morgentimer via log patli.
Efter at Maldiverne har opnået selvstændighed, er
prefixet blevet ændret fra VS9 til 8Q. Aktive stationer
er for tiden 8QAWA og 8QAYL, der begge bor på
øen Male, beliggende i zone 22.
VS9MB på øen Gan, der ligger i zone 39, benyt
ter stadig det gamle kaldesignal.
Fra Øst Pakistan er AP2AR igen kommet i luften,
urolige politiske forhold synes at gøre amatøraktiviteet noget vanskelig. AR2AR er fortrinsvis aktiv på
tyve meter med AM.
CR8AH er nu blevet udrustet med SSB grej, fra
Timor høres han ofte på femten meter omkring 21295
11-12 GMT.
Efter lang tids stilstand er der igen kommet sta
tioner i luften fra Ægypten, idet SU1IM igen høres
på 14 MHz CW, fortrinsvis i den lave ende af CW
båndet.
En ny station er kommet i gang fra Mauritius,
nemlig VQ8CI, der kører CW på ti meter.
En gruppe ZL amatører planlægger en storstilet
DXpedition til Chatham Isl. i begyndelsen af januar,
der vil blive tale om 24 timers aktivitet i de to uger,
de er på Chatham Island. ZL1DS, ZL1IT, ZL1TU,
ZL2AFZ, ZL3JO vil deltage i turen. QSVL sendes til
deres hjemmeadresser.
Båndrapport:
Der er denne gang kun kommet 1 rapport, nemlig
fra den altid stabile bidragyder OZ3SK, der denne
gang bidrager med
3,8 MHz SSB :
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W1FZJ/KP4 05.
7 MHz SSB :
FG7TI/FS7 20 - WØVXO/KP4 04 - PJ0MM 02
- ZD8Z 21 - Z5JY 01.
14 MHz SSB :
FG7TI/FS 27 20 - PJ0MM 20 - PY0OM 19 VR1P 18.
21 MHz SSB :
CR8AH 11 - FG7TI/FS27 11 - PJ1CU 19 PJ9CQ 11 PJ0MM 12 - PY0SP 17.
28 MHz SSB :
EA8EC 10 - FG7TI/FS7 18 - PJ0MM 11 PY0OM 12 - VP8JR 16 - ZF1EP 17 - 4A10E 14 5V4AP 12 - 9I4MG 09 - 9L1KZ 12 .
Og hermed sluttes så for denne gang, alle ønskes en
rigtig god jul og et godt nytår, samt de bedste ønsker
for gode DX-resultater i det kommende år.
73 de OZ7BQ.
Hans Jørgen Rasmussen, Langebjerg 32,3.
2850 Nærum.

Følgende sager blev behandlet:
1. Fælles nordisk kaldefrekvens og mobilfrekvens i
2-meterbåndet.
Vedtagelse : Det anbefales, at HB i EDR, FRA,
NRRL, SRAL og SSA fastsætter 145.00 Mhz som
nordisk kaldefrekvens og 145.08 Mhz som nordisk
mobilfrekvens. Mobile stationers modtagere bør
være variable, så der kan lyttes over hele båndet.
2. De nordiske beacons i 2-meterbåndet.
Vedtagelse : For at undgå kaos, må IARU Region
1 fordele frekvenser til eksisterende og fremtidige
beacons i overensstemmelse med båndplanen. HB
i EDR, FRA, NRRL, SRAL og SSA anmodes om
at fremlægge sagen på IARU Region 1 i konfe
rencen i Brüssel. Når frekvensplanen er udarbej
det, vil de nordiske lande følge den.
3. Nordisk 2-metertest.
Det blev vedtaget, at NRRL arrangerer en måneds
test på 2 meter på samme dag, som EDR og SSA
holder deres aktivitetstest, nemlig den 1. tirsdag i
hver måned. Det blev endvidere vedtaget, at
LA4YG skal udarbejde en nordisk log for VHF
tester på grundlag af bl. a. SSA’s og EDR’s log
blade.
4. IAUR Region 1 båndplanen.
Vedtagelse: VHF-managerne skal sørge f or, at
båndplanen bliver kendt i deres hjemlande og pro
pagandere for, at den bliver overholdt. HB i EDR,
FRA, NRRL, SRAL og SSA anmodes om at frem
lægge sagen på IARU Region 1 konferencen med
anmodning om, at det samme bliver gjort i de øv
rige Region 1 lande.
VHF-managerne
vedtog
at
anmode
nordiske
RTTY amatører om at anvende frekvensområdet
144.14-144.16 Mhz, samt anmode nordiske ESB
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amatører om at anvende frekvensområdet 145.4145.5 Mhz.
Det blev vedtaget at anmode HB i EDR, FRA,
NRRL, SRAL og SSA om at foreslå for IARU
Region 1 i konferencen, at der fastlægges samme
båndplan for 432-134 Mhz og 1296-1298 Mhz,
som gælder for 144-146 Mhz.
Som nordisk kaldefrekvens i 70 cm båndet blev
det vedtaget at anbefale 433.00 Mhz.
5. Satellitprogrammet.
Der blev ikke gjort nogen vedtagelse. Problemerne
med EUROOSCAR og de danske ballontranslatorer blev drøftet. Mulighederne for anbringelse af
translatorer på de norske fjelde blev berørt.
6. QRA-locator, resp. GEOREF.
Efter at det europæiske QRA-locator kort endelig
var færdigt, var der ingen grund til at overveje at
skifte til GEOREF.
7. Etablering af en beacon i 2-meterbåndet i
Middelhavsområdet for undersøgelse af sporadiske
E-reflektioner.
Det blev vedtaget at rette en henvendelse' til den
italienske amatørforening A.R.I., om den kan på
tage sig at etablere en sådan beacon. Til gen
gæld kan antennen på enkelte nordiske beacons
rettes mod syd i sommerhalvåret.
8. Forbedring af MS-arbejdet.
Vedtagelse : HB I EDR, FRA, NRRL, SRAL og
SSA anmodes om at fremlægge forslag på IARU
Region 1 konferencen om, at MS-QSO skal gen
nemføres som én kanal QSO i området 144.09144.10 Mhz.
9. Båndbredde for FM-stationer i VHF-UHF
området.
Det blev vedtaget at anmode HB i de nordiske
amatørforeninger om at tage problemet op med de
res respektive telestyrelser og anbefale at FM i
amatørbåndene i VHF-UHF området skal tilfreds
stille de krav til båndbredde, som er fastlagt for
kommerciel VHF trafik med 25 khz kanalafstand.
(D. v. s. modulationstype 16F3).
Til orientering kan oplyses, at både den norske og
den svenske hovedbestyrelse har godkendt alle for
slag fra VHF-managermødet.
VHF NYT:
Meteorscatter:
OZ5NM skriver: »Jeg ser mig desværre nødsaget
til at fremkomme med et dementi med hensyn til de
forbindelser, jeg har haft. Jeg er fuldt ud klar over,
at jeg selv bærer hovedansvaret for det skete, og jeg
vil herefter bestræbe mig på at være mere informativ
end jeg har været. Jeg har ikke haft noget forsøg med
nogen YU station. Oplysningen om, at jeg har haft
MS forsøg med OY2BS, er derimod korrekt. Forsøget
var mislykket - OY2BS mener, at han har hørt et pip,
men er ikke sikker«.
Moonbounce:
SM7BAE fik d. 9. og 11. september QSO med
K6MYC på 144 Mhz. QSO’erne blev gennemført med
fint hørlige signalstyrker i begge retninger. Forsøgene
med W6DNG har endnu ikke resulteret i QSO.

Resultat
från
UK7testen
1968

Plac.Stn.
1. SM7BCX
2. OZ2ME/P
3. SM7AED
4. OZ9SW/P
5. OZ5NM
6. SM7AGP
7. OZ8UX/P
8. OZ1OZ
9. OZ8SL/P
10. OZ4EQ
11. OZ5FZ
12. OZ2KI/P
13. OZ9TJ
14. OH0AA
15. OH1YY
16. SM7SY
17. OZ6HR
18. OZ9EVA
19. OZ1PD
20. OZ4BK/P
21. OZ2OE
22. SK2AT
23. SM7DAS
24. OH2GY
25. OZ8SF
26. OZ9AC/P
27. OZ4CT
28. SM6ANQ
29. OZ1SY
30. OH2NX
31. SM7ASL
32. SM6ENG
33. OZ6AQ
34. OH0NI
35. OZ6FL
36. SM6EOC
37. OZ1BI
38. OZ6SR
39. OZ1MK
40. SM5BEI
41. OZ9FR/P
42. SM6DOE
43. OZ2GM/P
44. OZ6OH
45. OH2HK
46. OZ9RT
47. SM5ASV
48. OZ9HN
49. SM4HJ
50. OH3AZW
51. OZ9CR
52. OH3KI
53. OH0AZ

QTH

Inpt.

Ant.

RCVR

H. o. h Poång

Ystad
Kulsbjerg
Stavershult
EPIOH
Kolstrup
Malmo
FP23B
Lundeballe
Skensved
Dragor
FP59D
Tandskov
Odder
Jomala
Pori
Horby
Horsens
Skagen
Viborg
Hasmark, Otterup
Hadsund
Umeå
Kristianstad
Helsinki
Skovlunde
Kullerup
Sneckersten
Blidsberg
Frederikshavn
Sålinkåa
Landskrona
Varberg
Sonderborg
Mariehamn
Ballerup
Halmstad
Grenaa
Frederikshavn
Valby
Kallhåll
FP41E
Rånneslov
Nielstrup
Ballerup
Matinkyla
Hillerød
Osthammar
Grenaa
Kristinehamn
Tampere
Odense
Lahti
Mariehamn

500
300
500
50
50
12
18
50
75
45
70
70
25
195

2X10
10
4X10

BF155
6CW4
417A
TIS34
BF155
TIS34
TIS34
6CW4
TIS88
Lausen
AF239
6CW4
AF239
417A

125

7
100
80
15
50
25
50
75
100
30
20
25
80
15
60
10
10
20
15
80
15
30
25
18
100
25
50
70
19
50
15
5
20

4X10

Årets test förlöpte under delvis ogynnsamma för
hållande vad beträffar väder och konditioner, men
trots detta var aktiviteten stor och resultaten relativt
bra. Som vanligt saknas en del loggar, däribland även
från stationer, som kunnat placera sig bland de 10
främsta. 10 stationer hade sänt in checkloggar och
1 log underkändes p g a bristande tidsangivelser för
kontakterna.

150
(100
15
20

10

10

8 + 8
10

13
10
6 + 6

2X6
10
24

10

6

6

+

6

+

6

6

6
6

2X10
10

13
6

1
6

8+8
7

8+8
7

8+8
Slot

10
2X6
10+10
2X6
6
10

8+8
7
10+10
6

Slot
6+6
6

32
6

6

+

+

yagi
32
10

6

BF155
ECC88
TIS 3 4
6CW4
6CW4
E88CC
AF239
AF139
TIS88
BF155
E88CC
AF 106
E88CC
AF139
6CW4
BF 155
TIS 3 4
MB22
BF245
GEIOSO
6CW4
E88CC
TIS34
4/152
6CW4
BF155
6CW4
E88CC
BF 167
TIS34
AF106
AF139
Nogoton
AF239
432MC)
AF139
AF239

200
180
70
135
50
16
40
102
100
70
143
15
54
5
52
100

14

20

33
180
106
12

30
45

50
25

40
15

36

30251
21040
18706
10673
7948
7757
7466
7099
4968
4889
4620
4393
4357
4065
3386
3345
3058
3023
2851
2838
2791
2727
2697
2465
2337
2315
2240
2164
2139
2103
2086
2075
1864
1831
1681
1648
1504
1307
1237
1213
1194
1105
1093
1079
801
631
583
461
458
370
127
45
5

I loggarna finns följande prefix: OH, OHØ, OZ,
LA (1st!), SM, UR, SP, OK, DM, DL och PAØ.
Aktiviteten på 70 cm var dålig, vilket är beklagligt.
Segraren, SM7BCX gratuleras till ett fint resultat
och kan han upprepa segern nästa år har Öresundspokalen vandrat färdigt. Men det är lång tid till dess
och övriga deltagare får fundera ut vad som kan
förbättras till dess.
73 UK7.
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1 juni måned havde WB6IOM, Los Angeles, wkd
med HB9RG og G3TLF på 23 cm. HB9RG hørte
ikke WB6IOM tilstrækkeligt godt til at gennemføre
en QSO, og WB600M fik ikke G3LTF ok. Der
imod hørte G3LTF WB6IOM i to timer med god sig
nalstyrke.
OZ7IGY:
2 meter senderen er stadig ikke i gang p. gr. af
manglende reservedele.
Aktivitetstesten:
Novembertesten gav følgende placeringer :
144 Mhz:
OZ9PZ - 2161 points
4BK/p - 1683 points
1PD - 1087 points
8UX - 1009 points
8MX - 942 points
2GM 822 points
4DP - 745 points
6EZ - 325 points
9EVA — 232 points
Checklog: OZ5JR.
432 Mhz
OZ4HX 39 points
9PZ 35 points
1MK 26 points
144 MhO aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
1900-2359 DNT.
432 Mhz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
22000-2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.
HUSK: 432 Mhz aktivitetstime hver søndag mellem
kl. 1100 og 1200 DNT.
Testkalenderen:
26. december : Juletest - kl. 0700-1000 GMT.
Bånd: 144-146 Mhz. Husk region 1 båndplanen.
Points: 0-30 km: 30 points - derover 1 points pr.
km.
Logs : Sendes til Kaj Nielsen, OZ9AC, Kai Lippmannsallé 6, 2791 Dargør, inden d. 20. januar 1969.
VHF aktivitet:
OZ-DR i Serup skriver : »Under de kraftige auroraåbninger d. 29. og 31. oktober samt d. 1., 2. og 3.
november har jeg hørt LA, SM3M—5-6-7-0, G, GM,
DL, DM, SP1-2-9, UR2, PAØ, ON og HB9NL/p.
LA2VHF på 145.20 Mhz. hrd op til S6.
Den 15. og 16. november var der en åbning mod
LA og SM - hrd LA 1 VHF med S9 og SM4MPI med
S4. Den 17. november var der en auroraåbning, hvor
OH stationerne undertiden var meget kraftige, bl. a.
hrd OH2NX, -2RK, -2AY, -2BFJ, -2BEW og-3PP«.
OZ9PZ skriver: »Under auroraåbningen d. 31. ok
tober og 1. november kørte jeg SL6AL - SM3AKW G3BA - G2JF - G3DAS - PA0EZ - OH0BEW SPJX - LA1IC - LA8XC - DJ9DT. 17. november
kørte jeg PA0HEB og DJ7 over ARTOB«.
OZ1PD skriver: »Søndag d. 17. november fulgte
jeg den tyske ARTOB ballon - den var fin - jeg hørte
mange forskellige DL-DJ og OZ stns - desværre er
der stadig forstyrrelser fra amatører, der ikke stop
per deres trafik, når disse forsøg foregår«.
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Aktivitet fra OZ7LX: den 27. oktober wkd DJ2LK
og DM2GCK/p via ARTOB. Den 31. oktober og
1. november på aurora wkd: DL9AR - DL1RX DM2DBO (GM28g) - SM4DHO - SM4BSH SM4HJ - SM5ASO - LA4YG - G3LQR og SP9FG
(JJ70g).
Aktivitet fra OZ9OR: Følgende wkd på 145.5
Mhz med ESB, den 22. oktober OE2OML og DL
stns, den 26. oktober OE2OML, OM5UKV, OE2KBL
(GH19j, Salzburg), DL og OK stns. Via ARTOB den
27. oktober wkd DL, DJ, DK og DC stns med ESB
- hørte OE2OML via ARTOB.
Under auroraåbningen den 31. oktober wdk G,
PAø, DL, Gi5AJ, GW2HIY, OH, SM, OK og LA;
hørte EI6AS. Denne auroraåbning gav - 9OR QSO
med 2 nye lande.
Aktivitet fra OZ8SL: Den 22. oktober wkd SP3GZ,
den 26. oktober wkd OE2OML i Salzburg og DL
stns. Den 31. oktober og 1. november wkd LA8KB —
SL6AL og DJ5BV (EL37g) via aurora.
Som det fremgår af ovenstående rapporter har der
været gode forhold på VHF - der har været både
tropåbninger og aurora. Der må være flere amatører,
der har wkd DX end de ovennævnte - så pse send
mig rapporter om jeres aktivitet.
OVERHOLD REGION 1 BÅNDPLANENt
Alle mine læsere ønskes en glædelig jul og et godt
nytår.
Vy 73 de OZ9AC.
2-meter Klubbens julefest
afholdes onsdag den 18. december kl. 20,00 hos
OZ5AB, Toftegaardsvej 23, Lille Værløse (3 min.
gang fra stationen).
Hver deltager afleverer ved indgangen mindst een
smukt emballeret pakke (gerne - men ikke nødven
digvis - indeholdende radiogrej).
Derudover er deltagelse gratis. Der bydes på kaf
febord med tilbehør, æbleskiver, pølser, øl m. m. samt auktion over de medbragte pakker.
Det er ikke nødvendigt at anmelde sin ankomst i
forvejen - men 5AB vil blive glad, hvis han får et
praj fra dem, der vil være med. Han træffes om da
gen på tlf. 39 56 55 og om aftnen på 48 08 26.
Vel mødt i Værløse onsdag den 18.!
OZ5MK.

FRA AFDELINGERNE
Call: OZ5EDR
Lokaler:
Frederikssundsvej 123
Formand : OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej
9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. Gothåb 1902 v.
Giro 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
2400 København NV. Tlf. Gothåb 4241.

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.
Vi ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og
et godt nytår!
Programmet:
16. december:
Klubaften med julehygge.
6. januar:
Erik Clausen fortæller om slaglodning med sølv
og aluminium.
13. januar:
VHF-aften. Program vil blive meddelt på møde
aftnerne.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.
AMAGER
Formand : OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 6, 2300 S, tlf.: AM 3812v.
Mødelokale : Strandlodsvej 17, København S. Bus
linie 37 til Lergravsvej.
Den 24. oktober havde vi OZ9AC til at fortælle
om VHF. Denne aften havde samlet mange med
lemmer, der da også fik nogle hyggelige og lærerige
timer ud af 9A6’ foredrag, hvori der vist ikke var
mange ting om VHF, der ikke blev omtalt. Bi. a. kan
nævnes, at vi hørte om scatterforbindelser, satellitfor
bindelser,
måneforbindelser,
auroraforbindelser,
an
tenner samt meget andet. Vi siger mange tak til
OZ9AC.
OZ5AB kom på besøg d. 21. november og med
bragte forskelligt udstyr, blandt andet en sommer
kamp RX. Han fortalte om grejet til stor underhold
ning for alle, og bagefter var der lejlighed til at dreje
på knapperne.
Den 7. november var afsat til afprøvning af ræve
modtagere. Da der kun var 2½ færdigt apparat, vil
jeg opfordre medlemmerne til at gøre noget ved
sagen, og færdigbygge kit’ene; vi kan jo ikke arranrede rævejagter, før vi har noget at modtage med.
Program:
Torsdag d. 19. dec.: Vi mødes til nissefest og juleøl.
Alle er velkomne til at deltage i julebordet, hvor man
kan købe julegløgg og julekage.
Torsdag d. 26. dec. plus torsdag d. 2. jan.: Vi hol
der fri og sover rusen ud.
Torsdag d. 9. januar: Alle møder friske og velop
lagte til årets første møde. Desværre kan vi endnu
ikke meddele programmet, idet jeg venter på svar
fra foredragsudvalget, hvorfra vi formentlig får et
foredrag om BCI og TVI, et meget aktuelt spørgs
mål, enten d. 9. januar eller d. 16. januar.
Den anden af disse dage vil der blive fortalt om
hjemmefremstilling af trykte kredsløb.
Torsdag d. 16. januar : Se ovenstående.
Vy 73 de Niels Badstue.
ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, Arhus C, giro 9 19 29.
Formand:
OZ9DA,
lørgen
Dam-Johansen,
sen, Hammershusvej 43, 8210 Århus V.

Han

Kasserer : OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20, 8220
Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hovgaard, Solbjerg. 8000
Arhus C, tlf. (06) 18 21 11 - 478.
Torsdag den 9. januar kl. 20,00 :
i lokalerne Vestergade 58 o. g. VHF/UHF udval
get har lovet et interessant foredrag - se nærmere i
X-QTC.
Mandag den 13. januar kl. 19,30 præcis:
kommandocentralen ved Frydenlundsgården, Viborgvej. Vi vil her få demonstreret civilforsvarets radio
tekniske og elektroniske materiel.
Tirsdag den 14. jam ~r kl. 20,00 :
Rævejagt — 2 rævs gåjagt i Marselisborgskovene.
Her starter vi på det ny års jagtsæson. Nye interesse
rede er meget velkomne. Du skal møde ved spor
vognsremisen, Dalgas Avenue kl. 19,50, men lad væ
re at møde i knækflip og laksko. Det samlede ræve
jagtprogram for 1969 vil blive udleveret denne aften.
Torsdag den 16. januar kl. 20,00:
i Viby skole (v. kirken). Måletekniske demonstratio
ner af HF-kredskoblinger, MF-båndbredde, flerbåndskreds-selektivitet,
krydstalfiltre-selektivitet
m.
m.
OZ8BG, som er en ivrig eksperimenterende radio
amatør, vil denne aften m. bl. a. wobbelsender og
oscillatoscop klarlægge nogle af vore mange proble
mer. OZ8BG vil samtidig demonstrere en del af sit
hjemmebyggede grej. Denne aften må du ikke gå
glib af.
Bemærk, at vi pr. 1. januar flytter ind i vore nye
lokaler, Vestergade 58 o. g. I X-QTC for januar vil
der findes en skitse, der viser, hvordan du skal finde
frem til foreningens ny QTH.
Så går året 1968 på hæld, og bestyrelsen be
nytter derfor lejligheden til at ønske alle vore
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår
med tak for det gamle.
Til slut kan vi bringe resultatet af Odderjagten
1968 :
Nr. 1.
lRT/Erik
378 points
Nr. 2.
Henning Poulsen/K.Christensen 357
points
Nr. 3.
Henning Ieppesen/5TG
341 points
Nr. 4.
5GM/01sen
289 points
Endvidere har følgende hold deltaget i jagterne:
3RC/9DA
3KF/6RK
9WP/4RT
6EI/Hermes.
Vy 73 de Eigil, OZ6EI.
AALBORG
Så nærmer julen sig i fulde hast, og vi er så tæt på
jul og nytår, at vi denne gang kun vil ønske alle afde
lingens medlemmer
en rigtig god jul og et godt nytår
med tak for tilslutningen i 68.
Afdelingen holder lukket til onsdag d. 8/1 1969,
hvor vi holder klubmøde.
Vel mødt i 69 ...
vy 73 de OZ4X Erik.
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BORNHOLM
Generalforsamlingen d. 15. oktober 1968 gav føl
gende bestyrelsessammensætning :
Formand
OZ4EM
Kasserer
OZ4YV
Bestyrelsesmedlem
OZ2FT
OZ4DL
OZ4FN
Der må nu ikke herske tvivl om, at der er gang i
sagerne her på Bornholm, så derfor vil jeg herigen
nem appellere til de amatører, der stadig holder sig
lidt i baggrunden, at der er brug for alle, når det skal
gå godt, og ikke en belastning af enkelte. - På for
hånd tak for enhver håndsrækning.
Nu er de 25 kroners obligationer klare, som det
blev vedtaget at lade fremstille på en ekstraordinær
generalforsamling her sidst på sommeren for at få
midler til at modernisere foreningen. Jeg håber også
her at få hjælp udefra, specielt fra OB’er med øko
nomien i orden. Alle oplysninger om obligationerne
fås hos kassereren.
Vi bruger stadig tirsdag aften i klubhuset, og der
løber mange programmer, morsekursus ved OZ4CF,
rævemodt. ved 8 DL, 8 metersender ved OZ4EM og
som sidste skud på stammen gennemgår vi nu hver
sidste tirsdag i måneden »OZ« i fællesskab, så alle
derved skulle få mere ud af bladet, husk derfor at
medbringe »OZ« denne aften.
Det er mig specielt en glæde at det nu ser ud til, at
der skal liv i 2 m igen, herovre er der flere, der alle
rede er igang og andre arbejder på at blive QRV.
Onsdag den 20. nov. 68 havde vi besøg af OZ9MO,
som holdt et ganske udmærket foredrag for os, som
godt kan anbefales til andre afdelinger.
Første tirsdag i december afholder vi det årlige
»andespil« med gode præmier, og der er rygter om,
at der kan erhverves punch, så alt tegner til en hyg
gelig aften.
Tirsdag den 11. december afslutning før jul, hvor vi
arrangerer auktion over diverse radiomateriel og lign.
Januar måned starter med tirsdag klubaften og
hjemlige foredragsholdere og færdiggørelse af de
igangværende programmer.
VY 73 OZ4EM, Niels.
AABENRAA
Torsdagsmøderne,
der begynder kl. 19,30, er blevet en succes. Indtil nu
er der afholdt fire aftner. De tre af dem tegnede
8AJ sig for, emnet var ændring af AP stationer fra
deres oprindelige formål til kanaldrift i to meter
båndet. Det hele blev, på Antons grundige måde, gen
nemgået såvel i teori som i praksis. Derpå havde 8JV
sin aften, han gennemgik DC-DC convertere med
transistorer, noget alle har brug for, i den kommende
mobil sæson! Jeg håber, I alle har lagt hovedet i
»blød« der er masser af emner! så I er klar til at give
jeres bidrag som »vært« for en aften.
Byggeaf tenerne:
Om tirsdagen, kører for højtryk, der bygges mod
tager på livet løs. 8JV har vederlagsfrit lavet chaster til os alle, et stort arbejde, som vi er meget tak
nemlige for.
Vi har modtaget flere henvendelser fra afdelinger
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og enkeltamatører, hvorledes vi skaffer de færdige
printplader til 9JC transistormodtager, der er vores
byggeprojekt. (OZ nr. 6 1968). Hemmeligheden afslø
res hermed, det er 8AJ, Anton der fremstiller printene
på fotobasis, jeg har opfordret ham til at indrykke
en amatørannonce i dette OZ angående disse print,
så alle amatører nu har mulighed for at købe disse
print.
Dette er så sidste nr. af OZ i 1968, og vi kan igen
i år se tilbage på året, der gik, med tilfredshed og
glæde. Den største begivenhed for os alle er uden
tvivl, at vi har fået eget hus, og dermed et virkeligt
hyggeligt samlingssted til gavn for medlemmerne både
sommer og vinter. At det virkeligt har betydet noget
for afdelingen at få sit eget hus, ses tydeligt på den
stigende interesse for arbejdet i afdelingen og tilgan
gen af nye medlemmer. I de sidste linier skal der lyde
en tak til alle for det gode kammeratskab og sam
arbejde, der hersker i afdelingen, samt ønsket om en
rigtig glædelig jul og et godt nytår med masser af
»radio«!
Vel mødt i 1969, i et godt »radiofyldt« klubhus,
tirsdag og torsdag.
Vy 73 5 Whisky Karl.
NORDALS
Nordals call: OZ1ALS.
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Guderup.
Kasserer : OZ6AK, Axel Jørgensen, Svenstrup.
Sekretær : Martin, Svenstrup, tlf. 5 62 00.
Sidste møde var der film som annonceret i OZ.
Og vi så også Danfoss filmen som operatøren med
bragte.
Næste medlemsmøde onsdag den 18. december kl.
19,30. Da vil OZ2JT, Johannes fortælle om klubsta
tionens opbygning og indretning. Samme aften får vi
besøg af OZ5WK, Kalle med et referat fra sidste
HB-møde.
Vi ønsker alle en glædelig jul.
Vy 73, bestyrelsen.
GRAM OG OMEGN
Fast mødested :
Fysiklokalet Valdemarsskolen, Ribe.
Mødetid :
Kl. 19,00 hver torsdag.
Sidste mødeaften før jul var torsdag den 12. de
cember. Første regulære mødeaften i det nye år bli
ver anden torsdag i januar.
Efteråret har været præget af livlig aktivitet i afde
lingen, som nu tæller 12 medlemmer.
Vi har bygget transistormodtager, kigget nærmere
på teorien og er kommet et pænt skridt videre i den
stadig løbende CW-træning, som iøvrigt tænkes udvi
det med »private« bånd. Nye byggeprojekter skulle
være enkle, effektive måleinstrumenter, som tænkes
påbegyndt snarest i januar.
Det er en glæde forafdelingen at kunne notere, at
vore »very old timers«, 1M og Elias, med ildhu har
deltaget med egne transistorprojekter på vore bygge
aftner, og at de ind imellem på lun vis ligesom slår
broen mellem sand historie og realistisk nutid.

I håb om endnu større tilslutning (hvilket bestemt
må være muligt) ønskes hermed en glædelig jul og et
godt nytår.
Vy 73 de OZ1HL.

OZ FÆLLES SØNDERJYSKE EA
NYHEDER:
EDR’s
MALLORCA-REJSE
1969

2-meter mobiltesten
NEJ, NEJ, NEJ, vi er ikke rejst endnu, du
har stadigvæk en mulighed for at deltage. Ring
til 046 62 121, der fås alle oplysninger angå
ende arrangementet! Var det forresten ikke en
god julegave til familien! VI har allesammen
problemet med at finde den rigtige julegave,
det bliver værre år for år, i år har vi løst pro
blemet for DIG! Du lægger en seddel under
juletræet med påskriften:
»Vi tager med på EDR’s Mallorcarejse 1969«,
og du vil se familiens ansigter stråle omkap
med julelysene.
2 meter mobiltesterne,
arrangeret af Haderslev afd., der som bekendt
køres den første tirsdag i hver måned, står
åben for alle interesserede. Henvendelse angå
ende testernes afholdelse, regler m. m. fås hos
OZ2TV.
Resultatlisten ser nu således ud :
Total
Nov.
400 p
240 p.
1. OZ8BX
240 p.
395 p
2. OZTV
265 p.
390 p
3. OZ3M
215 p.
305 p
4. OZ4FD
70 p
5. OZ8VF
30 p.
30 p
6. OZ8IN
På mobil gensyn den første tirsdag i næste
måned!
Med dette nummer af OZ er vi nået til ud
gangen af 1968, og man kan vel nok sige, at
samarbejdet imellem de sønderjyske afdelinger
er blevet betydelig udvidet i det forløbne år.
Vi har afholdt »sønderjysk-awden«, haft et par
foredrag i den fælles sjd. møderække, samt af
holdt fælles fester, rævejagter og mobiltester.
Alle disse arrangementer medvirker til at øge
kammeratskabet og interessen for vores kære
hobby, idet det som bekendt er lettere at løfte
i flok som alene!
I håb om, at dette også må gælde for det
nye år og mange år fremover, sender jeg de
bedste ønsker om en glædelig jul og et godt
nytår til alle mine amatørkammerater. Ønsker
ne gælder også XYL’er YL’er samt »harmoni
ske« i amatørfamilierne.
På genhør og gensyn i 1969.
5WK, Kalle.

KOLDING
Formand: OZ5CM, Vestervang 4, 6091 Bjært.
Kasserer: OZ9OF, Glentevej 25, 7000 Fredericia.
Sekretær: OZ6CP, Kaj Munks Vej 14, 6000 Kol
ding.
Den 28. november havde vi sæsonens første møde.
OZ7YH var foredragsholder.
1. december afholdes der ingen møde.
Morsekursus ved OZ8XW vil blive påbegyndt efter
jul, hvis der da melder sig nogle flere interesserede.
Kontingent for 68/69, ialt kr. 15,-, bedes indbetalt
snarest. Beløbet kan betales på mødeaftnerne eller
ved check eller postanvisning til kassereren.
Januarmødet er endnu ikke fastlagt, men program
vil blive udsendt.
OZ6CP.
ESBJERG
Formand: OZ1LN, tlf. 16 54 15.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 12 81 05.
Kasserer : OZ8LL, tlf. 16 54 15.
Sekretær : OZ9FW, tlf. 16 72 22.
OZ7NE, tlf. 15 09 48.
Klublokale : Finsensgade 232.
Klubaften: Hver onsdag kl. 20,00.
Klubstation: OZ5ESB.
Når disse linier læses, og hvis alt er gået efter pro
grammet, har vi haft en forhåbentlig vellykket jule
afslutning med godt humør og med mange deltagere.
Det bliver nok også en vellykket udstilling den 7.—
8. december. Desværre har det ikke været muligt at få
denne udstilling med på programmet, men da man
regner med et besøgstal på ca. 20.000, og da vi også
var med sidste år, håber vi, at man tilgiver os. Tak
til de rare mennesker, der har lånt os grej.
Det anses for sandsynligt, at vi skulle kunne redde
os et par nye medlemmer, dels fra udstillingen og dels
fra ungdomsskolerne, hvor 1LN og 9FW har været
ude for at reklamere for EDR og specielt for vore
rævejagter. Dette sidste indbyder jo netop de unge
til - trods evt. manglende licens - at være med i vor
hobby.
Her i Esbjerg ved vi nu, hvordan vi ikke skal kø
re skægjagt, idet vi prøvede at køre med en mobil
ræv! Til gengæld måtte jægerne samarbejde og selv
om 2 meter flittigt blev brugt, var det ikke muligt at
finde den kørende ræv. Den næste skægjagt vil blive
udformet på et lidt anden måde. - Det skal bemær
kes, at vi stadig kører jagt mandag og lørdag og husk
venligst tilmeldingen.
Efter jul og nytår begynder vi på en frisk i det sto
re nyerhvervede lokale på 1. sal - samme adresse. Vi begynder den 15. januar med en klubaften, og vi
foreslår, at I alle tager jeres radiojulegaver med og
viser os andre dem.
VY 73 9FW, Frede.
FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Formand: OZ6PN, Henrik
12, tlf. 42 12 71.
Klubhus : Høgstedvej 7.

Jakobsen,

Absalonsvej
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Undskyld manglende referat i OZ november, grun
den var overskridelse af tiden.
Først skal annonceres følgende :
17. december:
Juleafslutning i klubhuset. Der er udgået medde
lelse herom forinden. Dog morsekursus denne dag kl.
20,00.

26. december:
Juletest køres på 2 meter fra klubben. For dem,
der er friske nok: Velkommen og mød op, hjælp til
med at skovle! (points og sne).
Nu varer det jo ikke længe, før det er jul, og med
lemmerne ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Den 5. november fik klubben lavet sin 6-element
mobilantenne ved assistance fra 1MC og 5Mx, Den
12.
november lavede vi prints til rævemodtager, ved
hvilken lejlighed undertegnede ufrivilligt mistede to
print, hvorved bygningen af modtageren blev forsin
ket ca. U/2 uge. Den 19. november fik vi besøg af
OZ7HJ fra Odense, der gav os impulser med hensyn
til rævejagt og 2 m-tester. Tak for den en hyggelig
aften, og gør besøget om igen, 7HJ! Desuden fik vi
samlet en trafo til vor nye elefant-station, der på
regnes at komme igang i januar. Vi må alle sige
OZ2GM, Gunnar, tak for velvillig assistance ved
fremstillingen af trafoen, tak 2GM! Den 26. novem
ber var undertegnede fraværende på grund af lettere
maveinfektion, og Herluf kørte morsekursus for mig.
Den 3.-12. skulle vi gerne køre 2 m-test, og vi får
her lejlighed til at prøve en ny sender.
Ellers er der kun tilbage at underrette om første
møde i 1969, nemlig
7. januar 1969 : Klubaften kl. 20,00 og morsekursus
kl. 19,00, - og glædelig jul og godt nytår fra
OZ1SY.
GIVE
QTH : Under Falckstationen i Give.
Formand:
OZ4CR
Jørgen
Christiansen,
Præstevænget 39, Give.
Næstformand: OZ5GH S. P. Knop, Møllegade,
Give.
Kasserer: OZ5GH Gunner Hansen, Hospitalsgade,
Give.
Ved generalforsamlingen den 13. november var
fremmødt 8 medlemmer - under 50 %! Enkelte var
dog lovligt undskyldt.
Resultatet af GF var:
1. at bestyrelsen igen blev sat ned til 3 mand, som
består af de ovenfor nævnte.
2. at der i år vil blive holdt en julefrokost, mere
herom i klubnyt, et blad, som vil udkomme d. 1. i
hver måned. Stof hertil sendes til næstformanden,
OZ4SP, senest den 25. i måneden.
Klubben er i den sidste tid begyndt at krybe frem
ad i den rigtige retning, og dog hører man nogle sige:
Der er jo ingenting at komme i klubben efter. Hvem
har skylden? Bestyrelsen? Selvfølgelig siger man nej,
det er lige så meget medlemmerne, de kommer må
ske til generalforsamlingen og vælger så nogle med
lemmer ind i bestyrelsen og regner så med, at nu gør
de arbejdet. Men bestyrelsen kan jo ikke jage en
mand fra København herover for at holde foredrag
for en 7-8 medlemmer!
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Får du dårlig samvittighed? Det kan nemt ordnes,
kom til næste klubmøde?
Glædelig jul, OZ8RM Bent.
HADERSLEV
Program for 1969 :
Mandag d. 6. januar starter teknisk kursus igen.
Tirsdag d. 7. januar årets første månedlige mobil
test.
Onsdag d. 8. januar: Byggeaften.
Onsdag d. 15. januar: Byggeaften.
Onsdag d. 22. januar: Problemer vedr. mobilstatio
ner (ombygning, fiduser o. 1.)
Onsdag d. 29. januar: Byggeaften.
Tirsdag d. 4. februar: Mobiltest.
Onsdag d. 5. februar: Byggeaften.
Onsdag d. 12. februar: Filmsaften.
Ja, så går året på hæld, og vi ser tilbage på et år,
hvor der rent foreningsmæssigt har været mange pro
blemer, som skulle løses, men hvor der også har
været mange opmuntrende timer.
Ikke mindst er bestyrelsen glad for den store til
gang af nye medlemmer, som forhåbentlig til som
mer vil få deres anstrengelser kontant betalt i form
af en licens, det er trods alt på disse medlemmer,
afdelingen skal fortsætte som en aktiv og initiativrig
forening. I denne glæde kommer så malurten i form
af de ældre medlemmers svigten, et problem, som be
styrelsen er opmærksom på, og som vi gør alt for at
få gjort en ende på.
Foreningens anden mobiltest er kørt, og vi henvi
ser til resultatlisten under »Fælles sønderjyske ar
rangementer«. Her betragter vi 8IN’s fine placering,
og vi kan fuldt tilslutte os 8IN’s bemærkning efter
testen: »Det gælder ikke om at vinde, men om at
være med«. Vi vil dog også her gerne henlede op
mærksomheden på OZ7HRD’s månedlige 2 m mobil
test, som køres den første tirsdag i hver måned,
hvor alle med flair for mobiltester er velkomne. Start
sted »Thomas Hus Kro« kl. 19,30.
Det var det sidste i år. Alle foreningens medlem
mer nær og fjern ønskede en glædelig jul og et godt
nytår og på gensyn i 1969 i vort klublokale i »Red
Barnets« fritidshjem på Rabensvej.
Vy 73 Valdemar.
HELSINGØR
Der har ikke været så megen aktivitet siden sidst,
men der har dog været afholdt det traditionelle jule
andespil.
Der er på nuværende tidspunkt ikke sket nogen
egentlige ændringer i lokalesagen, der har været me
get at tage hensyn til, deraf mange ting man først op
dager når man begynder at beskæftige sig med det.
Vi har efter opfordring fået en mand i det udvalg,
der skal diskutere en ændring af EDR’s rævejagtreg
ler. Hertil er naturligt valgt vores rævejagtsplanlægger
OZ8FG, Franz.
Til slut vil jeg ønske Helsingør afdeling medlemmer
og alle andre lokalafdelinger en god jul, og et godt
nytår.
Vy 73 OZ8OM.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Formand : 4KV, Kaj Jensen, Alstrup pr. Holstebro,
tlf. (48 01 11) 37.
Kasserer : GEM, Ejner Madsen, Valmuevej 18,
Holstebro, tlf. 43 14 25.
Sekretær: 4XP, Jens Peder Pasgaard, Hanbjerg, tlf.
(46 34 11) 138.
5KG, Tommy Bay, Mejrup, tlf. 42 33 35.
3FT, Flemming Sørensen, Lyngbakken 12, Holste
bro, tlf. 42 33 10.
Nu hvor nedenstående nedfældes, har EDR’s af
deling i Holstebro netop afsluttet sin første rævejagt.
Den foregik i Sir Lyngbjerg (i sidste OZ stod der Sdr.
Lyngbjerg - der må være sket en trykfejl).
Vi havde fået fusket et par modtagere og en lille
rævesender sammen, og det gik faktisk udmærket.
Der var mødt 8 mand op, og heraf var én fra Es
bjerg afdelingen. Vi vil her benytte lejligheden til at
sige ham tak for hans tilstedeværelse. Han er en af
de erfarne rævejægere fra Esbjerg, og vi nybegyndere
fik mange gode tips af ham.
Der er tilsyneladende meget interesse for ræve
jagt i afdelingen, og det er således meningen, at klub
ben vil købe nogle modtagere, som de medlemmer,
der ikke selv har mulighed for at bygge, kan købe
eller låne for et beskedent beløb, så der virkelig kan
blive »go« i vores rævejagt.
I den nærmeste fremtid vil der blive holdt et besty
relsesmøde, hvis det ikke allerede er holdt på det tids
punkt, hvor dette læses, og her vil problemerne om
rævejagt først og fremmest blive drøftet. Endvidere
vil der blive taget stilling til et foredrag, men mere
herom i næst OZ.
Hvis der skulle blive et par timer til o vers til læs
ning i vinter, er der som sædvanlig mulighed for gra
tis at låne udenlandske amatørtidsskrifter (CQ, QST,
QTC, Amatørradio m. m.) ved henvendelse til 4KV.
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår, idet vi
håber på endnu mere aktivitet indenfor klubarbejdet
i 1969.
Vy 75, OZ4XP.
HORSENS
Call: OZ6HR.
Klubhuset: 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 Id,
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.
Torsdag kl. 20,00 : Alm. klubaften.
Siden sidst:
Vi har haft OZ6JI til at demonstrere vor nye ESB
sender. Andespil og som afslutning på dette år har
vi haft en filmsaften med efterfølgende pølsegilde.

Klubben er lukket på grund af juleferie fra den 20.
dec. 1968 til den 8. jan. 1969.
Vy 73, Søren.
HURUP
Formand: OZ6PP, Per K. Pedersen, tlf. 318.
Næstformand: Peer Hove, Toftegade 15.
Kasserer: Ove A. Frederiksen, Vestergade 7, tlf.
121.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 20,00.
I den senere tid har vi udelukkende kørt med teori
undervisning efter VTS med 6PP og Peer som lærere,
og det er meningen indtil videre at fortsætte hermed.
Dog gøres hermed opmærksom på, at den sidste tors
dag før jul, den 19., bliver hyggeaften med afslutning,
og vi håber alle vil slutte op om denne aften og gøre
den festlig.
Tilsidst ønskes alle EDR-medlemmer og interesse
rede glædelig jul og godt nytår.
Vy 73 de Finn.

KORSØR
QTH:
GI. Jernbanestation, Svenstrup,
OZ8KOR.
Formand : OZ7UD, tlf. (03) 57 17 62.
Torsdag den 19. dec. er sidste møde inden
juleferien, og torsdag den 9. januar, første
mødeaften i det nye år. Denne aften har
OZ7US lovet, at fortælle alt om rævejagt,
(heri incl. hvordan man bliver første mand
hos ræven!). 7US viser os sin modtager, og
vil lære os, at bruge pejlekort og kompas. Vi
ser det sig, at der er interesse for sagen, så
starter vi fabrikation af pejlemodtagere til eget
brug. Den tekniske side af sagen, såsom print
fremstilling m. m. hjælper Leo, OZ6LN os
med. Glædelig jul, og et godt nytår.
73 3Y, Hans.

LOLLAND FALSTER
Der er »go« i 1HS, altid noget nyt på programmet,
og - aktuelt for mange af os andre. Ved mødet i
Maribo fortalte 1HS først om sine erfaringer med
antenner, gennemgik derefter den lovede 200 W power, med mange gode tips om trafo viklinger.
Mindre strømforsyninger var også på program
met, små fikse konstruktioner til strømforsyning af
transistormodtagere m. m.
Synd blot, at der ikke var flere timer til rådighed.
1HS, vi siger dig tak for en god aften
Morsekursus er startet, det er hos 8CR, Samsøvej
7, og der er endnu et par ledige pladser, hver tirsdag
aften.
Julemøde
Husk onsdag den 11. december kl. 19,00 i Casino,
Stubbekøbing. Koldt bord med kaffe, betjening og
moms for 10 kr. pr. næse. Det er med XYL, YL og
godt humør, tilmelding inden d. 9/12 på 84 11 48.
73 de Erik Elmer.
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NYBORG
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Pilevej 2,
tlf. (09) 31 16 51.
Lokale: Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.
Når disse linier læses har vi afholdt vor juleafslut
ning. Vi holder juleferie til den 9. januar, som bliver
første møde aften i det nye år.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, samt afdelin
gens venner og bekendte over hele landet, en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Program :
Torsdag den 9. januar kl. 20 : Klubaften.
Torsdag den 16. januar kl. 20: Filmsaften.
Vel møde i det nye år.
Vy 73 de OZ4WR, John.
ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.
Lokaler : Sdr. Boulevard 60, Odense.
9FR har på grund af sin soldatertid været en sjæl
den gæst i afdelingen, men den 28/10 havde vi for
nøjelsen at høre ham for fri udblæsning med sit fore
drag om mikrobølger og bølgeledere. Det må beteg
nes som ret avanceret amatørteknik på de allerhøje
ste frekvenser, hvor kun få har muligheder for virke
lig at dyrke denne teknik og få noget ud af det. Flem
ming gennemgik forskellige sende- og modtagekreds
løb og viste samtidig hvilke komponenter, der kunne
anvendes til formålet. Bølgelederne kom naturligt ind
som »transmissionskabler« til denne teknik og mange
interessante egenskaber ved disse blev fremdraget.
Sluttelig viste 9FR forskellige håndbøger som interes
serede i mikrobølger kunne erhverve på markedet.
Den 11/11 gennemgik 7W og 8JD afdelingens
HF-sender. På et blokdiagram blev senderens funktion
gennemgået og det viste sig at svare meget nøje til
OZlBP’s fasesender fra juni OZ-67. Vi fik lejlighed
til at se den mekaniske opbygning, som var fint
håndværk. Trådene er nu ved at blive trukket, og så
står en virkelig fb sender i afdelingen til alle licenceredes afbenyttelse.
8HV og 90T havde mobilgrej på programmet den
25/11. Helge fortalte først lidt historie og genvordig
heder fra sin egen mobilkarriere og demonstrerede
derefter en AP-telefon samt en del hjemmebygget
mobilgrej. Antennetyper med fordele og mangler blev
også gennemgået og diskuteret. Så demonstrerede 90T
sin mobilstation og tog os med på mobiltest på Haderslev-egnen, hvor vi blev indviet i testteknikken som
lød virkelig spændende.
Som afslutning på denne aften aflagde 7XG referat
fra HB-mødet den 23/11. Bortset fra at 6XG var
kendeligt oplivet vil jeg ikke referere noget, da møde
referatet må stå andetsteds i OZ.
Programmet for dec./jan.:
16. december:
Juleafslutning. Vi kan også i år love en sjov og
hyggelig aften med spil, gags og langt kaffebord, og
håber samtidig at se vore udenbys venner som er
yderst velkommen.
6. januar:
Klubaften.
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13. januar:
Foredrag
om
radiobølgernes
udbredelsesforhold.
Hér er også noget for kursusdeltagerne, lidt ekstra
teori skader jo ikke.
20. januar :
Klubaften.
27. januar:
Foredrag som bekendtgøres senere.
Vy 73 de 2RH, Rune.
PRÆSTØ
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ1MM, tlf. (751) 81.
Lokale : Præstø-remisen, Skyttemarksvej.
Oktober måneds arrangement havde vi sammen
med Lolland-Falsters afd. en tur til H. C. Ørsteds
instituttet i København, der var god mødedeltagelse
og vi havde en yderst vellykket tur.
På laboratoriet blev vi først sat på skolebænken
i et forelæsningsværelse, hvor OZ6ES holdt foredrag
og lavede forskellige eksperimenter, bl. a. så vi en
impulstæller, der målte tiden mellem hjerteslagene,
her var Engberg prøveklud og fik prædikatet »rask
ældre herre i dårlig konstitution«. Derefter så vi hvor
dan man kunne se lydbølgerne i luften på en gasflam
me. Til slut fik vi et foredrag afvekslende med eks
perimenter med Ociliograf og signalgenerator om slå
ende bølger på Coaxkabel. CES har en meget leven
de måde at gøre sine eksperimenter på, så vi kunne
forstå, hvad der foregik, jeg tror vi alle fik guldkorn
med hjem. Derefter beså vi hele den tekniske del af
laboratoriet. Efter rundturen forlod vi H. C. Ørstedsinstituttet og kørte til København afd.’s lokale, hvor
vi blev modtaget af 5RO og 4AO og XYL, her var
arrangeret fællesspisning og vi beså afdelingens sta
tioner og prøvekørte dem. Efter et par timers sludder
skiltes vi for at køre hjem. Alle var enige om at alt
havde været vellykket, hvilket vi her siger tak til
OZ6ES, OZ5RO og OZ4AO og XYL, tak for en god
dag.
Og så skal vi frem i tiden igen, vi begynder det
nye år tirsdag den 7. januar til sædvanlig tid (kl.
19,00) og fortsætter vores undervisning i morsning
og teori, der er ingen arrangementer i januar måned,
men når dette læses, arbejder bestyrelsen hårdt med
et arrangement i februar måned. Vi læser gang på
gang i OZ hvordan den sydlige del af Jylland sam
ler alle amatørerne til nogle store fester, hvor alle
morer sig i hyggeligt samvær og kammeratskabet rig
tigt kommer frem.
Nu vil vi i 8NST tage ideen op det er meningen,
at vi vil invitere alle amatører fra hele Sjælland, Lolland-Falster og Møn til et rigtigt fastelavnsgilde i
Rønnebæk forsamlingshus, vi skal møde med XYL
og madpakke, vi skal slå katten af tønden og OZ8BO
har hele sit loft fyldt op med grej som skal bortsæl
ges på aktion og så er der selvfølgelig dans m. m.
bag efter, og så datoen, ja, den er ikke fastlagt end
nu, men der kommer annonce i OZ både januar og
februar, hvorefter tilmelding kan ske.
Med denne bekendtgørelse vil vi slutte det gamle
år med at ønske vore medlemmer samt alle amatør

kammerater en rigtig glædelig jul samt et godt nytår
med tak til alle, der har besøgt os i det gamle år.
Vy 73 de OZ9NB, Herning.
ROSKILDE
Formand : OZ2UD, Ernst Olesen.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Afdelingen afholder møde hver torsdag fra kl.
19,30-22,30.
Torsdag den 31. oktober holdt OZ3PO et foredrag
over emnet: etablering af en HF-station. 3PO om
talte blandt andet de krav, man bør stille til modta
ger, sender og ikke mindst til antennen. Foredrags
holderen omtalte endvidere, at man ikke behøvede
at ofre en formue for at »komme i luften« med et
godt resultat. Alt i alt et godt foredrag, der havde
samlet mange interesserede medlemmer.
Torsdag den 7. november afholdt afdelingen sin
årlige auktion. Der var en livlig handel med mange
rare sager, lige fra kasser med gamle »flasker« og
til moderne modtagere. Aftenen gav god omsætning,
og som sædvanlig på vore mødeaftner, blev der af
sluttet med kaffe og brød.
Vi holder julefri i klubben fra 20. december og til
5. januar 1969. Første mødeaften i det nye år bliver
torsdag den 6. januar. Referat af afdelingens general
forsamling kommer i OZ for januar.
Med tak for godt samarbejde og mødelyst i det
forløbne år ønsker bestyrelsen alle medlemmerne en
god jul og et godt nytår.
73 de OZ2BO.
STRUER
Vi har ikke meget tilbage af dette år nu. Vi har
overstået juleafslutning, det sidste klubmøde, og vi
har fået stationen godt indviet. Kan vi nu også blive
enige om at benytte både station og lokale flittigt i
det nye år, er meget nået. Vi lægger ud med fore
drag sidst i januar. Nærmere følger ved opslag.
Husk også, at vi har klubaften hver torsdag kl.
19,00 i Bryggergade 7.
Hermed ønskes alle EDR’s medlemmer og pårø
rende en rigtig glædelig jul og et godt nytår fra Struer
afd.
Vy 73 de 5JX, Jørgen.
SVENDBORG
Formand: OZ2WT, Villiam Johansen, Skovbrynet
2, Svendborg, telf. 21 49 68.
Onsdag den 18. december kl. 19,30 :
Juleafslutning.
Vy 73 Villiam.
VIBORG
OZ4VB.
Formand : OZ90L, Ole Laursen.
Sekretær : OZ1TC, Thorkild Christensen.
Suppleant: OZ1QB, Poul Busk Sørensen.
Kasserer : OZ1MD, Knud Munk Jensen.
Suppleant: OZ5LD, Leo Dam.
Da vor formand, OZ1PD, på grund af svigtende
helbred, afgår fra bestyrelsen, og vor næstformand,
OZ9OL, tiltræder stilling i København i januar, gø
res der opmærksom på, at der vil blive indkaldt til

ekstraordinær generalforsamling. Foreløbig fastsat til
den 14. januar 69. Nærmere vil tilgå alle medlem
mer ca. den 1. januar 69.
OZ9OL vil overtage formandens plads til d. 1.
januar 69.
De, der endnu ikke har betalt kontingent for 1968,
bedes ordne dette senest d. 14 januar 1969 for beva
relse af stemmeret.
Bestyrelsen skal herved indtrængende bede så man
ge som mulig møde op, og derved øve deres indfly
delse på valget.
Al henvendelse bedes ske til OZ1QB, P. B. Søren
sen, Lærkevej 43, 8800 Viborg eller telefon (06)
62 50 72. Forslag til de to poster, og evt. ændrings
forslag til driften af foreningen, bedes indsendt eller
indtelefoneret senest den 6. januar 69 i henhold til
lovene.
Medlemsmøde fastsat til til 2. og 4. tirsdag i må
neden.
Kursus fortsættes efter nytår 8/1 og 15/1.
Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer en rig
tig glædelig jul samt et godt nytår - med masser af
aktivitet.
Vy 73 OZ1TC og OZ1QB.
VEJLE
I november var en del af afdelingens medlemmer
sammen med deres XYL- og YL’s samlet til en vel
lykket fest.
Når dette nr. udkommer, har OZ9MO været her
og holdt foredrag om moderne VHF-modtagere, og
det har sikkert givet mange af os gode tips om, hvor
dan en VHF-station bygges op. De fleste af os vil dog
nok starte med ombyggede Storno- og AP-anlæg, så
længe disse er på markedet.
I januar holder vi juleferie.
Har I grej, som skal med på auktionen i februar,
bedes I henvende jer til OZ9WN eller OZ2EN.
Morse- og teknisk kursus går stadig godt. Vi glæder
os til mange nye amatører til foråret.
Til slut ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt
nytår.
Vy 73 OZ9GS.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
OY3HP, Hedin Fridi Klæmintsson Poul
sen, Skopun, 3811 Sandoy Torshavn.
B 10824 OZ1GA, Hans Gerhard Herluf Augustesen,
Jørgen Ruds Vej 4, 4300 Holbæk.
C
OZ1MD, Knud Munk Jensen, EVK/FSN,
7460 Kølvrå.
C 10807 OZ1QB, Poul Busk Sørensen, Lærkevej 43,
8800 Viborg.
C 10970 OZ1QF, Helmuth Asmus Christensen, Nør
regade 42, 6270 Tønder.
B 10987 OZ1TD, Trygve Tøndering, Solbakkevej 8,
2820 Gentofte.
C 11001 OZ2IA, Ingrid Alma Lind, Sølsted, 6292
Visby, Sønderjylland.
C

-
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B 11018 OZ3TB, Thomas Bertel Agdrup, Bakkedra
get 3, 9200 Skalborg.
B 11149 OZ4AA, Svend Age Andersen, Præstegårds
vænget 20, 5000 Odense.
C 11050 OZ4DG, Hans Brændgård Pedersen, Lyng
bakken 17, 7500 Holstebro.
C 9798 OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvej 3, Hald
Ege, 8800 Viborg.
B 11017 OZ4WN, Henry William Nielsen, Bondrops
gade 12, 9400 Nørresundby.
A - OZ5FW, Frie Fugle Gruppe, Sundbyvestervej 60, U, 2300 København S.
C 10962 OZ6QH, Hans-Erik Hedelund Arens, Bargumsvej 8, st., th., 6270 Tønder.
B 10987 OZ6TD, Trygve Tøndering, »Perry«, Pottemagerstien. Asserbo, 3300 Frederiksværk.
C - OZ7MR, John. M. Bertelsen, EVK/FSN,
7460 Kølvrå.
B 7798 OZ8LF, Finn Lebech, Kanalens kvarter 8,
1., tv., 2620 Albertslund.
C 9943 OZ8QN, Arne Nygård, Almindingen 22,
8210 Arhus V.
A 9334 OZ9FW, Frede Nielsen, Vestergade 9, Tarp,
6732 Guldager.
C OZ3AW, Ib Reinwald, Nørrekær 20, 2. tv., 2610
Rødovre.
B 10343, OZ3FD, Henry Friberg Knudsen, Ørumvej 36, Avedøre, 2050 Hvidovre.
B 11089, OZ3JZ, Johannes Christian Jørgensen, SøSøby, 5632 Flemløse.
C OZ3TX, Finn Georg Jelstrup, Enghavevej 18,
9000 Alborg.
C 10994, OZ4OA, Jens-Ove Schou, »Kirkebo«, Ve
ster Marie, 3700 Rønne.
C 10318, OZ4YV, Kai-Age Svendsen, Smallegade 1,
3700 Rønne.
B OZ5YZ, Bent Hansen, Steen Blichers Gade 1,
7400 Herning.
C 10395, OZ6QQ, Preben Steen Jensen, Ringstedvej 9, 4000 Roskilde.
C OZ6TO, Thorkild Peter Barnholdt, c/o Woldersen, Saxogade 24, 2. th., 1662 København V.
B OZ7GD, Joseph Rodney Christensen, Dalgas Bou
levard 164, 2000 København F.
B OZ7KB, Knud Maro Henrik Bjarnø, Frederikssundsvej 30, 3660 Stenløse.
B 7542, OZ7KU, Knud Kling, Palermovej 2, 2300
København S.
C 10870, Bo Gårdmand, Rolsøvej 2, 8240 Risskov.
B 1230, OZ9H, Helge Sibborn Petersen, Holbækvej
8, 4000 Roskilde.
C 10566, OZ9UC Ernst Christensen, Due Odde 5,
8210 Århus V.
luddragelse:
OX3DX, Henry Friberg Knudsen, 3940 Frederikshåb.
NYE MEDLEMMER
11109 J. E. Berg, Ridder Stigs Vej 7, København S.
11110 B. Pedersen, Provst Petersensvej 3, Tønder.
11111 Lennart Marcussen, Rentemestervej 22, 2.,
th., København NV (A).
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11112

Thorkild Nielsen, Rosenkrantzgade 20, 4.,
vær. 6, Århus C.
11113 Steen Parkel, Rådmandsgade 40 C, 6., Køben
havn N (A).
11114 Charly Brandrup, Maylandsvænget 2, Næs
by F.
11115 Ove Sørensen, Romalt skole, Randers.
11116 S. P. Nielsen, Nørrekær 287, 3.,
Rødovre.
11117 Einar Larsen, Lindevej 8, Fruens
Bøge.
11118 Arnt Johansen, Bakkevej 16, Odense.
11119 F. Troensegård, Tøjhushavevej 9, Randers.
11120 Reynir Johansson, Klingstrupvænget 107,
Odense.
11121 Poul-Erik Sørensen, Østergade 58 st., Ros
kilde.
11122 Emil Jensen, Vestergård, Bovlstrup.
11123 Stig Almdal, Skydebanegade 40,
København
V (A).
11124 Søren Nielsen, Reberbanen 18, Viborg.
11125 Keld Allan Skov, Brorsonsvej 13, Viby J.
11126 Poul Vinter, Kappendrup pr. Kappendrup.
11127 Poul Doberck, Nyelandsvej 13, 4., Køben
havn F. (A).
11128 Jørgen Krogsgaard Doberck, Nyelandsvej 13,
4., København F.
11129 Niels Aakerlund, Snorrebakken 62, Knud
sker, Rønne.
11130 Peter Smidth, Petersminde, Uggerslev.
11131 Søren Carl, Mimersgade 113, 3., tv., Køben
havn N.
11132 Poul Vedde, Tammerisvej 45, Risskov.
11133 Gunnar Meyer, Kjærslund 6; Viby J.
11134 K. Fredsøe Pedersen, Heimdalsvej 12, 1.,
Abyhøj.
11135 N. Tsoskunoglu, Kullebakken 5, Kastrup (A).
11136 Ole J. Pedersen, Søndergade 15, Egtved.
11137 Poul E. Sørensen, Kirkevænget 9, Egtved.
11138 Gregers Dahl, Rønnevej 22, Viborg.
11139 Hans Peter Jørgensen, Væggerløse.
11140 Tonny Koch, Reginehøjvej 41, Arhus N.
11141 OZ2RB, Harry Borre, Vibevej, Assens, Ma
riager.
11142 Kjeld Grannow Jensen, Skovvej 11, Næsby F.
11143 Frede Olsen, Abildvænget 2, Ballerup (A).
11144 Knud E. Rasmussen, D.C.C.P. Mtn., Thule
Air Base, Dundas, Grønland.
11145 OY5FD, Frodi Durhuus, Vestmanna, Fær
øerne.
11146 Ole Nyvad, Østergade 24, Vejen.
11147 Inge Bjørn, Havdrupvej 66, Brønshøj (A).
11148 Jørgen Troest Petersen, Ejerslev, Nykøbing
M.
11149 OZ4AA, S. A. Andersen, Præstegårdsvænget
20, Odense.
11150 Bent A. Husted, Løvsangervej 14, Østengård,
Vejle.
11151 Chr. Jensen, Box 16, Frederikshåb, Grønland.
11152 Erik Helmuth Jensen, Tvedvangen 222, Her
lev (A).
11153 Jørgen Larsen, Vestergade 28, Nørre-Broby.
11154 Ole Nyboe, Dronning Sofiesvej 81, Roskilde.
11155 Ole Bak, Rønneholmsvej 30, Rødovre.
11156 Kurt Andersen, Dambakken 18, Hasle.
11157 J. Roedlund, Højgårdsvej 24, Hørning.

11158
11159

Svend Erik Laursen, Frodesvej 16, Åbyhøj.
Peter Olsen, Ingerslevs Boulevard 24, Århus
C.
11160 Jørgen Brix Kristiansen, Postkontoret, Had
sund.
11161 Søren Vang Olsen, Engparken 14, Karlslunde.
11162 OZ8CJ, Carl Erik Jensen, Ågerupvej 22,
Brønshøj.
11163 Ole Christiansen, Schønbergsgade 9, 2., tv.,
København V (A).
11164 Erik Sørensen, Vester Terp, Løgumkloster.
11165 Per Jensen, Højby Bygade, Højby, Fyn.
11166 Finn Lyngemark, Backersvej 114 A,
København S. (A)
11167 Kjeld Flyvholm Brodersen, Blans, Avnbøl.
11168 Mal the Ulrik Engelsted, de Lichtenbergs Vej
79, 1. tv., Grenaa.
11169 Arthur Nicolajsen, Revsbækgård, Hadsund
Syd, Hadsund.
11170 M. Brøgger Jensen, Nordmarksvej 108, 1,
Kastrup.
11171 Anker Olsen, Jagtvej 201, 2. th., København
0. (A)
11172 Erling Vilstrup, Rødegårdsvej 98 C, Odense.
11173 Poul Emil Munk, Gammeltoft, Rutsker,
Hasle.
11174 Tue Friis-Hansen, Prebens Vænge 15,
Lyngby.
11175 Jørgen Møller Jørgensen, Ahornvej 4,
Orehoved.
11176 Erik Olsen, Ålekistevej 186 A, Vanløse (A)
11177 Linda Nielsen, Kronborggade 10, 3. th.,
København N. (A)
11178 Thomas Hansen, Chr. Winthersvej 42,
Esbjerg.
11179 OZ4HW, Hans P. Nielsen, Vestergade 9, Tarp,
Guldager.
11180 Allan Christensen, Askøgade 12 st.,
København ø.
11181 Jørgen Espersen, Himmark, Svenstrup, Als.
11182 Søren Frederiksen, Virum Overdrevsvej 16,
Virum (A)
11183 Jytte Pedersen, Banevolden 3, Malling.
11184 OY7JD, Johan Nicolai Dam, Sømands
hjemmet, Klaksvik.
11185 Carlo O. Pedersen, Snerlevej 13, Aalborg.
11186 E. E. Larsen, Kirke Værløsevej 25, 3. th.,
Værløse.
11187 OZ2NB, Børge Nielsen, Bækkeskovvej 47,
Brønshøj. (A)
11188 OX5BJ, Nelson L. Bell, Federal Electric
Corp., P. Mtn. Thule Air Base, Dundas.
11189 Rudolf Wilhelm Nissen, Bakkevej 2 A,
Haderslev.
11190 Lars B. Larsen, Strandegård, Svenstrup,
Korsør.
11191 Poul Mikkelsen, Griffenfeldsgade 28, 5.,
København N.
11192 Carl Åge Jensen, Østerbro 4, Tommerup.
11193 Lars Nyboe, Prins Burisvej 28, Roskilde.
11194 Jørn Thyrrestrup, Birkevej 4, Virum.
11195 Preben Johansen, Lundebjerggårdsvej 6 st.,
Skovlunde. (A)
11196 Knud Lund, Køgevej 126, Roskilde.

11197 John Klingenberg, Tryggevældevej 40,
Vanløse (A)
11198 Jens Erik Hovgaard, Harald Kiddesvej 34,
Åbyhøj.
11199 Gøsta Ahlfors, Dalstrøget 105, Søborg. (A)
11200 Erik Hansen, Granvej 6, Dyrup, Fruens
Bøge.
11201 Orla Tonnesen, Løvlundvej 8, Hejnsvig.
11202 John Henrik Sørensen. Dannebrogsgade 33,
1. th., København V. (A)

7626
10532
7586
7979
10306
8906
2210
7794
3520
9582
4785
6326

Atter medlem.
Kurt Østergaard, Biilowsgade 60, Århus C.
Willy Hyllested, Chr. Koids Allé 16, Kastrup
(A).
OZ1PN, Peer Seier Nielsen, Chr. IX’ Allé 44,
st., Lyngby (A).
W. W. Nielsen, Nygade 16, Horsens.
Poul Kristian Hansen, Vandværksvej 11,
Hundested.
Martin Hansen, Søst, Rødekro.
OZAM, E. Soelberg, Skovbakken 8 D,
Fredericia.
Søren Ploug, Rugårdsvej 60, 2., Odense.
OZ4E, Knud Svendsen, Stavnsholt, Gydevej,
Birkerød.
Claes Engelsted Christensen, Konvalvej 47,
Aalborg.
OZ6HB, Henning Lund, Bakkevej 6, NørreBroby.
OZ7DS, D. Sloth Nielsen, Godthåbsvej 7,
Frederikshavn.
OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
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Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Hor
sens. Tlf. (05) 62 18 34.
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Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
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