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OZ bliver 40 år
Den 15. april er det 40 år siden, OZ udkom
første gang. Det var et meget beskedent blad på
kun to sider, men siden er det jo gået støt og
roligt fremad, til bladets nuværende stade, hvor
sideantal og indhold er så stort og omfattende,
at ingen af de mænd, der dengang stod faddere
til barnet, turde drømme herom.
Der er grund til at sende en stille tak til de
fremsynede mænd, der i sin tid gik ind for OZ
og valgte dets navn, og til de, der hjalp til at
holde barnet oven vande i de første vanskelige
år. Der er også grund til at hylde den række af
gode redaktører, som bar bladet frem og som år
efter år lagde en alen til dets vækst. Der var
redaktører, som intet fik for deres arbejde, og
der var redaktører, som gladeligt spyttede i kas
sen, for at bladet overhovedet kunne udkomme.
OZ har været med til at gøre tidens gerning.
Vort blad har været aktiv deltager i hele den
spændende udvikling, som radiokommunikatio
nen har gennemgået. Det har været med til at
kundgøre de første spændende resultater af for
søg med de dengang så ukendte korte bølger.
Alverdens nyheder på kortbølgeområdet er ble
vet amatørens eje gennem dets spalter. OZ
har vejledet og opmuntret amatørerne til at
prøve de nye opdagelser og gjorte erfaringer,
fremskaffet diagrammer og beskrivelser og i
det hele taget stimuleret interessen for kortbøl
gesagen. OZ har samlet amatørerne om den fæl
les sag og støttet og opmuntret dem i kampen
for at bibeholde deres rettigheder på trods af
nye tiders storm på radiofrekvenserne.
Med sine 40 årgange er OZ nu et helt lille
bibliotek, som vi alle kan være stolte af. Fra
hvert enkelt bind og fra hver enkelt side myl
drer det frem med gode ideer, oplysende kends

gerninger, med råd og viden, med lærdom og
kundskaber.
Dette navn OZ kan lyde mærkeligt for uden
forstående, men for os, der kender betydningen,
kunne navnet ikke vælges bedre. I verdens bro
gede mylder af nationer og radioamatører bety
der OZ Danmarks kortbølgeamatører, og OZ
er for os et nationalt samlingsmærke, der både
udtrykker, hvad vi arbejder med og hvor vi
har vort virke.
I de første årgange af OZ mærker man opti
misme og en ungdommelig begejstring ved at
være med i dette spændende eventyr at række
fra verdensdel til verdensdel og bygge bro og
venskab mellem alverdens radioamatører.
Nu er tiden blevet en anden. OZ er ikke
mere med i det omsiggribende forskerarbejde,
vor videnskabelige indsats er såre beskeden. Ti
dens store elektroniske fremskridt fødes på uni
versiteterne og i fabrikkernes laboratorier. Men
OZ gør stadig sin indsats, thi elektronikkens
fagre træ har mange grene, som har god brug
for dem, der fik deres første elektroniske lær
domme gennem kortbølgearbejdet i EDR. Så
dan er det gået mange af vore unge og vil gå
fremover. Men ellers er tidens tale opmuntring,
afslapning og adspredelse til den forlængede
fritid i selskab med en god hobby. Sådan en god
hobby, der både udvikler og skaffer kundskaber,
er arbejdet med de korte bølger. Det har været
sådan i al den tid, OZ har eksisteret, og det vil
fortsat være tilfældet. Til at styrke vort sam
menhold og udvikle vore kundskaber venter vi
os stadig meget af vort blad, som vi fremover
vil kæmpe for at højne og udvikle.
OZ6PA, Poul Andersen,
EDRs formand.
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For DX-jægeren:

MALPELO-METODEN

Af Hans Jørgen Rasmusen, OZ7BQ.
Langebjerg 32, 3,. 2850 Nærum.

I løbet af de sidste par år har jeg konstate
ret, at det desværre ikke længere har været så
let for mig at lave QSO med de forskellige DXpeditioner, der fra tid til anden rejser rundt i
større eller mindre dele af verden.
Hovedårsagerne til mine manglende resul
tater er utvivlsomt mangel på tid samt en lang
somt tiltagende utålmodighed.
Men selvom jeg tildels kunne forklare, hvor
for det ikke gik mig så godt i DX-jagten, så
plagede det mig alligevel så meget, at jeg for
nogen tid siden begyndte at underkaste hele
teknikken med at få DX-forbindelser en lidt
nærmere analyse.
Det var temmelig åbenbart, at det generende
lå i at forsøge at kalde i én uendelighed uden
at få noget svar. Når der ikke kom svar efter
et par opkald, mistede jeg ikke blot selvtilliden,
men også i nogen grad troen på, at mit grej var
i orden.
Min indsats kom derfor i første række til at
dreje sig om at lave en strategi for, hvornår
jeg skulle prøve at kalde, og hvornår jeg under
alle omstændigheder lige så godt kunne lade
være, fordi mine chancer var for små.

Derimod var lyttetiden, den tid han lyttede
mellem QSO’eme, meget varierende. Når det
gik rigtig hurtigt, var lyttetiden nede på om
kring 4 s, medens den i stille perioder kunne
komme op på ca. 200 s.
Specielt efter nogle dages aktivitet var tem
poet ofte temmelig langsomt.
Disse observationer viser en meget interes
sant ting, nemlig at DX-operatøren søger at af
passe sit tempo efter antallet af kaldende stati
oner. Da selve QSO’en imidlertid afvikles i
contest-tempo, er det kun ved at gøre lyttepau
serne korte, at tempoet kan sættes op, men
efterhånden som lytteperioden bliver kortere,
bliver den kaldende stations chancer for at
blive hørt stadig mindre, uanset om denne sta
tion arbejder med stor eller lille effekt.
Ved mine aflytninger af Don Miller konsta
terede jeg yderligere, at han tilsyneladende
vælger helt tilfældigt blandt de stationer, der
kalder ham. Specielt tager han IKKE dem
først, der har ventet længst.
Nogenlunde tilsvarende observationer gjorde
jeg hos Lloyd Colvin W6KG, da han rejste
rundt i Afrika.

Beregningsgrundlag.

Beslutningsteori.

For overhovedet at kunne komme nogen
vegne, er det nødvendigt at have et datamate
riale, der beskriver, hvad der egentlig sker,
når en DXpedition arbejder.
Til alt held havde jeg, mens Don Miller rej
ste rundt til øerne i Det indiske Ocean gjort en
række observationer med hensyn til den hastig
hed, hvormed han afviklede sine QSO’er.
Den tid, det tog at afvikle en QSO, var næ
sten konstant 25 sekunder (s), sjældent under
15 s og sjældent over 45 s.

Hvorledes samler vi nu disse erfaringer på
en måde, så man kan træffe beslutning om,
hvornår vi ved fremtidige DXpeditioner skal
kalde eller vente?
Som hjælpemiddel valgte jeg at benytte en
lille del af den disciplin, der kaldes statistisk
beslutningsteori, dog her anvendt i en meget
simpel udgave.
Inden vi går videre, er det nødvendigt at
gøre nogle bemærkninger om vor opkaldstek
nik.
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FIG. 1.
Antal opkald der er nødven
dige for at man med 95 pct.
sandsynlighed kan regne med
at få forbindelse, når sand
synligheden p for at få forbin
delse i et vilkårligt opkald er
kendt.

Først og fremmest er det naturligvis en for
udsætning, at vi kalder på den eller de frekven
ser, hvor DX-stationen lytter; dernæst er det
nødvendigt, at vi kalder, når han lytter efter
opkald, og ikke når han er i QSO eller sender.
Endelig er det en stiltiende forudsætning, at
vi tidligere har været i stand til at lave forbin
delse med andre stationer indenfor det samme
geografiske område.
Har vi på f. eks. 15 meter tidligere kunnet få
QSO med Panama, Columbia og Peru, er der
ingen grund til på forhånd at udelukke mulig
heden for, at vi også på 15 meter (med den
samme station) vil være i stand til at få QSO
med Malpelo Island.
Det første vi skal gøre, er at opstille et reg
neudtryk, der tillader os at bestemme sandsyn
ligheden for, alt andet lige, at få QSO med DXstationen.
Der er ikke tale om, at vi skal lede efter el
ler opstille en naturlov, vi skal blot opstille et
udtryk, der på rimelig måde giver udtryk for
vor erfaring om chancerne.
Da vi på forhånd ikke ved så meget herom,
benytter jeg et udtryk, som har de rigtige tal
mæssige egenskaber, og som i andre lignende
tilfælde har vist sig velegnet.
Skulle beregningsmetoden senere vise sig at
være utilstrækkelig, kan vi korrigere herfor
ved hjælp af det indsamlede datamateriale.
Regnestykket for sandsynligheden p bliver
således:

Udtrykket for p er netop sandsynligheden
for at finde et betjeningssted ledigt, når der
foran betjeningsstedet ikke kan dannes kø (et
køsystem med ren afvisning).
Man ser, at jo mindre T1 bliver, des mindre
bliver også p, mens p omvendt bliver næsten 1,
når T1 bliver stor.
Dette forhold er iøvrigt afbildet på fig. 1.
Da det imidlertid ikke er særlig let at be
stemme lyttetiden, vil vi, som det senere vises,
i stedet benytte antallet af QSO’er pr. minut
som udgangspunkt ved bestemmelsen af vor
sandsynlighed for QSO.
Da vi har forudsat, at DX-stationen vælger
tilfældigt blandt dem, der kalder ham, kan vi
herefter beregne, hvor mange gange vi skal
forsøge et opkald, for at vi med f. eks. 95 pct.
sandsynlighed kan få forbindelsen.
Ønskes en større sikkerhed, kan vi f. eks.
anvende 99 pct., hvilket blot kræver nogle flere
beregninger.
I hvert forsøg er der to udfald, enten får vi
forbindelsen med sandsynligheden p, eller også
får vi ikke forbindelsen (med sandsynligheden
1 -Pi-

Forløbet af en serie opkald kan afbildes så
ledes:

hvor TI er den gennemsnitlige lyttetid og Ts er
den gennemsnitlige QSO-tid, der her er sat til
25 s.
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FIG. 2.

Det antal opkald, vi højst skal benytte for at
have 95 pct. chance for at få QSO, bestemmes
således:

FIG. 2.
Sandsynligheden p for at få forbindelse i et vilkårligt
opkald som funktion af lytteperiodens længde. QSOtiden er konstant = 25 s.

Hvis p er 0.5 (50 pct.) får vi:
1. opkald
2.
3.
4.
-

1
0.5
(0.5)2
(0.5)3

•
•
•
•

0.5
0.5
0.5
0.5

=0.50
= 0.25
= 0.14
= 0.06
0,95"

F1G.- 3;

Resultat n = 4.
For alle værdier af p kan vi herefter be
regne n, eller vi kan benytte fig. 2, hvor n er
beregnet svarende til 95 pct. sikkerhed.
På fig. 3 er fig. 1 og 2 knyttet sammen, så
ledes at man kan gå direkte fra lytteperiodens
længde til det antal opkald, man skal regne
med højst at skulle afgive.
Som omtalt tidligere kan man, under for
udsætning af at QSO-tiden er konstant, også
benytte antal QSO’er pr. tidsenhed i stedet for
lytteperiodens længde.
De hertil hørende talværdier er indsat nederst på fig. 3, idet talværdien refererer til an
tal QSO’er pr. minut.
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Skal vi kalde?
Vi er nu kommet så langt, at vi har fået be
skrevet antallet af opkald, som vi skal regne
med at afgive, som funktion af DX-stationens
arbejdstempo, vi er imidlertid endnu ikke kom
met så langt, at vi på ensartet måde kan træffe
beslutning om, at vi skal afgive opkald, eller
om vi skal vente til senere.
For at kunne gøre dette er det nødvendigt
at se lidt på den gevinst, vi mener at få ved at
lave en DX-QSO og på de tab, der er forbun
det med at prøve.
Det forekommer formodentligt de fleste no
get fjernt med sådanne betragtninger, men de
er kun udtryk for, at vor erfaring siger os, at

BESLUTNINGS

QSO art

Gevinst

MATRIX.

FIG. 4.

Antal QSO 'er
pr. min. > 1,7

1,7 > A > 1,1

1,1 > A >0,6

0,6 > A

1

10

NEJ

JA

JA

JA

2

8

NEJ

JA

JA

JA

3

5

NEJ

NEJ

JA

JA

4

3

NEJ

NEJ

JA

JA

5

2

NEJ

NEJ

NEJ

JA

6

1,5

NEJ

NEJ

NEJ

4A

der er knyttet en eller anden gevinst, f. eks.
prestige, til at kunne lave de store DX-ere,
mens vi på den anden side også ved, at der er
et eller andet, der får os til at holde op med at
kalde i det uendelige, f. eks. at vi bliver træt
eller mister prestige.
Lad os antage at vi får 10 points for en QSO
med en DXpedition fra et land, vi ikke har la
vet tidligere, og hvorfra der er meget lav akti
vitet, 8 points for en QSO med en DXpedition
fra et land, vi har lavet, og at der fra dette land
er lav aktivitet. 5 points for en QSO med en
DXpedition fra et land, vi ikke tidligere har la
vet, men hvorfra der er stor aktivitet.
3 points for en QSO med en DXpedition fra
et land, vi tidligere har lavet, og hvorfra der er
stor aktivitet.
2 points for en fast station i et nyt land og
endelig 1.5 points for en QSO med en fast sta
tion i et land, vi tidligere har haft forbindelse
med.
Denne pointsskala viser altså, at jeg dels
gerne vil ligge højt på DXCC-listen, dels gerne
vil lave DX-stationerne.
Tabene kan f. eks. fastsættes således, at det
koster 1 point at foretage et opkald, 2 points
for to opkald o.s.v.
Sålænge gevinsten er større end tabet, skal
vi forsøge at kalde, men når gevinsten bliver
lig med eller mindre end tabet, skal vi slet ikke
prøve, men i stedet vente, til tempoet er blevet
noget mindre.
Såvel fastsættelse af gevinster som tab skal
naturligvis ske individuelt under hensyn til in
teresser og ønsker. Amatører med TVI- eller
BCI-besvær vil måske ønske at begrænse sen

detiden mest muligt og derfor sige, at opkald
nummer 5 og derover er dobbelt så dyre, altså
2 points pr. opkald.
For at få oversigt over, om man skal forsøge
eller ikke, kan resultaterne samles i et diagram,
en beslutningsmatrix, hvoraf man direkte kan
aflæse sin strategi.
Lodret er matrixen inddelt efter arten af DXstationen, mens der vandret er en inddeling
svarende til fire intervaller af antal forbindelser
pr. minut. Se fig. 4.
Forsvinder charmen ved DX-jagt?
Betragtninger af denne art er for de fle
ste amatører noget teoretiske eller måske ufor
ståelige.
Man vil hævde, at det først og fremmest
kommer an på øvelse og eventuelt på statio
nens indretning, om man er i stand til at få fat
i DXpeditionerne.
Ganske rigtigt! men det, der er beskrevet
her er netop blot en metode til en rationel ud
nyttelse af ens erfaring.
Man kunne derefter spørge, om det overho
vedet er interessant at lave DX-forbindelser,
når man på forhånd kan bestemme, om man
vil få forbindelser eller ej. Svaret herpå afhæn
ger naturligvis af den enkelte, men for det før
ste får vi ikke med sikkerhed en forbindelse,
kun med en vis, høj, sandsynlighed. Dernæst
kan det jo blive en del af fornøjelsen, netop at
lave forbindelsen på det rigtige tidspunkt o.s.v.
I mit tilfælde var det nødvendigt at »presse
citronen«, d. v. s. bruge al den viden, jeg kun
ne fremskaffe, på bedst mulig måde, hvis jeg
skulle kunne være med i DX-kapløbet. For dels
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GAMMA-MATCH A LA CYKELPUMPE
Af OZ2TN, Herman Nielsen, Erantisvej 7, Resen, 7800 Skive.

Jeg skal her vise, hvorledes man klarer pro
blemet med en Gamma-match til 2-meter an
tennen. Løsningen kendes kun af de færreste.
Tegningen viser faktisk, hvordan man klarer
den ved at lave den nederste udligger som en
slags pumpe, hvor pumpestangen er en stiv
messingtråd (svejsetråd), stemplet en stump po
lyætylen fra et coaxkabel, tilpasset så det gli
der let i røret uden slør, og topstykket en dito
prop, hvorigennem stempelstangen føres ud til
forbindelse med feederens inderleder. Bunden
af røret tilproppes med en prop af plastik, træ
eller andet; blot den er 100 pct. vandtæt, er sa
gen klar.

har jeg ikke så megen tid til at være i luften i,
dels bor jeg i en etageejendom, hvor jeg kun
kan sætte en meget simpel antenne op lige uden
for vinduerne, og endelig kunne jeg let lave
BCI, hvorfor jeg ønsker at begrænse den tid,
senderen er i luften.
Erfaringer.
Hvorledes virker metoden nu? Første gang,
jeg havde anledning til at anvende den, var un
der den nys overståede Malpelo Island DX
pedition.
Første aften HK0TU var i luften var QSOantallet på CW mellem 1.6 og 2 pr. minut; jeg
hørte at OZ7BG var med i jagten, og det tog
ham ca. 10 til 13 opkald, inden han fik QSO.
Næste eftermiddag var tempoet faldet til ca. 1.0
pr. min., og jeg fik QSO ved første opkald.
Nogenlunde samtidig var Gus igang fra 6W/
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Hvor lang pumpen helst skal være ved jeg
ikke, men min egen er 340 mm lang og af 10
mm ø aluminiumsrør ligesom den øvrige del
af antennen.
Tilpasningen af antennen foregår ved, at man
med standbølgemåleren indskudt mellem sen
der og antenne først skyder aluminiumsskyde
ren, til man får mindst reflekteret effekt. Der
efter trækker man i pumpestangen, til man får
det absolut mindst opnåelige reflekteret, hvor
efter ens standbølgeforhold gerne skulle være
FB.
*

W4BPD, her var hastigheden også ca. 1.0 og
jeg fik QSO i andet forsøg.
Også tidligere i forbindelse med Don Miller
konstaterede jeg, at det var temmelig let at lave
QSO, så snart hastigheden var i nærheden af
eller under 1.0 pr. minut, mens det omvendt
var temmelig nytteløst at forsøge, når hastig
heden var meget større end 1.6 pr. minut.
Dette ganske uanset om jeg anvendte 50 eller
300 watt.
Jeg håber, at dette lille eksempel på en stra
tegiplanlægning vil kunne tjene som en hjælp
eller inspiration for dem, der morer sig med
DX-jagt. Denne model er ikke udtrykket for
det bedst mulige, men kun for noget der er
brugbart under de givne forudsætninger. Der
kan laves bedre modeller, hvis der er behov
herfor, eller hvis der er tilstrækkeligt datama
teriale til at beskrive forholdene med.
*

Stationsindretnang
Af

OZ3SI,

Sven

Lindstrøm

Pedersen,

Konvalvej 7, 4600 Køge

Emnet har ikke været behandlet i OZ i lange
tider, og de fleste klarer sig ved tilfældige for
håndenværende borde og skabe, der for det
meste er upraktiske og lidet skønne samt højst
sandsynlig til irritation for XYL, der daglig går
og skuler til roderiet - Jeg har selv klaret mig
på mange forskellige måder med tilfældigt sam
menskrabet inventar, som det hidtil hjemme
byggede grej har været anbragt i og på, men
efter at være gået over til kommercielle kits,
meldte tanken sig, om ikke det kunne lade sig
gøre at fremstille et arrangement, hvor hele sta
tionen kunne indrettes, med samt alle bøger og
instrumenter. - Det kunne det, og her er resul
tatet. Jeg synes selv, at det ser godt ud, og des
uden har jeg fået en god bordplads til eksperi
menter med mindre opstillinger.
Systemet er helt opbygget i spånplader, og
alle forkanter er forsynet med plastic-kantlister, der giver arrangementet et professionelt
udseende, og desuden er alle kablinger skjult.
Spånpladerne købes bedst i et maskinsned
keri, hvor man kan få dem udskåret på mål
og forsynet med diverse udfræsninger mod et
meget ringe beløb. Materialerne til dette arran
gement kostede mig knap 200 kr. til spånpla
der og lister, 20 kr. til maling, 6 kr. til vinyl til
bordpladen og ca. 10 kr. til diverse beslag, alt
så ca. 250 kr. for hele arrangementet.
Dette arrangement består af to underskabe
med hylder, en bordplade belagt med køkken
bordsvinyl, samt en reoloverdel. Målene frem
går af tegningen, men den kan naturligvis frem
stilles efter samme princip i de mål, der passer
den enkelte bedst. - Såfremt man vil lave en
nøjagtig kopi af dette arrangement bestiller
man følgende materialer hos maskinsnedkeren:

1 stk. 31 cm X 205 cm
med udfræsninger på ene langside som fig. 1
og anden langside og enderne som fig. 2.
2 stk. 31 cm X 94 cm
med udfræsninger på langsiderne som fig. 1
og 2.
2 stk. 30 cm X 94 cm
m. udfræsninger i den ene langside som fig. 2
4 stk. 30 cm X 60 cm
m. udfræsninger i den ene langside som fig. 2
2 stk. 30 cm X 72 cm
m. udfræsninger i den ene langside som fig. 2
4 stk. 60 cm X 68 cm
m. udfræsninger i den ene langside som fig. 2
og anden langside som fig. 1
1 stk. 65 cm X 205 cm
uden udfræsninger, idet der skal lægges vi
nyl på pladen og kantes med teaklister —
alt ovennævnte 19 mm spånplade.
Til bund og hylder i underskabe bestilles 10
mm spånplade og udfræsninger til kantlister
som fig. 2 på ene korte side:
2 stk. 46 cm X 54 cm
2 stk. 46 cm X 59 cm.
Til bagbeklædning, overdel og underskabe 4
mm krydsfiner:
1 stk. 95,4 X 199 cm og 2 stk. 49 X 54,5 cm.
Til sarg og underkant i underskabe:
2 stk. 190 cm 1” X 3” høvlet
4 stk. 50 cm 1” X 3” høvlet
12 m 20 mm plastic kantliste
2 m 2 mm plastic kantliste
3,5 m 1 0 X 2 5 mm teak kantliste og 2 meter
10 X 20 mm fyrretræsliste til hylder i under
skabe.
Hos isenkræmmeren indkøbes: 24 stk. hylde
bærere, 84 bøsninger for samme, 8 stk. møbel
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vinkler og 16 linsehovede messingskruer for
samme, 32 stk. skruer, undersænkede 2” nr. 8
til sarg og underskabe, 20 stk. skruer 1” nr. 6
til hyldelister og bundplader.
Hos farvehandleren indkøbes: 1 liter maling
(Dyrups DYP), her anvendte jeg mørk almue
blå, 1 lille flaske terpentin samt 205 cm køk
kenbordsvinyl og kontaktlim for samme (vinyl
købt på udsalg til 7,50 kr. pr. m).
Når materialerne fra maskinsnedkeren er
bragt hjem, starter man med undersektionen
(fig. 6). I de fire plader laves udskæringer til
sarg og underkant, men husk her at parre pla
derne to og to, af hensyn til bagbeklædningen.
- Nederst på forkanten skæres ud således,
at bundrammen kommer til at ligge ca. 6 cm
inde (det giver plads til fødderne), dernæst
skrues hyldelisterne på. Så skrues bundlisteme
på med to skruer i hver ende, og bundpladen
skrues på. Derefter skrues bagklædningen på
og skabene er herefter klar til at blive skruet
sammen med sargen, der fastgøres med 2 skru
er til hver plade. - Nu kan bordpladen lægges
løst på, således man har en fin arbejdsplads
ved behandlingen af oversektionen.
Man tager det ene stykke 30 X 94 cm og op124

mærker omhyggeligt til hyldebærebøsningeme
(fig. 3). Hullerne skal være 5 cm fra kanten i
hver side, og hhv. 25, 30, 35, 57, 62 og 67
cm fra underkanten. Dette giver hyldeafstande
på hhv. 25, 30 og 35 cm. Det opmærkede
stykke spændes sammen med det andet af sam
me størrelse, og hullerne bores med et 7,5
mm bor helt igennem begge stykker. Derefter
tages det ene stykke og bruges som skabelon
ved boring af yderstykkeme. Her bores 10 mm
ind, eller blot så langt at hullerne ikke kom
mer helt igennem. — Hullerne bores i samme
side, som den bageste udfræsning. Så bores der
for til skruerne for møbelvinkleme, 16 mm fra
overkanten (fig. 3), og anbragt således at vink
lerne bliver placeret i de to øverste udvendige
rum i overdelen. Vinklerne skrues midlertidigt
på de lodrette stykker, og derefter opmærkes
overpladen og der bores også for i denne. Så
afmonteres vinklerne igen, og disse males for
sig selv.
Så skulle alt være klar til maling, men først
pudses alle stykkerne omhyggeligt af med fint
sandpapir. - Om malingen kun dette, - første
gang males med fortyndet maling, derefter af
slibes med sandpapir, og derefter males med

FIG. 3

ufortyndet maling een eller to gange, med mel
lemliggende afslibning med sandpapir.
Det kan betale sig at starte med underdelen,
og derefter lægge bordpladen på, så kan man
her male delene til overdelen. Bagklædningen
til overdelen males kun på den ene side.
Når sidste gang maling er tør, skal kantli
steme sættes ind. Det går nemt med en ham
mer og en kniv. Listerne leveres i een lang
længde, og det er nemmest at banke dem på,
og skære af efterhånden. Dernæst skal kantli
sterne høvles på kanterne, så de ikke rager
udenfor materialet. Dette gøres nemmest med
en lille Surform høvl, og det er nemmest at
trække høvlen mod sig, i stedet for at benytte
den som en almindelig høvl, men det skal gø
res forsigtigt, så malingen ikke bliver beska
diget.
Dernæst bankes bøsningerne i med en ham
mer.
Så er der kun samlingen tilbage, og der er
det nemmest at skrue alle de lodrette stykker
fast på overdelen, medens denne ligger ned
på gulvet. Brug hylderne til at få den korrekte

klædningen skrues fast, også på de lodrette in
derste stykker. Så lægges der vinyl på bordpla
den med kontaktlim, og sørg for at trykke vi
nylen godt til overalt. Dernæst skæres kant
listen til, brug en skærekasse. Dernæst bores
der huller i listestykkeme for undersænkede el
ler linsehovede messingskruer (25 cm afstand).
Lim og skru kantlisteme fast (kun de tre sider
af pladen). Så anbringes bordpladen på under
delen, således at den rager lige langt ud i hver
ende, og overdelen sættes på plads. - Når man
har fundet ud af hvordan grejet skal anbrin
ges, opsættes stikkontakter under hylderne på
de lodrette stykker, og specielt i det midterste
underste rum, til loddekolbe m. m. Lednings
føringen foregår på bagsiden af bagklædningen
(der er 6 mm til formålet) se fig. 5 - alle sløjf
ninger laves i kontaktunderlaget. Dernæst bo
res huller i bagklædningen til diverse ledninger
mellem de enkelte enheder og til antenner. Dette gør, at der kun er een ledning fra en
ydre stikkontakt til hele stationsarrangementet,
og der er ikke mere et virvar af ledninger på
kryds og tværs af arbejdspladsen.
*
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FIG. 1.

DE GODE, GAMLE...
Af Teknisk redaktør

Man taler sommetider om »de gode, gamle
dage« — der på næsten alle punkter var alt an
det end gode for det store flertal af befolknin
gen. Men, hvordan var det så at være kort
bølgeamatør i »gamle dage«, nærmere beteg
net for omkring 40 år siden, da OZ begyndte
at udkomme? Ja, det kan netop de første
numre af OZ fortælle os.
Foran mig ligger et lyskopi af OZ nr. 2,
1. årgang, udkommet den 15. maj 1929. Bla
dets hoved er prydet med det samme emblem,
som stadig benyttes, ligeledes er foreningens
navn - EDR - skrevet helt som i dag. Under
hovedet står med kraftige typer: PROTEK
TOR: PROFESSOR P. O. PEDERSEN. Den
gang måtte en forening helst have en højtstå
ende og højtagtet person til »beskytter«, som
kunne tale dens sag hos myndighederne. Den
slags er gået af mode nu, hvilket tyder på, at
demokratiet falder os mere naturligt nu end
dengang. Nu kan foreningens valgte formand
og hovedbestyrelse klare sagerne selv.
Det ovennævnte andet nummers første arti
kel har til overskrift: En god sender for tele
grafi og telefoni. Forfatteren er den stadig ak
tive og velbekendte OZ7T, dengang stud. polyt. S. H. Hasselbalch. Forfatteren begynder
sin artikel med at forklare, hvorfor det ikke er
så godt at amplitudemodulere en oscillator det giver frekvensmodulation, således at sen
deren »ikke sender paa een skarpt afgrænset
Frekvens, men paa et ret bredt Bælte af Fre
kvenser«. Fig. 1 er forfatterens originale teg
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ning af en een-lampes sender med Heising Mo
dulation. Den rationelle løsning af problemet
er vel nok at anvende krystal-styring, men
lampestyring kan dog gøres tilstrækkelig stabil
til praktiske formål. Fig. 2 viser 7T’s to-lam
pes sender. Nøglen indskydes ved X, og skal
man køre med telefoni, indsættes en LF-transformer i serie med forstærkerlampens gitter
modstand, som det vises på fig. 3.
På det ledsagende foto, der desværre ikke
lader sig gengive her, ses opbygningen. Chas
siset er en træplade, spolerne er viklet »på
luft« med svær kobbertråd eller måske kob
berrør. Ikke noget med at passe på at få korte
forbindelser etc. Nå, radiomodtagning var jo
endnu ikke særlig udbredt og TVI’s eksistens
drømte man ikke om.
Når man ser på de primitive sendere og
modtagere, man arbejdede med dengang, får
man let den tanke, at datidens kortbølgeama
tører havde det ulige meget lettere end vi.
Dette gælder naturligvis også for de amatører,
for hvem anskaffelsen af et rør - eller lampe,
som det jo hed - ikke var et økonomisk pro
blem. Prisen på et rør var imidlertid dengang
i kroner og ører omtrent det samme, som nu men prisniveauet iøvrigt er jo steget med ca. en
faktor 10 på de 40 år. Der gælder noget til
svarende for de øvrige komponenter, så alt i
alt må man anslå en tolampes sender til at
have kostet det samme i materialer, som en
20-rørs sender koster i dag. Man kan forstå,
at det ikke var alle og enhver, der havde råd
til at lege med radio dengang.

4OO V.

Fig 2.
C1.: 500 cm god var. .Modtagerkondensator.
C2: 250 cm var. Senderkondensator.
C3—C5=C7: 300 om Blokkondensator.
C4: 25 om Neutrodyinkondensaton
C6: 1000 om Blokkondensator.
R1: Gittermodstand 4—5000 Ohm.
R2: Traadviklet Modstand, 9—10000 Ohm.
R5: 50000 Ohm Silitmodstand.
Dr.: 160 Vindinger 0,2 mm doibibelt bomuldsisoleret Kobbertraad, opviklet.i 4
Sektioner paa 2,5 cm Reagensglas.
Spolestørrelser:
3500 Kc. Qmraadet: L1: 12 Vind., L2: 20 Vind.
7000Kc. Omraadet: L1: 7 Vind., L2: 12
Vind.
14000 Kc. Omraadet: L1: 5 Vind., L2: 7 Vind.
Alle Spoler lavet af 16 □ Kobbertraad, Spolediameter 8 cm.
NB.: C1, C6 og C7 maa kunne taale den maximale Anodespænding.

Men teknikken da, den var da meget lettere
dengang, ikke sandt? Tja, det må man vel sige.
Det var faktisk muligt indenfor en rimelig tid
at konstruere en sender og en modtager, som
man kunne føre QSO’er med på lige fod med
andre amatører. Det kan man ikke gøre i dag,
hvis man ønsker selv at udvikle alle kredslø
bene. Den, der idag forsøger at bygge en sta
tion med de samme forudsætninger og hjælpe
midler som for 40 år siden, vil ikke have
mange procents chance for at nå frem til et
brugbart resultat.
Her er det så, at de fabriksfremstillede sen
dere, modtagere og transceivere, færdige til
stikkontakten eller som kits, kommer ind i bil
ledet. Disse sælges fordi der er et reelt behov,
som skyldes den mere komplicerede teknik,
der er nødvendig på grund af ting som ESB,
TVI, BCI, overfyldte amatørbånd etc.
I 1929 kunne man ikke gå hen og købe en
færdig station. For bare 10-15 år siden var
det endnu reglen, at en amatør selv byggede
sin station, i hvert fald senderen. Idag er dette

vendt helt om, således at det normale er at
købe stationen færdig - kun et fåtal bygger
selv senderen og endnu færre det hele.
Dette forhold vil næppe ændre sig væsent
ligt. Jeg tror imidlertid, at der er et stort behov
for kits bestående af »moduler«, hvormed man
på et basis-chassis kan opbygge sendere og
modtagere, der svarer til den enkelte amatørs
individuelle krav.
Formanden har bedt mig skrive lidt om,
hvordan jeg ville lave en sender som 7T’s fra
1929. Man forestiller sig måske, at svaret
skulle være en totrins transistorsender, men så
dan én vil man jo ikke kunne bruge på lige
fod med f. eks. en Heath-kit ESB-sender. Sva
ret må derfor blive et blokskema som fig. 4,
hvor hver af kasserne skal erstatte en kompo
nent i fig. 2. Sammenligningen er ikke helt
god nok, for fig. 4 burde have været opdelt
noget finere i funktioner og delfunktioner,
men man forstår nok meningen alligevel.
De 40 år siden det første OZ udkom er ikke
gået sporløst hen over samfundet eller kort
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FIG. 3.

Moduleret
PA-trin
efter 7T.

bølgeamatørerne, hvis rolle som teknisk bety
dende faktor er udspillet for mange år siden.
Amatørbevægelsens betydning for den enkeltes
personlige dygtiggørelse og beskæftigelse på
fornuftig måde i fremtidens fritids-samfund er
imidlertid af meget stor betydning for samfun
det, hvilket vi må håbe på og arbejde for at få
anerkendt, således at det hele ikke ender med
inddragelse af amatørbåndene og OZ’s forsvin
den.
Hvad slags stof skal OZ da så bringe i frem
tiden? Ja, selvfølgelig bliver vi ved med at

forbedres. Vi skal måske også skrive lidt for
nuftigt om de øvrige hjemme-elektronikting,
der findes, og som interesserer mange kortbøl
geamatører. Der er mere end nok at tage fat
på, så for min skyld må fremtiden gerne
komme!
7AQ

Tips
Forleden skulle jeg bruge en forstærker, som
jeg kun regnede med at bruge til nogle få for
søg. Da jeg manglede noget at bygge den op
på, tog jeg en papæske og skar et par
huller i dennes bund til et par transistor
fatninger og en støttebuk. Med en klat lim
blev disse fæstnet, og så kunne jeg begynde
monteringen. Godt så det ikke ud, men det var
hurtigt og nemt — måske andre kan bruge
ideen.
Vy 73,10624, Knud K. Jensen,
Elsevej 46, Værløse.

TR’s forslag.

skrive om sendere, modtagere og de 1001 an
dre ting, man selv kan bygge. Men der vil
blive lagt mere vægt på omtale af nye ting,
gennemgang af fabriksgrej og måleudstyr, samt
alt det ekstraudstyr, hvormed stationen kan
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STOF TIL OZ
skal være redaktionen
i hænde
senest den 25. i måneden

Faselåst oscillator
til 2 meter
2.

> +12 v
Stab.
Til
pro d uktd etekto r

reviderede udgave

Da et større antal amatører bygger - eller
påtænker at bygge — den faselåste oscillator fra
september OZ, vil jeg gerne tilføje et par linjer
om et alternativt fangkredsløb, samt et forslag
til en indjusteringsprocedure.
Det ændrede fangkredsløb blev lavet, fordi
nogle amatører havde besvær med FM-modulation af krystaloscillatoren p. gr. a. kapacitets
ændringer i produktdetektoren. Fejlen kunne
formentlig afhjælpes ved at forbedre krystal
oscillatoren, eller skaffe et bedre krystal, men
den nedenfor viste ændrede fangkobling over
flødiggør dette.
Virkemåden af kredsløbet er som følger: Når
faselåsen ikke er i synkroniseret tilstand, er arbejdspunktet for AC 125 indstillet, så varicapspændingen Ud vokser over tændspændingen
for unijunctiontransistoren. Når »tændingen«
sker, aflades 68/dF-kondensatoren næsten fuld
stændigt og begynder en langsom genopladning
gennem 390 ohms modstanden. Herunder har
VHF-oscillatoren »fulgt med«, og under oplad
ningen »fanger« kredsløbet som ønsket. Unijunctiontransistorens tændspænding kan ændres
ved at variere P2, idet tændspændingen groft
taget er ca. 0,65 gange lUs spænding.
Indjustering: Varicap-ledningen afbrydes og
varicap’en forbindes til en variabel spændings
kilde på 4-5,5 volt. Forbindelsen til 2N2646’s

Elektronisk CW-nøgling
Af OZ1RK, Hans Jønsson,

,

I min 2 m TX nøgler jeg på den viste måde.
Det har vist sig at være UFB med en transi
stor, absolut klikfri.

emitter brydes. Der sættes strøm på hele opstil
lingen, og VHF-oscillatoren lægges på plads v.
hj. a. en tilsluttet modtager, så den netop dæk
ker 133,3-135,3 MHz med den angivne spændingsvariation. Endvidere justeres P1, så Ud
= 8 volt.
Varicap’en forbindes nu til servoenheden og
unijunctiontransistoren kobles til. Når der atter
sættes strøm på, sker synkroniseringen sikkert
straks; hvis ikke, justeres på P2. Med synkro
niseret kredsløb justeres P2, så UB 2 = 8 volt.
Herefter er kredsløbet færdigjusteret, og behø
ver ikke yderligere opmærksomhed.
Ved valg af unijunctiontransistor skal man
passe på, da kondensatoren på 68 «F er en
unormalt stor værdi, men overskridelsen er til
ladelig, når man tager den lave tændspænding
i betragtning. 2N2646 koster ca. 6,60 en gros
incl. moms (General Electric).
Til amatører, der påtænker at bygge opstil
lingen, kan endvidere tilføjes, at Scantronic
fremstiller et velegnet krystal til en rimelig pris
(45,- plus moms ab fabrik). Man skal be
stille et 3.overtone HC-25/U på frekvensen
76,50000 MHz. Leveringstid: 14 dage.
- 9MO Cl sidder for at fjerne evt. HF, som ellers
kan være generende, det kan i nogle tilfælde
være nok til at kortslutte transistoren og starte
TX.
Ellers er det ret nemt, styringen tager man
fra den elektroniske el-bug. Når den leverer
6 V kortslutter transistoren, der f. eks. er en
BC 108, som rigeligt kan klare et ikke alt for
hidsigt rør. Monter den direkte på rørfatnin
gen.
BCNU på 2 m CW!
Ved fone lægger man blot ca. 6-8 V fast på
pkt. 1, og transistoren vil holde sig kortslut
tet; dette kan nemt indbygges i omsk. for CWFone.
*
129

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: Hvilke transistorer og dioder vil du
foreslå at bruge i stedet for de anvendte i det viste
diagram for et stabiliseringstrin for FT150, som
feg ønsker at bygge ind i min FT100?
Svar : På fig. 1 er 1S334 et 9V, 0,25 W zenerdiode,
og her kan bruges 1N935, 1N713, 1N757 og BZY88/
C9V1. 1S993 er lidt værre, for det er en zenerdiode
på kun 3 V, også 14 W. Det tætteste, man kan kom
me i normale typer er 1N746 og BZY85/C3V3,
som begge er på 3.3 V. Nu er zenerspændingen i de
værdier lidt af en følelsessag, så jeg tror, at det vil
gå. Du kan også sætte fire siliciumdioder i serie i
gennemgangsretningen i stedet, det gør samme gavn,
men kan være lidt dyrere, hvis du ikke har dem lig
gende i rodeskuffen. 2SC372 kan erstattes af BC108
eller noget i den retning, og 2SC504 kan erstattes af
2N2218, 2N2219, 2N697, 2N1613, 2N1711 eller
BFY50. - Jeg tror nok, at jeg ville tilføje en 10 nF
mellem basis og kollektor på 2SC372 for at undgå
ustabilitet.

Spørgsmål: Jeg har planlagt at lave OZ1SR’s be
gyndermodtager fra august OZ. Der er imidlertid
undervejs opstået nogle spørgsmål: 1) Hvilke spole
forme skal anvendes? 2) Skal linken på MF-kredsen
i blanderen være 15 eller 25 vdg.? 3) Skal linken på
BFO’en være 15 eller 25 vdg.? (I beskrivelsen står
begge tal!). 4) På MF’en er der en afbryder mærket
»block«. Hvad bruges den til? Hvor stort skal Smetret være? Og kan det eventuelt sættes i emitte
ren på den næste transistor, så det ikke skal være så
fint følende? Er de to 2N1305 kritiske, eller kan de
erstattes af andre? 6) Hvilken transistor skal anven
des i BFO’en? 7) Kan OA200 anvendes alle steder,
hvor der er placeret dioder, eller skal det være ger
maniumdioder?
Svar : 1) Spoleformene på foto er Radio Parts nr.
5013. 2) Jeg gætter på 25 vdg. 3) Do. 4) Til at blo
kere modtageren med under sending ved at AGC
linien lægges på stelpotential, hvorved alle MF-tran
sistorerne bliver strømløse. 5) Skyder på 1 mA. Ja,
hvis emittermodstanden skiftes fra 68 kohm til 680
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ohm, kan metre op til 10 mA nok bruges. 2N1305
er aldeles ukritiske her, AC126 vil være fine. 6)
Gætter på AF124, men hele serien til AF127 er ud
mærket. 7) Det behøver ikke at være germanium
dioder, idet kredsløbene nok kan bringes til at spille
fint med siliciumdioder af HF-typen, fx 1N914 eller
BAY38, men ikke OA200. Jeg gætter på, at der er
brugt germaniumdioder. AA119 er de billigste, køb
de parrede, eller gør det selv med et ohmmeter.
Spørgsmål: Jeg tænker på at hænge en antenne op
til 15 m. Nu er jeg begyndt at spekulere over, om
man skal regne det ombøjede stykke antennetråd om
antenneægget med i den beregnede længde, eller om
den beregnede længde kun skal være til bøjningen?
På 80 m har jeg altid kun regnet til bøjningen.
Svar : Til bøjningen, altså til det punkt af anten
netråden, der er længst ude.
Spørgsmål: Jeg har anskaffet mig en transformer,
hvorpå der står MP69, og den giver 2x1900 V. Nu
vil jeg gerne vide, hvor meget strøm jeg kan trække
ud af den? Jeg har tænkt mig at bruge 2x6 stk.
1N1764A til dobbeltensretning (drosselindgang og 20
μF blok), idet jeg mener, at dioderne er ækvivalente
med BY100. Er det rigtigt? Skal jeg eventuelt bruge
flere dioder? — Her i den lokale afdeling har vi di
skuteret, hvorfor man kortslutter de ubenyttede vin
dinger i et pi-led? Rent umiddelbart skulle man jo
tro, at de kortsluttede vdg. sluger effekt. Kan du gi
ve os begrundelsen? - Hvor stort MF- og BFO-signal
skal 4xOA90 have for at køre optimalt? Hvor stor
oscillator-injektion skal de 2XOA90 i Topconverteren have?
Svar: Først må man finde ud af, hvor stor kerne
effekten er, og det gøres ved at måle tværsnittet af
kernens midterben. Hvis midterbenet måler 4X5 cm,
er arealet 20 cm2. Dette tal ganges med sig selv, og
10 pct. trækkes fra: 360 VA. Nu har vi den maksi
male effekt, som kernen kan overføre. Da det drejer
sig om dobbelt ensretning, kan kun 70 pct. heraf ud
nyttes, altså max. DC effekt: 0,7x360 = 262 W.
- DC-spændingen bliver 90 pct af 1900 V ved fuldlast,
dvs. ca. 1700 Y. Max. strøm er derfor 262/1700 =
0,148 A, eller 148 mA. - Der skal bruges så mange
dioder i hver gren af ensretteren, at summen af de
res spærrespændinger bliver større end 1,75 gange
den fulde sekundærspænding, der her er 3800 V, alt
så 1,74X3800 = 6650 V. 1N1764A dioderne kan hol
de til 500 Y i spærreretningen, så der skal altså i
hver gren bruges mindst 6650/500=13,3, dvs. 14
dioder, eller 28 dioder ialt. Hver diode skal shuntes

2-meter senderen for begynderen.
I OZ marts var der en udmærket artikel under
denne overskrift af 7HU. Der står »for begynderen«,
og når en begynder så kikker på diagrammet, kan
han meget let forvirres; man skal læse artiklen godt
og huske alt, hvad fortælleren har skrevet, især om
målepunkterne. Jeg citerer : »i gitterledningen er der
indført en modstand på lkohm«. Senere hen står der :
»så kobles universalmetret til målepunktet Ml osv.«.
Ser man så på diagrammet, er der intet punkt mær
ket Ml, men derimod X. Dette kan godt give en be
gynder lidt problemer, hvis ikke han umiddelbart hu
sker på, at der tidligere står det om gitterledningen.
Endvidere er der i fig. 4 i relæet et punkt mærket A,
det er i orden og nemt at finde tilsvarende i fig. 1.
Punktet B, fig. 4, er også nemt at finde tilsvarende i
fig. 1, men jeg mener det er ret uheldigt, at lade rø
ret QQE 03/12 stå med anodespænding alene uden
gitterforspænding, der jo først er til stede, når relæet
trækker. Dernæst punkt C, fig. 4, det er ikke angivet
på fig. 1, men der står derimod - 150 V stabiliseret.
Ser man så på fig. 4 igen, omkring punkt C, er der li
ge før et lille rør OA2; dette er efter signaturen og
rørtabellen et stabiliseringsrør, så punkt C er lig +150
V stab.

med en kondensator på 1000 pF, som kan tåle
mindst 350 V vekselspænding, samt en modstand på
470 kohm. Det nytter ikke at sige, at fordi man har
drosselindgang skal dioderne ikke spærre for så stor
spænding, for det gælder kun ved fuld belastning, og
når droslen er stor. - Hvis man vil passe på sine dio
der, skal man sætte et RC-serieled tværs over se
kundæren, som vist på fig. 2. Modstanden beregnes
af formlen

og det giver i vort tilfælde

Vi vælger 82 kohm som er en standardværdi. Den
skal være 2 W. Kondensatoren beregnes af formlen

toren bliver jo alle 6650 V, så hvis man bruger
kondensatorer til 600 V arbejdsspænding (brug ikke
5 kV D-mærkede blokke, de holder ikke til 5 kV ar

Dette er, hvad en begynder får ud af den ellers ud
mærkede artikel, og skrevet til andre begyndere, som
en lille hjælp i mysteriet elektronik.
Dernæst vil jeg også gerne have lov at skyde på
2PO’s artikel (Integreret Elbug), hvori findes en del
forkortelser, som en begynder kan have svært ved at
tyde, og selv om den måske ikke direkte er skrevet
for dem, vil jeg gå ud fra, de også læser den for der
igennem at lære noget nyt og prøve på at følge med
i, hvad andre arbejder med.
Hvis en begynder ikke har en nær ven af den er
farne type og ligeledes har mod til at erkende, at der
er noget han ikke forstår og så spørger om en forkla
ring, vil der falde en del ud, og det er vel ikke de er
farnes mening (siden de skriver i OZ).
2PO forklarer om F.F., men der er eksempelvis 2
forkortelser, som efter min mening udmærket og
uden alt for meget besvær kunne være skrevet på
følgende måde: 0V (0-Volt) og Vcc (Volt kollektor),
altså en lille bagatel, der vil være en stor hjælp til be
gynderen, og som jeg vil bede alle, der skriver i OZ,
tænke lidt på. Også i den artikel er der lidt fejl, som
vel næppe skyldes 2PO. Der er side 88, 2. spalte skre
vet: udgangene kaldes Q og Q (mærket Q). Dette er
længere nede blevet til rene Q’er, derimod er det ene
mærke smuttet over på side 89 på højre halvdel af
sokkelforbindelsen af JK-FF Mc 790 P.
Vy 73 de OZ1CG, Cornelius Nielsen,
Tjørnevej 5, 9440 Aabybro.
(Svar næste side)

470K 470k

bejdsspænding), skal vi altså bruge 12 kondensatorer
i serie, der alle skal være 12X3,5 nF = 47 nF. - En
ringmodulator med 4 germaniumdioder skal have et
oscillatorsignal på ca. 0,5 V i de fleste af de i OZ
viste koblinger, og MF-signalet bør ikke overstige
1/20 heraf, dvs. 25 mV. Det samme gælder for Topconverterens blander.
Spørgsmål: Jeg står og mangler en 50 W modula
tor. Er det muligt at bruge Josty Electronic«s AF60
med en hjemmelavet mod. transformer efter? I be
kræftende fald, hvordan er den komplette beregning
af transformeren?
Svar : Du sendte ingen beskrivelse med af AF60,
så det er vanskeligt blot at sige OK. Men hvis den
kan give de 50 W går det vel. Der har i OZ for en
del år siden været artikler om modulationstransfor
merberegning, prøv at lede tilbage.
Tak til OZ9KE for en stor stak diagrammer.
Vy 73 de OZ6NF.
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ANTENNEN
— der dækker hele kortbølgespektret.

Ja, det lyder som et eventyr, men prøv alli
gevel denne antenne - det hele er lavet på et
par timer.
Det er nok de fleste bekendt, at man kan for
binde dipoler, der har resonans i amatørbån
dene, sammen i fødepunktet og føde det hele
med samme feeder, f. eks. som fig. 1 viser til
10, 15 og 20 meter. De enkelte dipoler har
ingen eller ringe indvirkning på hinanden, hvad
enhver, der har lavet denne antennetype, selv
har konstateret.
A.R.R.L.’s Antenna Handbook viser endda
en antenne af denne type lavet af twin-lead altså hvor dipolerne hænger ganske tæt sam
men. Når dipolerne kan hænge med en indbyr
des afstand på een cm, hvad sker der så, når
afstanden er 0,5 cm? Ingen forandring.
Anbringer vi nu uendeligt mange dipoler ved
siden af hinanden, får vi antennen i fig. 2, nem
lig antennen der dækker alle frekvenser. Styk
ket A kan teoretisk være så stort, det skal væ
re, men i praksis er der nok grænser. Længere
end 10 meter skal man nok ikke lave det.
Denne længde svarer til en dipol til 20 meter,
hvilket altså bliver den laveste frekvens i dette
tilfælde.
B er »dipolen« til den højeste frekvens, men
kortere end 50 cm - der svarer til ca. 300 MHz
- kan det nok ikke svare sig at lave den.

Læserne skriver (fortsat fra side 131)
Svar til OZ1CG . ..

Nogle forstår en halvkvædet vise, andre skal have
det hele klippet ud i pap. Jeg konstaterer, at du jo er
sluppet meget godt fra at tyde den dunkle tale. Na
turligvis skal der være overensstemmelse mellem
tekst og tegninger, men når uoverensstemmelserne
ikke er værre end her, så klarer de fleste den nok.
M. h. t. spørgsmålet om hvorvidt QQE 03/12 kan
stå uden gitterforspænding, så mener forfatteren vel,
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Man kan jo bore huller i pladen for at mind
ske vindmodstanden, men må så være klar
over, at man »skærer« nogle af dipolerne over.
Antennen fødes som enhver anden halv
bølgedipol med 50 eller 75 ohms coax-kabel,
symmetrisk eller usymmetrisk efter behag.
Standbølgeforholdet er ifølge sagens natur
1,0 på alle frekvenser, da HF’en fra senderen
vil »se« lige netop den længde på antennen, der
svarer til HF’ens frekvens.
De to trekanter laves af aluminiumsplade el
ler andet vejrbestandigt materiale.
I håb om at du må få megen glæde af oven
stående.
Vy73
OX3BX, Sdr. Strømfjord.
P.S.: Eventuelle spørgsmål besvares gerne.

at kredsløbet er OK. Det går nok godt, fordi der er
en usædvanlig stor skærmgittermodstand.
Fejlen i 2PO’s artikel skyldes trykkeriet, der ikke
har rettet den i overensstemmelse med min korrektur.
Det er ikke muligt og heller ikke ønskeligt, at alle
artikler skrives således, at samtlige begyndere kan
forstå det hele. Det gør efter min mening ikke noget,
at der overlades lidt til læseren selv at spekulere sig
vej igennem.
Men i øvrigt forsøger vi da efter bedste evne at
gøre stoffet så korrekt og letlæseligt som muligt.
Vy 73, 7AQ.

FRA INDUSTRI
OG VIDENSKAB
Denne artikel er skrevet i anledning af, at
klicheerne i OZ nu fremstilles ad elektronisk vej.

Den rivende udvikling, elektronikken er inde
i, griber afgørende ind i vort dagligliv. På værk
stedet og i fabrikkerne ændrer den produkti
onsapparatet, hvorved der spares arbejdskraft,
men der åbnes også mulighed for andre mere
komplicerede produktioner. Indviklede elek
tronisk styrede maskiner sørger for at vort
varebehov kan tilfredsstilles og priserne holdes
nede på et rimeligt niveau, trods den dyrere
arbejdsløn.
Det er mærkeligt for os ældre amatører at se
tilbage på denne udvikling, som er sket så hur
tigt og gennemgribende, thi egentlig tog alt
dette jo sin begyndelse ved fremkomsten af
vort dengang så kære legetøj, den første primi
tive triode. Det var arbejdet hermed, der gav
stødet til en hel række opdagelser og erfarin
ger, som satte sving i hele den elektroniske ud
vikling.
Nu er der snart ikke en videnskab eller en
fabrikation eller et håndværk, som ikke har ta
get elektronikken til hjælp som et vigtigt stykke
værktøj, og selvfølgelig skulle også den dag
komme, hvor den holdt sit indtog i bogtryk
faget. Nu ser jeg væk fra den udvikling, som er
i sin vorden, hvor hele blade og bøger sættes
og styres ad elektronisk vej, men tænker her
på selve håndværkets vigtige hjælpeelement -

klicheen. Fremstilling af klicheer har hidtil væ
ret et håndens arbejde i klichéanstalten, men
nu har vort trykkeri, Fyens Stiftsbogtrykkeri,
indkøbt den første klichéfremstillingsmaskine
formedelst den nette sum af en kvart million
kroner, og resultatet af denne maskines virke
ses nu i OZs spalter.
Med den erfaring in mente, at radioamatø
rerne er meget interesserede i at skue lidt ud
over de snævre radiointeresser og begive sig ud
på de elektroniske grænseområder, som de jo
i kraft af deres viden har så gode betingelser
for at forstå, vil jeg her fortælle lidt om, hvad
den elektroniske klichéfremstilling går ud på.
En kliché er et trykelement, det vil sige, at
det ligesom bogstavtypen er en metalgenstand
med en ophøjet plan flade. Denne danner i ty
pen selve trykbogstavet og i klicheen selve bil
ledet. På den ophøjede plane flade overføres
bogtrykfarven og fra denne afgives den under
trykningen til selve papiret. Medens typerne
fremstilles ved støbning i særlige matricer,
fremstilles klicheen ved ætsning og gennem en
meget omstændelig proces.
En fuldstændig plan metaloverflade, det kan
være zink, kobber eller aluminium, overhældes
med en lysfølsom vædske. Det overflødige lø
ber væk, og efter tørring har vi en lysfølsom
hinde. Denne hinde kan bestå af fiskelim eller
æggehvide. Disse to substanser som ellers ikke
lader sig påvirke at lyset, bliver lysfølsomme,
hvis der til deres vandige opløsninger sættes
passende
mængder
af
ammoniumbikromat.
Princippet er nu følgende. Metalpladen med
den lysfølsomme og tørre hinde lægges i spænd

Sådan ser en elektronisk gravørmaskine
ud. Til højre ser man tasteanlægget belig
gende lige over tegningen, som igen ligger
på et svingbart underlag. Et vacuum an
læg sørger for, at både tegning og kliche
plade ligger fast under arbejdet. Til ven
stre lidt højere oppe ses bordet med kli
cheen og over den gravørnålen.
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under en glasplade sammen med en fotografisk
film forestillende det billede, klicheen skal tryk
ke. Nu belyses billedet med en meget kraftig lys
kilde, det være sig solskinnet eller en buelampe
med masser af ultraviolette stråler. Der sker nu
det, at alle dele af den lysfølsomme hinde som
udsættes for lyset, det vil sige gennem de klare
felter i den fotografiske optagelse, hærdes un
der lysets påvirkning.
Efter belysningen lægges metalpladen under
en bruser og de dele af limen eller æggehvide
stoffet, der har været udsat for lysets påvirk
ning, forbliver, medens de ikke hærdede partier
opløses og skylles væk. Tilbage står et billede af
den fotograferede genstand. Da det ikke er vi
dere synligt, har man forinden gjort det, at den
belyste plade er dyppet i farvestoffet metylviolet.
Når afskylningen er tilendebragt, står billedet
skarpt med blå farve, idet farvestoffet bindes
af den tilbageblevne og hærdede hinde. Kliché
pladen er nu efter tørring klar til videre be
handling. Den lægges i en syreopløsning, inde
holdende saltsyre eller salpetersyre. Lige så
ofte bruges en opløsning af ferriklorid, som er
meget kemisk aktivt overfor visse metaller. Sy
ren eller ferrikloridet angriber nu metalover
fladen, det vil sige, kun dér, hvor den står ren
og uden overtræk af hærdet lim. De hærdede
steder er meget modstandsdygtige overfor syre
påvirkning, og resultatet bliver nu, at kliché
pladen nedætses i overensstemmelse med den
fotografiske optagelse. Vi har fået fremstillet
en trykkliché. Slet så let som her beskrevet går
det nu ikke, der er en hel række mellemstadier,
hvor nedætsningerne kontrolleres og der gribes
ind i ætsestadierne ved påføring af trykfarve
og asfaltpudder. Alt i alt kan det siges at frem
stilling af en god kliché er en opgave, der kræ
ver megen dygtighed af sin udøver.
Klicheen skal nu monteres, det vil sige, den
skal have et underlag, i regelen træ, så den
kommer op i den højde, der svarer til den nor
male typehøjde. Når klicheen sættes i bogtryk
maskinen, indfarves ved et valsesystem den
rene og uætsede metaloverflade, derimod ikke
de dybere liggende uætsede partier. Farven af
gives derefter til papiret ved den blotte berø
ring — og underet er sket. Med denne kliché,
kan der trykkes i hundrede tusinder af aftryk,
og hvert enkelt aftryk kan være en skønheds
åbenbaring. Hvor var vi mennesker egentlig
fattige uden denne opfindelse.
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Ved konstruktionen af en fotoelektrisk kli
chémaskine er man trådt ind på en hel ny vej.
Den moderne teknik har til formålet givet os
elektronisk styrede redskaber, som frembringer
en streg- eller rasterkliché på en hel ny og fuld
kommen måde. Flere fabrikker har arbejdet i
årevis på denne opgave, men mest kendt og
vel også mest fuldendt er den tyske „Klischograph“.
Ligesom man ved telefoto aftaster billedet
punkt efter punkt, bruger man også dette prin
cip i Klischographen. Ved aftastningen opstår
der varierende fotoelektriske strømme som sty
rer en gravørnål. Gravørnålen har et kilefor
met skær, og nålen trænger mere eller mindre
dybt ned i metallet i overensstemmelse med
den elektriske strøm. I maskinen har man et
bord, der automatisk fører frem og tilbage. I
den ene side af det bevægelige bord ligger bil
ledmaterialet der skal aftastes, det være sig et
fotografi eller en tegning og det fotoelektriske
aftastesystem. I den anden side ligger armen
med gravørnålen. De to funktioner, billedtastning og gravering, er således bundet til hinan
den, så der ikke sker nogen forskydning under
arbejdet; man må jo huske, at det er meget
små størrelser, man arbejder med.
Gravørbordet, der som sagt kører frem og
tilbage, aftaster billedet under den fremadgå
ende bevægelse. Samtidig går nålen i dybten i
overensstemmelse med aftastningen og foreta
ger en skærende bevægelse fremefter. Ved den
hurtige returbevægelse løftes gravømålen op
over klichématerialet. Omstyring af aftastebevægelsen sker automatisk når tastesystemet
kommer uden for billedfeltet, hvorefter det kø-

Gravørnålen skærer sig ned i pladen i små korte
bevægelser. En kraftig blæst fjerner spånerne.

rer tilbage. Samtidig gør bordet en sidebevæ
gelse, hvis størrelse svarer til to rasterpunkter.
Da der kan være op til 80-90 rasterpunkter på
én cm, kan man forstå, at det er små bevægel
ser det drejer sig om.
Klichénålen består af hærdet specialstål. Da
en normal kliché kan indeholde op imod
180.000 stk. elementer, kan man forstå, at den
lille nål med tiden bliver stump. Derfor har
man bestræbt sig for at fremskaffe gravørnåle,
man kan udskifte, ligesom man udskifter gram
mofonnåle. Skærenålen eller stikken er hulsle
bet med kileformet skær.
Som bekendt bruger man ved farvegengi
velse flere klicheer af samme billede, idet bil
ledet eller genstanden opløses i sine farvede
grundelementer ved hjælp af filtre. Grundfar
verne rød, gul og blå kommer således til ud
tryk gennem de farvefotografiske optagelser, og
når en kliché af hver grundfarve anbringes i
bogtrykmaskinen og der indfarves med hver af
de til klicheerne svarende grundfarver, rød, gul
og blå, så har man farvetrykket. Hertil skal lige
tilføjes, at man samtidig har en kliché der tryk
ker med sort, altså en fjerde kliché. Alle disse
klicheer kan nu fremstilles på en gang efter det
samme billede, idet der er indbygget farvefiltre
i aftasteren. Dette er naturligvis et meget vig
tigt fremskridt. Gravering af en kliché 15 X20

cm varer kun få minutter og mindre klicheer
tager mindre tid.
Såvidt denne nye metode til fremstilling af
klicheer, den vil både gå sin sejrsgang, og den
vil også hurtigt blive erstattet af noget, der er
endnu bedre. Der arbejdes intenst hele verden
over på at komme op på siden af de første fa
brikater af klichémaskiner med det videre sigte
at overgå dem. Sådan er jo industriens vilkår
i dag. Der er nye ting på trapperne, blandt an
det klicheer i plasticmasse, hvor plastikkli
cheen svøbes om en rund cylinder, hvorefter
den aftastes efter tegning eller fotografi på
samme måde som de gammeldags Edison fono
grafvalser. Her vil alle farveklicheer fremkom
me ved siden af hinanden på én gang. Her er
ingen frem- og tilbagegående bevægelser, alt
sker i et jævnt fremadskridende tempo.
Hvad jeg her har fortalt om klichefremstil
ling skulle, for så vidt angår den almindelige
håndværksmæssige metode, ikke være helt
ukendt for amatørerne. Det er jo faktisk det
samme der sker, når man laver sine egne
trykte kredsløb. Resistoren, limen, hærdes un
der billedet og kobberlaget kan derefter bort
ætses de steder, hvor ingen hærdning har fun
det sted. Dette er for så vidt også en kliché.
OZ6PA Poul Andersen.

SILENT KEY

Denne kliché er fremstillet på den elektroniske kliché
maskine og fotografi af en hilsen på 40 års dagen.
På denne måde også en hilsen til OZ’s læsere.

En dødsannonce i et Londonblad fortæller at John
Clarricoats, OBE, er gået bort i sidste uge.
Alverdens kortbølgeamatører har mistet en ven,
ingen har som han, kæmpet amatørernes sag igen
nem mere end 40 år.
John Clarricoats blev medlem af RSGB i 1926
og allerede i 1928 sad han i RSGB’s ledelse. I 1930
kom han til sekretariatet som »konorary sicretary«
og to år efter i 1932 blev han direktør for RSGB’s
sekretariat en stilling han beholdt til sin afgang i
1963.
Som en af kortbølgebevægelsens ledende mænd
gennem disse mange år, kom han til at præge hele
udviklingen indenfor amatørbevægelsen verden over.
Der var vægt bag denne stoute, lune englænders ord.
Under ITU konferencen i Atlanta City i 1947, fik
han ideen til dannelsen af »IARU-Region I Divi
sion«, som i efterkrigsårene bar en meget stor del
af den officielle anerkendelse af kortbølgeamatørbevægelsen.
John Clarricoats fik i 1955 tildelt »Order of the
British Empire« og ved sin afgang fra RSGB i 1963
blev han udnævnt til æresmedlem.
Ære være hans minde.
EDR’s vegne OZ2NF.
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INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION
PROTEKTOR: PROFESSOR P.O.PEDERSEN
E. D. R. er den danske Organisation af Kortbølgeinteresserede, hvis Formaal det er at fremme Interessen for og udvikle Kendskabet
'E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender- som Modtageramatører. Kontingentet er Kr. 4,50 Kvartalet,
sendelsen af „Radio Magasinet" og Foreningens Medlemsblad „OZ", som udkommer den 15. i hver Maaned, er inkluderet. Alle
Foreningsforhold besvares af Klubbens Sekretær og Redaktør Helmer Petersen, Adr.: E. D. R., Holmens Kanal 5, København K., Tlf. Central 11,605, hver
Mandag og Torsdag Kl. 20—21.

Sådan så det første nummer af OZ ud. For
matet var større end det nuværende, men sideantallet ringe, kun to sider. Vi bringer her en
fotografisk gengivelse af bladets hoved, mens
forsidens tekst er sat med moderne typer. Vi
mener det kan have interesse at læse de tan
ker, som redaktøren Helmer Petersen gjorde
sig, da han satte sig til skrivebordet og skrev
dagens tekst. Hvad han skriver om OZ og pro
vinsmedlemmerne, viste sig at holde stik. Bla
det gjorde kortbølgebevægelsen til en landsbe
vægelse og de 160 medlemmer er vokset til
4000.
Han skriver:
Når det nu endelig, efter at E. D. R. har
bestået i over 2 år, er lykkedes Foreningen for
experimenterende Sender- og Modtagerama
tører i Danmark at udsende sit eget blad, er
det naturligvis ikke uden mange forventninger
og store håb, at E.D.R.s bestyrelse har sluttet
sine forhandlinger og nu forelægger resultatet
for sine medlemmer til bedømmelse.
Som allerede meddelt på E. D. R.s side i
»Ugens Radio« nr. 13 og i »Radiomagasinet«s
april nummer vil nærværende blad udkomme
den 15. i hver måned og vil fremtidig fungere
som E. D. R.s egentlige medlemsblad. »OZ«
og »Radiomagasinet« vil gratis blive tilsendt
ethvert medlem af E.D.R., medens tilsendel
sen af »Ugens Radio« vil ophøre, og kontin
gentet forbliver som hidtil kr. 4,50 kvartalet.
Vi ved, at det længe har været mange kort
bølgeamatørers ønske at få deres eget blad i
lighed med, hvad man har i andre lande, men
grundet på landets ringe udstrækning og det
deraf følgende forholdsvis lille medlemstal, har
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til ide korte Bølger.
i hvilket Beløb Til
Forespørgsler angaaende

det af økonomiske grunde hidtil været umuligt
at bringe dette ønske til udførelse, og skønt
tanken om en sådan ordning ofte har været
drøftet på E. D. R.s bestyrelsesmøder, har
man hidtil efter nogen overvejelse og kalkula
tion over indtægter og udgifter indset det umu
lige derved.
Vi har haft den glæde, allerede efter at med
delelsen om »OZ«s fremkomst blev offentlig
gjort i »Ugens Radio« nr. 13, at modtage flere
breve fra medlemmer rundt om i landet, der
udtrykker deres glæde ved den kommende
ordning, og som endog for nogles vedkom
mende ledsages af navne og adresser på ven
ner og bekendte, der kunne ønske optagelse i
E. D. R. I virkeligheden er E. D. R.s med
lemstal allerede i disse første 14 dage af må
neden forøget med ca. 8 pct., og selv om man
desværre må regne med den mulighed, at nogle
ganske enkelte medlemmer falder fra, dels på
grund af bortrejse og dels af andre grunde, så
vil en stigning i de sidste 14 dage af måneden
medføre, at man den 1. maj vil være nået der
til, at den nye ordning kan svare sig. Dermed
være ikke sagt, at alting er nået, Man siger, at
penge er ikke alt - det er det ikke, heller ikke
i E. D. R., — men penge er en nødvendighed
for en forenings trivsel, og der kunne gøres
mange ting for medlemmerne, hvis medlems
tallet var 1600 som i R. S. G. B. og ikke som
nu ca. 160; - der kunne gøres mange ting,
som måske i særlig grad kunne komme pro
vinsmedlemmerne til gode, men som man nu
må lade ligge, fordi det det koster for meget at
starte.
Og her er vi ved et brændende punkt: Kan
der gøres mere for provinsmedlemmerne? Ja,

der kan! Vi mener, at fremkomsten af »OZ«
betyder et fremskridt i så henseende, men se et
øjeblik på, hvad der kan gøres i øjeblikket.
»Radiomagasinet«
bringer
kortbølgeartikler,
dels stationsbeskrivelser, skrevet af amatører,
dels vil der komme aftryk af foredrag holdt på
E. D. R.s møder, E. D. R. kalibrerer bølge
målere for et ringe gebyr. E. D. R. besørger
QSL-kort til medlemmerne fra udlandet, og
videresender gratis medlemmernes kort til de
udenlandske centraler. OZ7T sender morse
kursus hver søndag kl. 11,30 på 76 meter.
OZ1D foreslår andetsteds i bladet en ordning
med vandremapper mellem medlemmer; skulle
det vise sig vanskeligt at finde interessenter til
denne ordning, foreslår vi, at man skriver til
vor sekretær, som så gennem »OZ« vil for
søge at finde interesserede medlemmer på sam
me egn.
Idet hele taget vil »OZ« søge at bringe kon
takt mellem provinsmedlemmerne, og det er
en opgave, som vi har al grund til at tro vil
lykkes.
Vi håber, at medlemmerne - provinsmedlemmer som medlemmer i hovedstaden - vil
forstå, at »OZ« er til alene for deres skyld, og
at redaktøren intet hellere vil, end offentliggøre
fornuftigt skrevne indlæg fra danske amatører.
Hermed overlader vi så »OZ« til vore kort
bølgeamatører, og vi håber, De vil tage vel
imod Danmarks eneste kortbølgeblad, skrevet
til, for og af kortbølgeamatører.
Bestyrelsen.
Så vidt Helmer Petersen.
Lad os blade lidt i den første årgang af OZ.
Vi ser hurtigt, at der allerede fra starten er
tendens til særlige rubriceringer, som senere
har udviklet sig til det, vi i dag kalder Traffic
department, OZ-DX, SWL-spalten, Læserne
skriver, »Teknisk brevkasse« o. s. v. Hertil
kommer
naturligvis
konstruktionsbeskrivel
serne, som var og er alfa og omega. Der er
mange artikler, som der kan høstes erfaring af
den dag i dag, men her skal kun gives nogle få
glimt fra tilværelsen i EDR, sådan som den
kommer til udtryk i OZs spalter.

Lidt »traffic notes«:
Når der kaldes CQ.
Mærkeligt nok er der endnu nogle danske
senderamatører, som ikke har lært, hvorledes
man kalder CQ.
På det overfyldte 40 meter område kan man
virkelig undertiden høre minutlange rækker af
CQ-tegn, som vel sagtens som regel ikke bliver
besvarede. Thi hvem har lyst til at vente indtil
5 minutter på, at stationen finder det for godt
at sende sit kaldesignal? Den eneste rigtige
måde at sende CQ på er 3 gange CQ, de 3
gange sit eget kaldesignal gentaget med pas
sende hurtighed i 1 eller højst 2 minutter.
Længere skal man ikke gøre det, da områ
derne nu er så små, at det kun tager kort tid
at gennemløbe dem på sin modtager. Lyt efter
amerikanerne, de fleste af dem forstår at sende
CQ.
80 meter.
G6FY meddeler mig, at de eneste license
rede G-stationer på 80 meter er følgende:
G2BI G2HH G6LB G6PA samt G6FY.
Heraf er G2HH også i luften med telefoni.
Tilladelse til at sende på 80 meter er ret
vanskelig at få i England og gives kun for én
måned ad gangen. Ovenstående stationer ar
bejder kun søndag, mandag, onsdag og fredag,
og kun fra 23,00 til 24,00 GMT.
OZ1D.
OZ7WH (København Ø).
OZ7WH har i de sidste måneder haft gen
nemgående gode resultater, både med nøgle og
telefoni. Af de bedre DX forbindelser kan
nævnes Nordamerika, hvor han i alt har haft
11 forbindelser, styrken var gennemgående god
på begge sider »Dammen« (r 3-8 på 0-V-l),
men dette skyldes også de gode vejrforhold,
især i januar måned. Af europæiske forbindel
ser kan nævnes EAR34 og CT1AA, hvor
OZ7WH’s styrke hos begge var r 6 og telefoni
pdc t8. Hvad telefoni med hensyn til distance
forbindelser angår, er han under gunstige for
hold hørt udmærket i Amerika, og det kun
med 20 watts input. I Europa meldes også om
god modtagelse, EU2DU i Nisni-Novgorod
meldte modl.f.b.ok r 6-7 stdi, og VFAF i
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Bucarest meldte telefonien på højttaler r 8 stdi
fb. Her i landet gør skip-forhold det vanskeligt
at etablere forbindelser. OZ7WH er i øjeblik
ket i færd med at danne en telefoni-ringtest,
d. v. s. flere telefoniamatører i en og samme
forbindelse taler i rækkefølge. Testen går ud
på at danne et overblik over modulationernes
kvalitet, foretage bølgekalibrering og fastslå,
om rapporterne om fading og ustabilitet stem
mer overens i hele landet. OZ7WH er ved at
bygge sin station om til krystalstyret. Krystal
lets bølge er nøjagtig 4,26 meter (7042 KC) og
kan altså kalibreres efter. Alle danske sendere
med krystalstyring burde opgive bølgen til
E. D. R. til offentliggørelse, da det kan have
betydning for andre amatører at vide.
OZ2WH.
Standard-QSL-kort.
E. D. R. har ladet fremstille Standard QSLkort forsynet med de nye Q-forkortelser. Pri
sen er kun kr. 1,00 pr. 100 stk. portofrit til
sendt og prøve tilsendes mod indsendelse af
returporto 7 øre.
Det må siges at være billigt.
red.
Men hvad mener man om følgende annonce
ang. EDRs første håndbog:
ANBEFAL BOGEN
KORTBØLGEAMATØREN
til begyndere
Pris 50 øre
(Ja, det er ingen trykfejl, det var 50 øre).
Spørgsmål og svar.
Th. J., København: Forringes en styret senders
ydeevne, dersom samtlige trins komponenter
(kondensatorer, instrumenter etc.) monteres på
en fælles frontplade af aluminium?
Svar: Selve det, at forpladen er fælles for
alle trin, vil antagelig ikke bevirke forøgede
tab. Derimod bør man i dette tilfælde passe
særlig på, at de i forpladen anbragte dele, der
fører højfrekvente strømme, ikke placeres såle
des i forhold til pladen, at der kan komme
stærke hvirvelstrømme i den. Der må ikke
lægges ledninger, der forbinder to punkter af
pladen; således må f. eks. en eventuel jordfor
bindelse af den kun ske i ét punkt.
138

Trykfejl.
Trykfejl har der været til alle tider siden
Gutenberg. Til en i øvrigt »knippel« artikel om
vikling af transformatorer med alle data (der
kan vikles efter den den dag i dag), måtte for
fatteren 2Q se sit værk skæmmet af slemme
trykfejl, de nedenstående er blot begyndelsen,
listen fortsætter. Dette til oplysning for alle,
der ryster på hovedet af trykfejl.
red.
OZ2Q skriver:
I førte afsnit af min artikel havde desværre
indsneget sig nogle trykfejl, nemlig følgende:
Side 1, spalte
2,
i formlen, samt
spalte 3,
linie5f.o. V,læsV1
P, læs P1
spalte 2,
linie2f.n. v1,læs V1
spalte 2,
linie6f.n. v1,læsV1
spalte 3, linie 10 f.o.
spalte 3, linie 13 f.o. (v/v), læs (V/V)
Side 2, spalte 1, linie 8 f. o. da, læs d2
spalte 1, linie 15 f.o. q, læs qi
spalte 2, linie 3 f.o. (vi, læs Vi)
o.s.v., o.s.v.
Læserne skriver:
Jeg tager min hat af
for den ZL-amatør, der hørte mig QSA 3 den
25. september. - Jeg har ikke sendt i år.
OZ7S.
Amatørannoncer:
Til salg:
Hartleysender 20 og 40 meter
Kortbølgemodtager, S. G., detektor og
1 L.F. uden rør
1 Philips TA 08/10
1 Fotos 50 Watt
1 Fotos 20 Watt
H. Tscherning, OZ7Z, Fribo,
Nørresundby.

25,00
50,00
18,00
12,00
8,00
Østergade,

HB-møde.
Mandag den 7. oktober konstituerede den
på generalforsamlingen valgte nye bestyrelse
sig som følger:
Søminemester E. Bahn-Wendelboe, formand.

Ingeniør, cand. polyt. J. Steffensen, næst
formand.
Stud. polyt. S. H. Hasselbalch, kasserer.
Ingeniør, cand. polyt, G. Bramslev.
Ingeniør, cand. polyt. Gerhard Hansen.
Boghandlermedhj. F. J. A. Flensborg.
Repræsentant Helmer Petersen, sekretær og
redaktør.
Regnskab.
Extrakt af E.D.R.s regnskab 1. juli 1928
til 30. juni 1929.
Indtægt:
Overført fra forrige år ................................... 221,89
Kontingent ................................................... 2546,50
Renter fra postgirokonto .................................... 1,30
Honorar for artikler i Radiomagasinet
90,00
Saldo fra salgskonto .......................................... 8,50
Kr. 2808,19
Udgift:
Medlemsblad ............................................... 1318,20
Redaktion ....................................................... 300,00
Foredrag og artikler.......................... 319,40
Kontorartikler, tryksager etc.......................... 248,64
Porto ............................................................... 160,70
Udstilling 1928
83,80
Repræsentationsudgifter .................................. 86,71
Diverse ............................................................ 50,71
Saldo .............................................................. 299,99
Kr. 2868,19
Det reviderede regnskab ligger til gennem
syn på klubaftener. Udleveres ved henvendelse
til sekretæren.

Chirp.
OZ7WH har fået en glimrende, ja fænome
nal idé. Han har opdaget, at et krystals natur
lige bølgelængde ændres ved varmepåvirkning.
Og nu er han ved at bygge en krystalstyret
sender med et fuldt moderne damp-varmean
læg ved den ene side af krystallet og en »Frigidaire« køleenhed ved den anden side. Det
bliver en sender, der kan dække hele 40meter området, blot ved en drejning på en
damphane! Flexible Crystal-Control.

V.H.F.
Poul Høgholt har skrevet den første artikel
om VHF, den er dog af en noget senere dato
end jubilæumsnummeret.
Artiklen er meget omfattende og giver man
ge forventninger om, hvad VHF kan bruges til.
Her er en enkelt anvendelse:
»Til slut skal omtales nogle interessante
eksperimenter som kan foretages med en ultra
kortbølgesender. Senderen skal dog være ret
kraftig for at få virkningerne så gode som
mulig. Tilkobles senderen en sekundær kreds
bestående af to metalstænger på 15 til 25 cm
længde og med en indbyrdes afstand på 10
til 15 cm, en kondensator, lavet af 2 cirkulære
metalplader med en diameter på 10 cm og
variabel pladeafstand samt en slæde, hvori sid
der et varmetrådsinstrument (en lommelampe
pære kan også anvendes), kan man i legemer
anbragte mellem kondensatorplademe påvise
en stærk varmeudvikling, noget vand i et rea
gensglas kan bringes til at koge, nogle kulpar
tikler, som hældes ned mellem pladerne bryder
i brand. Stikkes en finger ned mellem pladerne,
kan man mærke varmeudviklingen i fingrene.
Fingeren får »feber«.
Værkstedsteknik:
Et hjælpemiddel.
I mange tilfælde ønsker man at begrænse
boredybden, f. eks. når man skal bore huller i
en bestemt dybde i en svær træplade eller f.
eks. når man ved gennemboring af skøre pla
der vil forhindre stødet af boremaskinen på
pladen. En simpel måde at undgå dette på viser
tegningen. En sådan klemme er nemt påskruet
og findes i flere variationer, som antenneklem
me, som klemskrue osv.
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OZ6PA

Da OZ blev til

Det er småt med fotografier i bladets første
årgange, og man ville dog gerne se, hvordan
de mænd så ud, der ledede foreningen. Specielt
kunne jeg godt ønske mig et billede af bladets
første redaktør Helmer Petersen Dette fandt
jeg i den følgende årgang af OZ, og billedet er
meget interessant, det viser ikke alene Helmer
Petersen, men også vor QSL-manager, frk.
Inger Lorentzen. Billedet er også interessant
ved at gengive Dr. Curt Lamm.
Curt Lamm var bosiddende i Berlin, men
havde stor tilknytning til Danmark. Senere har
han taget ophold her i landet, hvor han er vel
kendt under sit kaldesignal OZ2CL. Han har
medlemsnummer 108.
OZ6PA.

OZ’s anden redaktør, Helmer Fogedgård, har
glædet os med denne artikel:

Blandt Danmarks mange tidsskrifter er „OZ"
nok det, der har det mærkeligste navn - for
udenforstående. Da det første nummer så da
gens lys 15. april 1929, var der vist ikke
mange, der troede, at vi kom til at holde 40års jubilæum. Bladet havde en overordentlig
beskeden fremtræden med kun 4 sider, og da
E.D.R. dengang kun havde 160 medlemmer,
kneb det meget med økonomien.
I sine første år holdt E.D.R. til i det då
værende „Radio-Posten“, hvor vi havde en
side hver uge. Ved en koncentration i radio
pressen blev resultatet „Ugens Radio", hvor vi
også havde en side foruden lidt plads i
»Radio Magasinet«. Ved udgivelsen af »OZ«
skulle vi stå på egne ben, og det blev E.D.R.s
sekretær, Helmer Petersen, som nu er hotel
ejer i Hillerød, der blev første redaktør. Senere
afløste jeg ham fra september 1932 til decem
ber 1939, hvorefter Arne Sindal Sørensen
overtog tøjlerne i de kedelige krigsår.

Besøg.

Jeg havde den glæde, at „OZ“ voksede mest
i min redaktør-periode, men det var jo også i
de lykkelige år før besættelsen, hvor E.D.R.
fik stor fremgang. Vi kom efterhånden op på
20 sider, og de var af et noget større format
end det nuværende „OZ“. I oktober 1933 kom
tidsskriftet for første gang med omslag, og det
var et „kup" fra min side, idet ikke engang
bestyrelsen vidste det. Man tilgav mig dog, fordi
jeg selv betalte det, og hurtigt blev man klar
over, at det ikke kunne undværes. I tidens
løb har der været flere forskellige omslagsteg
ninger, forøvrigt adskilligt kønnere end den vi
har i dag.

Søndag den 7. juni 1930 havde E.D.R. besøg
af Dr. Curt Lamm, leder af D.A.S.D.s uden
landske afdeling, og der blev i dagens anled
ning taget et billede, som vi bringer ovenfor.
Fra venstre til højre ses major K. B. Warner,
A.R.R.L., Dr. Curt Lamm, D.A.S.D., frk. In
ger Lorentzen, E.D.R.s QSL manager, og
Helmer Petersen, sek. E.D.R.

I de første år var der kun én redaktør, som
altså også måtte klare det tekniske stof. Det
gik meget godt, for teknikken var jo ikke så
fremskreden dengang. En masse selvsvingere
var i funktion, og hvad der kunne opnås af sta
bile QSO’er med modtager-udgangsrør i Hart
ley-senderen var ofte forbavsende. Alt var
primitivt og selvlavet, og vi var amatører i
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ordets alleregentligste betydning. En meget hyg
gelig tid at tænke tilbage på.
Nogle små sjove eksempler kan gives fra de
gamle spalter: OZ1D er gået over til en Hartley
sender i stedet for den gamle Armstrong. Han
anbefaler at prøve telefoni på 80 meter, en
bølge som sjældent benyttes af OZ-amatører
(april 1929). OZ7NG modulerer med en mi
krofontransformator, der oprindelig har været
en almindelig Fordrulle (juni 1929). OZ7WH
kan dække hele 40 m området, selv om han
er blevet krystalstyret. På den ene side af kry
stallet e r et dampvarmeanlæg og på den anden
en køleenhed. Frekvensen ændres ved at dreje
på damphanen! (Juli 1929). E.D.R.s årsom
sætning har været på 2868,19 kr. (Septem
ber 1929).
Der er dannet nogle forsøgskredse, som skal
eksperimentere dels med styrede sendere og
dels gå i gang med at udforske 10 og 80 m
området. (Oktober 1929). OZ7T arbejder med
en Armstrong-sender, der er blevet udstyret
med „Hi-C“ kredsløb, hvorved tonen er for
bedret meget. — OZ7Y har arbejdet på 10 m
med en almindelig TPTG. Der var godt med
håndkapacitet! (November 1929). Den ulicen
serede OZ7F kritiserer, at man ikke kan få
licens til telefoni alene. På det tidspunkt fandtes
en snes ulicenserede danske amatører (decem
ber 1929).
Sådan kunne man blive ved med at trække
kuriositeterne frem fra de ældste årgange af
„OZ“. Jeg er jo selv den lykkelige ejer af dem
alle i indbunden stand. Der fortælles i sandhed
historie i disse spalter, og man forbavses over
teknikkens fantastiske fremgang i løbet af disse
40 år. Her har „OZ“ jo hele tiden fulgt smukt
med, og på baggrund af den primitive start er
det et imponerende fagtidsskrift, vi i dag mod
tager. E.D.R. er takket være en dygtig ledelse
blevet en stor og velhavende forening. I de
første år måtte vi hutle os igennem på gæld og
idealisme.
Mange minder vælder frem, når man kigger
i de gamle årgange. Fjerne begivenheder og
gamle venner toner frem påny. En spændende
tid har det været, og det er ubegribeligt, hvor de
40 år er blevet af. Men det er glædeligt at se, at

amatørbevægelsen lever i bedste velgående som
en af de fornemste hobby’er, der findes. Her
har vort gamle „OZ“ fulgt smukt med og
står bedre end nogensinde rede til at betjene
E.D.R.’s medlemmer med oplysende stof. Jeg
hilser og hylder mit gamle hjertebarn, der har
nået en så smuk position takket være mine
efterfølgeres værdifulde indsats.
Helmer Fogedgård.
40 - fyrretyve år.
Når man tænker tilbage over de sidste 40 år, alt
så den tid, »OZ« har eksisteret, så er der jo sket
mangt og meget - ikke mindst i teknisk henseende.
Et par år forud var jeg som elev i realklassen be
gyndt at interessere mig for »trådløs«, tænk engang,
det hed det dengang, og så var sandheden jo den, at
man af og til blev indviklet i adskillige tråde.
Selv om teknikken ikke var så indviklet dengang,
så var den på sin måde svær nok endda, blandt andet
var det jo et spørgsmål om at få fat i de rigtige
komponenter, og hvis de ikke kunne skaffes, ja, så
måtte man jo lave dem selv.
Jeg har set den nydeligste »skydekondensator« til
erstatning for en drejekondensator. Den var lavet af
nogle zinkplader med passende afstand, til at for
skyde i et lignende arrangement. Isolationen imellem
de 2 sæt plader var ganske simpelt smørrebrødspapir.
En af mine skolekammerater fremstillede et kry
stalapparat på en grammofonplade. Der blev savet et
ulige antal hakker på 3-4 cm radialt i pladen. I disse
hakker blev viklet en spole med isoleret magnettråd.
Afstemningen af denne spole skete med en kortsluttet
kobberring.
En anden af mine kammerater fortalte mig, hvor
dan han havde repareret en »lampe«, dette var be
tegnelsen for et radiorør dengang. Benævnelsen var
nu ikke så dårlig endda, især når man husker på, at
»lamperne« sad udvendig på apparatet, og de lyste
som små sole.
Glødespændingen blev normalt taget fra en akku
mulator, strømmen var ret kraftig, omkring én am
pere var ikke ualmindeligt. For at forhindre over
brænding af glødetråden og samtidig sørge for den
rette emission af denne, var der i serie med gløde
tråden indskudt en variabel modstand, en reostat.
Desuagtet brændte lampen altså over alligevel, og
hvad så?
Glødetråden var gerne en spiral ophængt imellem
2
stivere (man brugte direkte opvarmede katoder).
Lampen var naturligvis lufttom. Når man nu forsig
tigt varmede lampen over en bunsenbrænder, blev
glasset blødt, og det blev suget ind i kolben på
grund af rørets vacuum. Man skulle nu sørge for,
at bulen netop stødte til stiveren inde i kolben, såle
des at glødetrådens ender blev forenede. Derefter lod
man kolben afkøle, og man satte nu strøm på gløde
tråden og sørgede samtidig for en passende over
spænding,
hvorved
enderne
blev
sammensvejsede.
Keine Hexerei, nur Behendigkeit.
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Hvorvidt historien er sand, kan jeg ikke indestå
for, da jeg ikke selv har oplevet den, men den siger
måske noget om de problemer, man af og itl havde
at slås med den gang.
I de forløbne år har »OZ« stadig været med, og vi
kan vist godt sige, at det »are still going strong«.
Jeg vil gerne på jubilæumsdagen lykønske »OZ«
og dets redaktion med jubilæet, og jeg vil ønske, at
det fortsat må være med til at give os amatører man
ge rige og dejlige stunder.
OZ1BP. Bernhard Petersen.
E. D. R.’s struktur i fremtiden?
I forbindelse med »OZ«s 40 års jubilæum har jeg
fået en opfordring til at skrive om, hvorledes frem
tiden måtte kunne forme sig for E.D.R. Andre har
taget sig på at skrive om »OZ« og E.D.R. i den for
løbne årrække, så på dette punkt vil jeg indskrænke
mig til at ønske »til lykke« med begivenheden og ud
trykke håbet om, at »OZ« i fremtiden må fortsætte
den opgangslinie, som ikke mindst vore nuværende
redaktører med deres medarbejdere har en væsentlig
andel i. At »OZ« er godt i dag må ikke i sig selv
forhindre, at det bliver endnu bedre i årene frem
over.
Til sagen: Hvordan vil E.D.R.’s fremtid forme sig?
Derom ved jeg lige så lidt som alle andre, så netop
derfor må jeg være særdeles kompetent til at give
udtryk for mine tanker herom!
Et af de områder jeg har forsøgt at beskæftige mig
med i egenskab af HB-medlem, er foreningens økono
miske anliggender, og her vel nok i en vis grad med
den gennem årene opsamlede kapital. Hvorledes kan
den aktiveres til gavn for medlemmerne, uden at den
ødes bort til kortvarige og underlødige investeringer?
Mine tanker går her i retning af at anbringe en del af
midlerne i fast ejendom, en del i et litteraturfond og
endelig en del i en art »låne- og lejefond«. Medens de
to sidste emner for så vidt taler for sig selv, vil jeg
gerne gå lidt nærmere ind på emnet: fast ejendom.
En sådan ejendoms beliggenhed må afgøres ud fra
flere kriterier, idet man skal veje kapitalinvestering
og
driftsbudget
op
mod
forrentningsmulighederne.
Brugsværdien i det daglige for så mange medlemmer
som muligt op mod central placering, hvor der ikke
alene må tænkes nationalt, men også internationalt.
Ejendommens brugsværdi for E.D.R. finder jeg umid
delbart må være indlysende, bl. a. ud fra følgende:
Den vil først og fremmest give os et »ansigt« ud
adtil. Et lidt »tomt« argument vil man måske mene,
men efter min opfattelse noget væsentligt, der
»tæller« i offentlighedens syn på vor noget særegne
hobby. Vi vil få en fast adresse, hvortil alle medlem
mer (og ikke-medlemmer) kan henvende sig med deres
forespørgsler og derved undgå en hel del af den noget
forvirrede forretningsgang, vi har under de nuvæ
rende forhold. I en sådan bygning vil det være mu
ligt at indrette den administration, som en forening på
4-5.000 medlemmer ikke kan være foruden, hvis det
hele ikke skal ende i en march på stedet. Det er
utopi at tro, at vi fortsat kan administrere (eller
hvad det nu er, vi forsøger at gøre) fra diverse daglig
stuer. Arbejdet hermed har efterhånden taget et så
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dant omfang, at man ikke med rimelighed kan for
vente, at den hertil fornødne idealisme fortsat vil
være til stede. En sådan administration må formentlig
bygges op på, at der ansættes en forretningsfører,
hvorefter en hel del af de nuværende spredte funk
tioner som f. eks. kasserer, sekretær, trafik-departe
ment, QSL central m. m. kan samles på ét sted. For
manden og HB vil igennem ansættelsen af den rette
person kunne få værdifuld støtte i ledelsen af for
eningen, og derigennem vil der kunne tilføres arbejdet
ude i landet værdifulde aktiver, der ganske vist ikke
umiddelbart kan gøres op i kroner og øre, men som
netop derfor må rangere højt på listen over de go
der, E.D.R. kan tilbyde sine medlemmer. Det vil
også være muligt at tage nye områder op, som f. eks.
distribution (handel?) med diverse radioamatørartik
ler, f. eks. print, særtryk, bøger m. m., der vil kunne
etableres
udstillinger
fra
forskellige
kommercielle
foretagender, der herigennem vil få lejlighed til at
fremvise deres professionelle amatørgrej.
Endvidere tænker jeg mig, at der fremtidens E.D.R.
etableres en »teknisk stab«, hvis opgave bl. a. skulle
være udvikling af amatørgrej i nøje overensstemmelse
med det til enhver til værende behov for konstruktio
ner, der er let fremstillelige, og som tjener den aktive
amatør til glæde og gavn. Her tænkes hverken på
modtagere, sendere eller hele stationer, men sna
rere på en videreudvikling af den af 7AQ for et par
år siden fremsatte idé vedr. moduler. Med den rette
sammensætning af TS, hvorved navnlig tænkes på de
enkelte medlemmers uddannelse og interesseområder,
vil en del af frygten for »idiotsikrede samlebånds
konstruktioner« være borte. Der er allerede i dag et
stort behov for aktivisering af selvbyggerne. Hvis dette
behov ikke imødekommes, risikerer vi meget let at
ende i en kommerciel udvikling, hvor kun »stikkon
taktamatørerne« vil kunne trives, og det tjener ikke
radioamatøren til gavn. Herudover må TS yde støtte
til TR og i det hele arbejde frem til i videst muligt
omfang at tage opgaver op, som må skønnes at
kunne dække et behov for udvikling i de mange
grene af vor hobby. Der må samtidig stilles et beløb
til rådighed for TS således, at den inden for nærmere
fastsatte rammer vil kunne disponere frit.
På det styrelsesmæssige område må der også kunne
forventes visse ændringer. Den på sidste generalfor
samling
foretagne
vedtægtsændring,
hvorefter
alle
medlemmer kan stemme på kandidaterne fra de for
skellige egne af landet, er efter min opfattelse en god
ordning. Den indebærer samtidig visse forpligtelser
for de enkelte HB medlemmer, men det skal jeg vende
tilbage til senere. HB medlemmerne bør vælges for
mindst to år, med »spredt« afgang hvert år. General
forsamlingen i sin nuværende form, hvor diverse ved
tægtsændringer m. v. udformes og vedtages under
nøje hensyntagen til det mødested, der er gældende
for de enkelte år, bør nok afløses af noget bedre og
mere effektivt. En tanke går i retning af årlige kon
gresser eller lignende, hvor man både kan få mulig
hed for at drøfte foreningsanliggender og få lejlig
hed til at se »stemmen fra æteren«. Opdeles mødet
efter kriterier, vil muligheden for at de forenings
mæssigt aktive får rig lejlighed til at fremføre deres

synspunkter i en mere effektiv form end den nuvæ
rende, i høj grad kunne tilgodeses. Det vil samtidig
være en støtte og en inspiratioskilde for HB. Hvad
dette kan indebære af goder for vor fortsatte frem
gang, skal jeg overlade til hver enkelt selv at tage
stilling til. Dette med de foreningsmæssige aktive
fører umiddelbart tanken videre til selve udvælgel
sen eller opstillinget af HB kandidaterne. Skal oven
for nævnte have en rimelig chance for at manifestere
sig i noget anvendeligt, må der ved opstillingen også
tænkes
på,
hvilke
kvalifikationer
disse
personer
måtte være i besiddelse af med henblik på ledelsen
af en landsforening. Det kan ikke være nok, at på
gældende er formand for en lokalafdeling, at han
formår at hygge om medlemmerne i denne med
kaffe og hjemmebagt brunsvi’r. Der skal mere til,
for at få det hele til at køre effektivt. Selv om jeg
absolut ikke er tilhænger af, at vi på nogen måde
skal begynde at splitte vore medlemmer op i grup
per efter deres civile stillinger, så vil der nu ikke
være noget forgjort i, om man ved udpegningen af
HB kandidaterne skævede til, om den pågældende
gennem sit daglige arbejde måtte have erhvervet sig
visse kvalifikationer, som kunne gøre ham mere egnet
til at deltage i ledelsen af E. D. R., det være sig tek
niske og/eller administrative erfaringer.
Hvor bliver så hyggen fra de gode gamle dage af,
når det hele skal være så effektivt? Mit første svar
på dette må blive: »Soldatertiden v a r en dejlig tid
. . . bagefter«, og det andet, at hyggen stadig er til
stede, men at det her er op til den enkelte amatør,
inden for de givne muligheder, selv at bidrage til den.
I lokalafdelingerne ude omkring i landet er alle ama
tører velkomne og vel nok i særdeleshed de gamle
amatører, der forlængst er kommet over benovelsen
over, at »det er muligt« og derfor har lidt andre
interesser i dag, bl. a. at hygge sig og svare på
spørgsmål fra novicerne. Så helt forsvundet er den
ikke, og den vil heller ikke gøre det. Og den person
lige kontakt på landsplan? Den bibeholdes og udbyg
ges ved de årlige kongresser, der må udformes som
nationale/internationale stævner i lighed med pinse
stævnet på Nyborg Strand.
Et mere udtømmende billede af E. D. R.s fremtid
kunne vel nok gives, men lad dette være nok for
denne gang. Rom blev jo som bekendt hverken byg
get, brygget . . . eller drukket (hvor heldigt) på én
dag, og de strukturændringstanker, der her lægges
frem til fri diskussion, skal på ingen måde tages
som et udtryk for forventninger, der vil kunne ind
fris i løbet af de nærmeste par år, men det er min
opfattelse, at vi ikke fortsat kan nøjes med at lade
»OZ« være næsten ene om at formidle kontakten
mellem os.
Til slut vil jeg vende tilbage til det med valget af
HB medlemmer på landsplan. Ville det ikke være en
god ide, om HB’s enkelte medlemmer gennem »OZ«
gav udtryk for, hvad de mener om dagens og frem
tidens E. D. R. Om ikke for andet, så for at give
medlemmerne ude i landet, der jo ikke alle kender
HB medlemmerne personligt, lejlighed til at høre
noget om, hvilke tankes der rører sig her og der.
Vy 73 de OZ7XG - Erling.

HJERTELIG TIL LYKKE!
Vort kære blad »OZ«, som vi alle hver måned om
kring den 15. venter med længsel, runder i denne
måned de 40 år. I disse mange år har »OZ« og dets
medarbejdere bragt EDR’s medlemmer utallige med
delelser og oplysninger til gavn og bedste for vor
hobby, ligesom »OZ« er blevet kendt og rost langt
uden for landets grænser. Vi har i »OZ« et organ, som
vi kan være stolte af. Må håbet i denne feststund
være, at »OZ« må fortsætte i samme ånd og tone
mange år fremover.
Med dette ønsker EDR Århus afdeling hjertelig
til lykke med de 40 år, samtidig med vi udtrykker
vor tak for et udmærket blad.
P.A.V. OZ9DA/dam.
REFERAT AF HB-MØDET D. 16. FEBRUAR
1969 I ODENSE
Hele HB var mødt. 7AQ havde meddelt 6PA, at
han inden for en overskuelig fremtid ville fratræde
som TR p. g. a. manglende tid. Man vedtog, at forret
ningsudvalget skulle tale med 7AQ om udgivelsen
af en revideret udgave af VTS. 2JC, 4 KS og 1DM
forestår nu formidlingen af RTTY-materiellet. HB be
vilgede indkøbt syv kontrolure til brug ved ræve
jagter. Urene beror hos 5RO, og rævejagtudvalget be
stemmer deres brug. 6PA beklagede sig over, at der
aldrig var stof i overskud til »OZ«. Det er meget
svært at tilrettelægge produktionen. 7XG roste 6PA
for hans arbejde med »OZ«. Man bevilgede Kh-afdelingen 800 kr. til hjælp til dækning af et underskud
1 forbindelse med udstillingen i Forum. 5WK foreslog
en foreningsudsendelse på 2 m og 80 m i lighed med
de, der finder sted i mange andre lande. 5WK ønskede
ændringer i reglerne for juletesten f. eks. et mindste
antal qso’er på 20. For stemte 3Y og 5WK, 4AO og
5RO stemte ikke; resten af HB stemte imod. 5WK
ønskede en diplomoversigt på dansk. Man vedtog at
undersøge behovet for denne bog ved at lade 6PA
skrive om det i »OZ«. 7DX ønskede, at HB foreslog
følgende kanaler på 2 m-båndet: kanal 1 - 145,80
MHz, kanal 2 - 145,75 MHz, kanal 3 145,70
MHz, kanal 4 - 145,65 MHz, kanal 5 - 146,60 MHz
og kanal 6 - 145,55 MHz. Eventuel kanaltrafik på 70
cm skulle anbefales ved tripling af de eksisterende
2 m kanalfrekvenser. Desuden ønskede 7DX REGION
I’s båndplan omtalt til stadighed i »OZ«. 5 WK
stemte imod, da han generelt er imod fastsættelser af
frekvenser; resten af HB stemte for. 7XG informe
rede
om
strukturarbejdsgruppens
hidtidige
arbejde
d.v.s. forslaget om EDB i EDR’s daglige drift. Man
stemte om dette forslag; 3 FM stemte ikke, resten af
HB stemte for. Regnskabet kunne ikke fremlægges, da
Grethe var på hospitalet. 2 NU informerede om
REGION I-møderne, dels med de andre nordiske
lande, dels om mødet i Bruxelles i maj. GF 1969 af
holdes d. 21. september i København. 7DX anmodede
om, at sager til behahndling så vidt muligt fremsen
des i 20 eksemplarer til sekretæren. 2NU foreslog en
kollektiv forsikringsform inden for EDR. 7DX efter
lyste mere public relation. 2MI udnævntes til public
relation officer. Næste HB-møde af hol des d. 19. april
i Åbenrå.
OZ7DX, sekretær.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU, P. O. Box 335, Ålborg
Postgiro nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

Traffic Department beretter
Foranlediget af redaktørens kommentarer i sidste
nr. af mit akutte sygdomstilfælde, skal jeg nu berette,
at der er en væsentlig bedring i situationen. Men jeg
betragter alligevel tilfældet som en eller anden form
for et alarmsignal - en advarsel til mig om, at jeg
ikke kan byde mig selv det samme, som jeg tillod
mig for år tilbage.
»Aanden er redebon, men leddet er skrøbeligt«.
Jeg har nogenlunde været klar over det selv, og et
udtryk herfor var min efterlysning i sidste nr. af
»OZ« af ny contest-manager.
I den kommende tid må der regnes med yderligere
indskrænkninger i mine arbejdsopgaver, men det vil
blive publiceret her i »OZ«, når det er aktuelt.
Børge Petersen - OZ2NU.
Sønderjysk 2 og 80 meter mobiltest.
Under afdelings-nyt vil man finde en indbydelse
til deltagelse i det sønderjyske mesterskab i mobiltest,
som arrangeres af Haderslev afdeling Kristi Himmel
fartsdag d. 15. maj 1969.
Som sædvanligt forud for en hvilken som helst
test af dansk interesse gengiver vi nedenfor reglerne
for ovennævnte mobiltest, og vi gør det også, for at
så mange som muligt kan blive klar over, hvad der
kræves ved deltagelse heri.
Regler for mobiltest.
Tidspunkt: Testen begynder kl. 10,00 og slutter kl.
11,40, hvorefter der er radiotavshed til kl. 12,30.
Bånd: 144-146 MHZ og 3,703,8 MHz.
Modulation: Alle tilladte modulationsarter.
Antenne : Mobilantenne på vogn.
Lederstation : OZ7HDR, AM - 145,00 MHz.
ESB - 3750 KHz.
Kort: Særkort Haderslev - 1 : 40.000 deles i 6 lige
store felter med 1 linie øst-vest og 2 linier nord
syd.
Standpladser :
Ved testens start vælges den første standplads in
denfor det tildelte kortfelt. Herefter må der frit skif
tes standplads indenfor kortet, dog skal den ny stand
plads være beliggende mindst 5 km i luftlinie fra en
hver tidligere standplads. Standpladser betegnes med
fortløbende bogstaver. (A - B - C o.s.v.)
Points:
10 points pr. qso med mobilstationer
5 points pr. qso med faststation
25 points pr. standplads, hvorfra der er ført qso.
50 points pr. kodeord.
QSO : Mellem to stationer må føres påny, blot 1 af
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stationerne har skiftet standplads og dermed bogstav
1 rapport.
Opkald: Der kaldes cq mobiltest de OZ7NN/Mobil/A, hvor A er standplads-betegnelse.
Rapporter: Der udveksles rapporter af typen C
162375, hvor bogstavet er standpladsbetegnelse. 1 og
2 ciffer er afstand i cm fra vestlige kortkant til stand
plads.
3 og 4 ciffer er afstand i cm fra sydlige kort
kant til standplads. 5
og 6 ciffer er de
to sidste tal
på bilens kilometertæller.
Fra faststation modtages rapport: RS samt QRA.
Kodeord: Fra basisstationen udsendes kodeord,
første gang
kl. 10,20, dernæst kl. 10,40-kl. 11,20 og
sidste gang kl. 11,40.
Log: Der føres log på de udleverede logblade. Ko
deordene indføres i loggen på de pågældende tids
punkter. Deltagerne regner selv deres points ud. Log
gen afleveres senest kl. 12,30 ved Thomashus.
Bemærkninger : Points for qso med faststation tæl
ler kun, hvis stationens call findes i mere end én log.
Der må ikke sendes under kørsel. Båndgrænserne
skal
overholdes,
der
er
båndkontrol.
OZ7HDR,
OZ2AZ, OZ1M/M og OZ9KY er kontrolstationer og
deltager ikke i testen.
NB! 145,90 MHz må ikke anvendes til test-qso’s,
men holdes åben for nødopkald til basisstationen.
Testledelsens afgørelse af alle spørgsmål er inappel
able.
Overtrædelse af reglerne medfører diskvalifikation.
God test.
Aktivitetstest marts 1969.
Fra OZ4FF har vi modtaget den
over månedens aktivitetstest:
CW.
9X93 =
1. OZ7OF
9X85 =
2. OZ7GI
9X67 =
3. OZ3PO
4. OZ4FF
9X67 =
9X66 =
5. OZ1RK
8X62 =
6. OZ7OG
8X58 =
7. OZ4CF
8X54 =
8. OZ2LW
9. OZ3LW 7X48 =
8X41 =
10. OZ9FZ
8X38 =
11. OZ4QX
12. OZ2CG
7X40 =
13. OZ5MN 7X38 =
6X44 =
14. OZ4OA
6X28 =
15. OZ8E
=
6X22
16. OZ4H
3 logs savnedes på cw.
6 logs savnedes på fone.
Fone.
OZ9KZ
2. OZ5PD
3. OZ7OF
4. OZ8CV
5. OZ6RT
6. OZ5EV
7. OZ3FT
8. OZ3OV
1.

vanlige

837
765
603
603
594
496
464
432
336
328
304
280
266
264
168
132

15X131 =1965
14X134 = 1876
14X129 = 1806
14x128 = 1792
15X117 = 1755
15x106 = 1590
14X 111 = 1554
14x106 = 1484

rapport

9. OZ7OG
OZ4NM
11. OZ6IB
12. OZ4JC
13. OZ6BF
14. OZ4H
15. OZ1CZ
16. OZ3WB
17. OZ4XP
18. OZ6PP
19. OZ4EQ
20. OZ4FF
21. OZ9HC
22. OZ2LW
10.

14X 104 = 1430
1430
13X110 =
13X108 =
1404
14X 99 = 1386
13 = 100 = 1300
13 X 86 = 1118
13 X 70 =
910
11X 79 =
869
10X 68 =
680
10X 58 =
580
45 = 495
lix
11X 42 =
420
100
5 X 20 =
6X
16 =
96
vy 73 Karsten!OZ4FF.

WAE-DX 1968.
vi nu følFra WAEDC-contesten
sidste år har
gende danske resultater:
637
471
128 B
OZ1LO
141824
OZ7BG
82915
378
365
119 A
74 A
OZ4FF
46546
208
422
67
102
33 A
OZ1QW
5445
54
OZ4H
1782
33 A
OZ5DP
273
21
13 A
OZ2LW Checklog
OZ5DX Checklog
Vi må knytte den yderligere oplysning til OZ1LO’s
resultat, at det placerer ham på 7. pladsen i Top-Ten
for Europa.
N.R.A.U. 1968.
I febr. nr. af »OZ« meddelte vi på foranledning af
OZ7BG, at hans resultat i testen savnedes i resul
tatlisten.
NRRLs Traffic Department har hertil bemærket,
at 7BGs logs indkom 5 dage efter fristens udløb, d.
v. s. den 30. jan. 1968.
I betragtning af, at resultatet af NRAU-testen
først blev publiceret i sidste halvdel af november
måned, mener 7BG, at man godt kunne have overset
de 5 dages forsinkelse i januar måned.
N.R.A.U. testen 1969.
Efter alt at dømme har dette års NRAU-test haft
den hidtil største deltagelse, men som så ofte før
skæmmes deltagerantallet af alt for mange udeblevne
logs. Dette skyldes ikke - hvad man kunne formode
- at det er logs med få qso's - som kunne få den på
gældende amatør til at mene, at loggen er uden
væsentlig betydning - nej, de logs, der mangler i år,
ville have været blandt de øverste på resultatlisten,
hvis de havde været fremsendt til bedømmelse.
Heraf kan man endvidere udrede, at en bunke
points er gået til spilde, hvilket igen giver sig udslag
i, at deltagernes slutresultater i de fleste tilfælde bli
ver meget lavere end det, de selv har regnet dem
ud til.
Der mangler i alt 56 logs - selv efter en beskæring
for visse tvivlsomme calls. Vi er allerede i dette
nummer af »OZ« i stand til at bringe testens resultat
deltagerlisten også klar til at kunne komme med. Det
vil tiden vise.

N.R.A.U.-TESTEN 1969.
LANDSKAMPEN:
Placering:
1. OH 2. SM
3. OZ
4. LA
Grundsum
8112
7129
5329
7227
Bonuspoints:
6890
3684
3057
4940
Landskmps. res.
: 15002
10813
10284
10269
Imidlertid vil
vi gerne anføre, at såfremt
man tager landenes reelt opnåede points-tal, ser billedet så
ledes ud:
1. OH 12763
2. SM
9480
3. OZ
8381
4. LA
7395
Rækkefølgen er den samme, men tallene her i den
sidste opstilling er det korrekte testresultat, så hvor
for ikke smide de besværlige udregningsmetoder væk?
OZ2NU.
MISBRUG AF CALL.
OZ5SZ i Holbæk modtager stadig kort fra amatø
rer uden at have været i gang. Vær venlig at sende
os indberetning, hvis I har indtrykket af, hvem der er
pirat. Dette uvæsen må vi til livs.
Officiel resultatliste for NRAU-testen 1969.
1. SM5BLA
644
38. SM6ALJ
2. OZ1LO
599
39. SM5BXP
3. SM5CLU
586
40. OH2VB
4. SSM0CCE
574
41. OH2LA
5. OZ7YY
518
42. OH2ER
6. OZ9DR
494
43. LA6U
7. OZ7BG
4S7
44. OZ5MJ
8. OH2QV
478
45. OZ9N
9. OH2BW
476
46. OH5VD
47. OH3TR
473
10. OH2MM/1
48. OH2BDP
472
11. OH2BH
49. OZ4UN
12. LA2YE
457
50. OH2DP
13. O½4FF
453
14. OH3XZ
447
OZ1QW
52. OH3ZN
406
15. OH1XX
53. OZ2LX
16. OH2KK
387
54. OH7OK
17. OZ7GI
373
55. SM6CJK
18. SM5ARR
364
364
OZ2NU
19. OZ4CF
57. SM1DUW
20. SM3EWB
359
OH0NI
21. OH4UX
355
59. SM5UU
22. OZ4FT
350
60. LA7Q1
23. OH6VP
349
61. SM1CUH
24. LA7TH
345
OH6NH
344
25. OZ1W
63. OZ8NJ
26. LA4ZC
340
64. SM0CER
27. SM6CZZ
331
OZ4FA
28. OH8RC
328
29. OH2BS
323
66. OZ4MD
322
67. SM3ARE
30. SM7BVV
31. OH1TN
321
68. LA4LG
32. SM5DSF
310
69. OH6UW
33. LA6UH
309
70. OH2BEM
34. LA9HC
71. OH2XK
300
72. SM7AXP
35. SM6BZE
299
36. OH5VT
294
LA1SH
74. OH5WH
37. LA1OA
292
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291
288
287
286
281
280
271
266
256
254
248
246
245
245
244
242
240
238
238
235
235
231
225
222
222

216
212

. 212
210

207
206
205
202

199
197
197
195

75. SM7PD
76. LA4O
OH1SH
78. LA8M
79. OH2XF
80. SM0BDS
SM6BLT
OZ3QN
83. LA8WF
84. LA7AJ
85. OZ9FW
LA1P
87. SM5AIO
88. OZ1RH
90. LA5M
89. SM4CEZ
OH9NV
92. SL3ZZN
93. LA9DL
94. OH3MM
95. OH4OK
96. LA8SJ
98. LA4KC
97. SM3EKA
OH5RZ
100. LA3K
101. SM5AGM
102. OZ4H
103. SM2ECL
SM7DNB
105. LA8XG
106. OZ2UA
107. LA8AC
108. OZ5JR
109. OZ1RK
OH3ZD
111. LA2Q
112. OH6RH
113. LA2OH
114. OZ4HF
LA6UL
116. OH2XM
117. SK1AQ
OH2AC
OH2PH
OH6WO
121. SM0EIH
LA2DL
122. SM3BHT
124. OH2AD/8
125. OH1AH
126. LA6ZH
127. OH2BM
129. SM3AF
128. OH9QB
130. OH3LH
131. OZ6RT
132. LA1EK
133. SM2COL
OZ7T
OH2BAD
137. LA7HL
SM2CEV
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193
189
189
186
182
181
181
181
180
178
177
177
174
172
168
171
168
167
166
164
155
154
151
152
151
150
149
148
147
147
146
144
143
140
137
137
133
131
129
126
126
124
123
123
123
123
122

117
117
116
114
113
112
110
111

106
105
104
102
102
102
101
102

138. OZ3PO
139. OH2BCP
OH5UK
OH3WW
142. OZ4LX
LA1WL
144. SM5PS
OH2FS
OH2VQ
147. SM6EFE
SM7AXI
OH2NP
OH4RH
151. SM6DPF
152. LA8TB
153. SM2DQS
154. LA4JL
155. LA2TL
LA4GD
157. LA2AB
OH1SS
159. OH2HR
160. LA4R
161. LA8NI
SM5AZS
OH2YV
164. OH2BHU
166. OH2RI
LA9FB
167. OH6AA
SM2DAR
169. OZ4QX
170. OZ4OA
OH2JM
LA4CI
173. LA3IF
LA9TH
SK7BO
176. OZ7DX
LA8J
178. OZ9QM
LA7KK
180. SM5AZB
181. LA2OG
182. OZ7FP
183. LA6CJ
SM5UQ
185. LA2DD
OH1AA
OH9RJ
OH2BAC
189. SM7CMV
190. LA4GI
191. LA4YF
192. OH1LQ
193. LA5ZK
OZ6NF
195. OH2BDR
OZ3KE
197. OH1QA
199. SM2CDF
SM0EHH

99
98
98
98
96
96
95
95
95
87
87
87
87
86

84
80
78
76
76
73
73
72
70
69
69
69

200.

205.
206.
207.

211.
212.
213.
214.
215.
216.

219.
220.
221.
222.

226.

OZ1SY
OZ3FI
OH3QT
SM3DMM
OH5OZ
OH2BH/9
SM5AR
LA1ZM
LA4TG
LA7IL
LA9M
OZ3LW
SM0FO
LA3LC
SM0AJU
OH2KU
OH5PC
SM0CHA
SM0KV
SM4AZD
LA7JH
LA1SL
OH5TQ
LA1K
LA1FF
OZ8BN
LA7CL

40
40
40
40
40
39
37
36
36
36
36
33
31
30
29
28
27
27
27
26
26
24
22
22
22
22
21

227. OH2TI
SM5CYI
229. SM6BWM
230. OZ7RA
OY4OV
LA8B
SM5UH
234. OH7NH
235. OZ7OG
OZ8E
237. OZ4IA
OH1UR
239. LA8HF
240. LA3CG
OH2RP
242. OH5AA
243. LA8CE
OH1SF
OZ7XG
OZ8BR
247. OH5OD
248. OH5TF
OZ5ME
250 OH2BDV
OZ5DX
252. OH5AG
OH5XE

20
20

19
18
18
18
18
14
13
13
12
12

9
8
8

7
6
6
6
6

5
4
4
2
2
1
1

68

67
68
66
66

65
64
64
64
63
63
63
62
62
61
61
60
59
57
56
56
55
55
55
55
54
52
51
50
46
46
44
44
42
41
42

OZ CCA testen 1969, 3. og 4. maj
Med EDR som arrangør har OZCCA testen nu i
mange år »kørt«. Desværre har der aldrig været
nogen ordentlig dansk deltagelse. Må dette da være
en opfordring til samtlige danske amatører, om at
gøre en indsats for
test-arrangementet, sådan
at vi
kan slå fast i udlandet at
OZ amatører
er aktive
mennesker, og ikke sløve individer, der hellere lig
ger på sofaen og snorker, eller sidder med hovedet
begravet i fjernsynskassen.
Vi kan simpelthen ikke være bekendt at der kun
er 15-20 aktive af alle de mange tusinde vi er.
Kunne vi stille et deltagerantal på 50 i NR AU te
sten, (hvilket er en fremgang på 100 pct. i forhold
til tidligere år) - så
kan vi da også stille
med 100
deltagere den 3. og 4.
maj..
OZCCA testen må være den festlighed, som alle
OZ’ere ser hen til, hvor alle der overhovedet kan
betjene en nøgle, gør sit til at det bliver en week
end, som vi kan være stolte af.
Selvfølgelig kan ikke alle være med i den fulde
testtid, - der er da heller ingen betingelse, bare nog
le timers aktivitet vil blive værdsat.
Til afdelingsformandene :
Skulle det ikke være muligt at få jeres klubsta
tion igang? - nogle af medlemmerne må da kunne
give klubben den håndsrækning. Lad os prøve at få
alle klubstationerne igang.
Til de nye amatører:
I er nok bange for at deltage i en test, men det cr
der nu ingen grund til. - Selv med en lille telegrafi
hastighed, og QRP, skal det nok gå. - Intet er bed
re til at opnå cw færdighed, operationsteknik og af

prøvning af station som test. - Bare mas på, I skal
se I når bedre resultater end I nogensinde har drømt
om.
ALTSA: gør den danske radiamatørstand ære,
deltag i OZCCA testen 69.
OZ4FF, Karsten Tranberg.

modtaget fra radiostationerne. Vinderen er så den, der
har hørt det største antal stationer og (i tilfælde af,
at flere står lige,) det største antal programdetaljer.
Her får lytteren lejlighed til at prøve, om grejet er
i orden.
Der er ved begge slags konkurrencer altid mange og
værdifulde præmier, der er skænket af radiostationer,
firmaer i tilknytning til radiobranchen, DX-klubber,
o.s.v. Og vinderchancerne ligger meget højt i forhold
til det normale på grund af det normalt moderate an
tal deltagere.
Til sidst et par eksempler på de to slags konkur
rencer:

- og må jeg føje til for at anføre det principielle,
at testens formål er at gøre de udenlandske deltage
re mulighed for at skaffe dem de nødvendige kon
takter of opnåelsen af vort diplom »OZCCA« derfor
må samtlige antenner i gang.
OZ2NU.

I forbindelse med stationens 21-års fødselsdag har
Radio New Zealand arrangeret en essay-konkurrence
mellem sine lyttere. Man skal skrive et essay om New
Zealand på ikke over 400 ord, enten baseret på
kendsgerninger eller på ens egen opfattelse af lan
det. Besvarelser skal adresseres til: 2lst Anniversary
Contest, Radio New Zealand, P.O.Box 2396, Wel
lington, New Zealand, og være fremme inden 15.
august.

SWL-spalten
OM KONKURRENCER
Inden for de fleste hobbies spiller konkurrence
momentet en betydelig rolle. Dette gælder også for
kortbølgelytningens vedkommende. Der er her nor
malt tale om to principielt forskellige slags konkur
rencer, der arrangeres af radiostationer, og som har
til formål at få lytterne til at skaffe sig en vis viden
om det land, hvori stationen er beliggende. Samtidig
opnår stationen at komme i kontakt med et større
publikum. Mange radiostationer, f. eks. Radio Portu
gal, Radio Warszawa og Radio Bucharest arrangerer
hvert år sådanne konkurrencer.
Den anden kategori omfatter konkurrencer, der ar
rangeres af DX-erne selv, og som indfører konkur
rencemomentet DX-erne imellem. Disse »DX-Contests« foregår normalt på følgende måde: Nogle dage
før konkurrencetidspunktet modtager deltagerne en
liste over stationer, der skal aflyttes og rapporteres
på bestemte tidspunkter. Rapporten indsendes til den
arrangerende klub, der så bedømmer dem ved at
sammenligne med informationer om programindholdet,

»The European DX-Contest 1969« arrangeres af
Sveriges Radioklubb, Box 5083, S-102 42 Stockholm
5. Sverige. Contest’en finder sted sidst i oktober, og
et sæt foreløbige regler er netop udsendt. De falder
i princippet sammen med det ovennævnte om DXContests. Som eksempel kan nævnes, at følgende sta
tioner indgik i »Scandinavien DX-Contest 1968«: Ra
dio RSA, Radio Nigeria, Radio Ceylon, Radio Zam
bia, Radio Uganda, Trans World Radio (Bonaire),
Radio Aparecida (Brasilien), Radio Quito, Radio New
Zealand, FEBC (Philippinerne), Radio Iran og ABC/
Papua. Konkurrencen er åben for alle europæiske
DX-ere, der betaler startafgiften på 7 sv. kr.
I øvrigt er den bedste måde at holde sig oriente
ret om konkurrencerne på at være medlem af en DXklub.
Ivan Stensgård.

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet

Maj måned 1969
Solplettal 101
Oversigt over de forventede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser
GMT
3
5
7
9
1
11
13
15

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

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

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

14
14
14
14
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7
14

14
7
7
14
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21

21

21

21

21

14

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

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

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

14
14
14
14
14
14
7
14

14

14

21

21

14
14
14
14
14
7

14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
7
14
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I lighed med de konkurrencer Ivan omtaler, afhol
des der store konkurrencer (contester) på amatørbån
dene, og det både på cw og fone. Også lytter
amatøren vil her kunne have glæde af at deltage på
grund af de mange sjældne stationer, der høres igang;
flere contester indeholder ligefrem særlige afdelinger
for SWL’s. Hvis man er bange for at kaste sig ud i de
store internationale contester med det samme, kan
man jo starte med at øve sig på de danske eller nor
diske. Prøv f. eks. aktivitetstesterne. Hvis der er til
strækkelig mange interesserede, kan det da være, at
man fra testudvalgets side vil være villig til at på
tage sig det store arbejde, som kontrolleringen af
SWL-logs er.
ZAMENHOF ESPERANTO ADWARD
Biastok er den by, hvor dr. Ludvig Zamenhof, op
finderen af esperanto, er født. I 50 året efter hans
død er der stiftet et diplom til minde om hans navn.
Diplomet er let at få, idet man skal kontakte mindst
5 stn. fra Biastok.
Forbindelser fra 1-1-67 til 31-12-1970 tæller.
5 IRC + qsl sendes til SP4BGR Biastok 1 BOX
251 POLAND.
Stn. i Biastok: SP4AMM - ANA - ANB - ANN ANO - ANP - AVK - AWE - AZS - BBC - BFT
- BGR - BGV - BGW - BHI - BHK - BHL - BLS BRO - JF - JG - KAI - KCG - PZM - VE - XW AS - LZ - AVK - CPE - AUN - CPG - ZHX CLU - CAK - CFD - CGF - CLV - CLX - CLM CPA - CYL - CPQ - CQA - CPD - CQB - CNI CQT - CRC - CPB - CPC.
OZ DR 1446.
Jeg efterlyser nogle QSL-adresser, og håber at nogle
kan hjælpe mig med at finde dem. KA1IB KA2AW - KA2BK - KC6SP - KZ5KN - KS1HR.
Vy OZ DR 1446.

DEAR 7DX
Kunne det ikke lade sig gøre at samle SWL-adwards på SWL-siden eller henvise i hvilket nr. af OZ,
de forskellige diplomer er? Jeg har fået oplysninger,
om et polsk diplom både for sender- og lytteramatø
rer. Jeg har endnu ikke set det i OZ.
Jo, det kan skam nok lade sig gøre at samle om
talen af lytterdiplomer inden for SWL-spalten, men
forudsætningen må så være, at der er en, der tager sig
af dette område. Tilbud om assistance modtages gerne
og snarest. Med hensyn til de QSL-adresser du ef
terlyser : Har du set i »Radio Amateur Callbook Magazine« i daglig tale blot kaldet »The Callbook«? Hvis
ikke stationerne står deri, må man holde øje med
DX-spalterne i de forskellige udenlandske blade f. eks.
SM-QTC, Amatørradio, QST, CQ, REF-Bulletin, Ra
dio Communication o. a. (Teknisk Bibliotek). Forøv
rigt ser prefixet noget mystisk ud. Stof til næste
spalte sendes inden d. 22. april til Vøgg H. Jacobsen,
Gustav Adolfsgade 5, 2100 Kbh. Ø.
73 de OZ7DX, DR-leder.
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Skal vi have en dansk diplombog?
Der har været ytret ønske om på dansk at få en
oversigt over de vigtigste danske og udenlandske
diplomer.
At udarbejde en sådan diplombog er et meget stort
og meget bekosteligt arbejde, og EDR tør ikke gå
ind for tanken, uden at vi ser, at der står stærke
ønsker bag. Det må ikke glemmes, at der i udlandet
findes sådanne bøger. Skulle det danske sprog være
af så stor betydning i denne sag, at det bliver et
almindeligt forlangende, ja, så hører vi gerne fra
læserne. OZ2NU i Aalborg venter på svar.

Vi forsøger at informere OZ’s læsere på bedste
måde om DX nyheder, ikke mindst om dx-peditioner.
Desværre ligger det sådan, at ikke alle, der foretager
ekspedition til en eller anden afkrog, i god tid med
deler dx-redaktører, hvad der skal foregå. Derfor sker
der ofte det, at vi får kendskab til en nyhed så sent,
at det ikke er en nyhed, når OZ er kommet fra tryk
keriet. Vor opgave med OZ-DX begrænses derfor i
mange tilfælde til at informere om, hvordan og hvor
ledes med Qsl.
Mens dette går til trykkeriet, er der aktivitet fra
Aves Isl. med call YV0AA. Da dx-peditionen er
arrangeret af Radio Club Venezuelano, er der mulig
hed for, at Qsl skal gennem deres bureau: P. O. Box
2285 Caracas, Venezuela, S. A.
»Gus« W4BPD er i gang fra det Indiske Ocean,
p. t. med call VQ8CCR, når dette læses er det sikkert
fra en af de andre øer i området, info om frq. frem
går af tidligere OZ.
PYØEP Trinidade (& Martim Vaz) er stadigvæk
meget aktiv, ikke mindst på CW ca. 14050, 2100
Z. Qsl. via PY1MB c/o P. O. Box 2353 Rio de Janeiro, G. B. Brazil.
Heard Isl. dx-peditionen blev en succes. VK0W var
i gang sidste dag den 17/3, der blev ført over 1800
Qsoer, - deriblandt mange OZ! Den første dag på
Heard blev der anvendt en midlertidig dipol, og hans
signal i EU var ret svagt. På anden dagen blev der i
snestorm rejst en ZL-special beam, - og så kom der
gang i foretagendet. Til tider var Qrk i OZ land oppe
på S8. VK6RU har været omtalt som Qsl-manager
for EU stn, dette er ikke rigtigt oplyser VK6RU, men
han lover at videresende alle modtagne Qsl til:
KC4USF/VKØWR, Lt. William Rohrer, USCG-Cutter South Wind, FPO, New York, 09501, N. Y.
U. S. A.
Under en Qso i dag meddeles, at hvis YV0AA dxpeditionen til Aves Isl. ikke, som planlagt, kan gen
nemføres 31/3-2/4 på grund af høj søgang vil ekspe
ditionen blive udsat til midten af april. YV0AA er
aktiv døgnet rundt med ca. 10 opr.!

Qsl til VK0WR, som er ankommet til ovenstående
adresse inden den 22/3, vil pr. fly blive bragt til
»South Wind«, Bill vil altså på hjemturen have rig
lejlighed til at tage sig af Qsl bunken!
W4BPD’s dx-pedition siges at anvende følgende
»køreplan« : 14,00 28023 CW - 14,30 28495 SSB 15.00 21023 SW - 15,30 21395 SSB 0 16,00 28023
CW 0 17,30 21395 SSB - 18,00 14023 CW - 18,30
14295 SSB - 19,00 28023 CW - 19,30 14295 SSB 21.00 21023 CW - 21,30 21395 SSB - 2,00 7023
CW - 3,00 3523 CW.
VR6TC Pitcairn har W5OLG som »manager«. Sked
kan arrangeres. Adressen er : BOX 261 Grapevine,
Texas, 76051, U. S. A. Qsl sendes til: Tom Cristian,
Box 1, Pitcairn Isl., South Pacific.
VP8KO South Orkney Isl. er hørt aktiv på SSB
2200 på 14168. Han anmoder om Qsl via: Eric Chil
vers, 1 Grove Rd. Lydney, Glos., England.
VK2BKM/LH Lord Howe Isl. kan ventes i gang
igen for en tre ugers periode. VK2BKM blev så glad
for øen, at han har besluttet at holde ferien den.
ED, KH6GLU, der måske huskes som halvparten
i DX-peditionen til FW8DY, Wallis Isl., oplyser i en
Qso, at hans kompagnon VE6AJT, Don, opholder
sig i Canada, hvor han vil forsøge at skaffe den nød
vendige kapital til at fortsætte ekspeditionen. Planen
er, at han starter i maj måned til ZK1 - ZM7 F08M m. fl. rare steder. KH6GLU er Qsl-manager
for FW8DY aktiviteten, hans adresse er: Ed de
Yong, P.O.Box 762, Kaunakakai, Molukai, Hawaii
96748, U. S. A. (den var streng!).
F9UC/FC, er igang fra Corsica, han er wkd på 14
Mc SSB 07,00 på 14204. Hans Qsl-manager er
DL9PF.
XW8CS, Laos, er også at træffe på 14 Mc SSB ca.
16,00. Qsl via VE6AO hvis adresse ses i OZ-DX fe
bruar.
7G1CG, Guinea, er en af de eneste dér. Han skul
le være aktiv på 21 Mc SSB. Hans adresse er : Box
33 Conakry, Guinea, Africa.
TA2E i Tyrkiet havde en mægtig »pile up« på 21
Mc CW forleden. Qsl via VE3ABG.
ZA ............... Albanien. I månedens løb er hørt ad
skillige ZA stn. i luften. For dem alle gælder, at det
er pirater! 0 selv om der opgives Qsl adresser som
Box 10 i Peking, eller U.S. Embassy, Tirana. Det er
beklageligt, at der findes amatører, der finder den
slags bluff som fornøjelse. Der er ingen aktivitet fra
Albanien, men vi er mange der håber det kan lade
sig gøre engang i fremtiden.
QSL INFO
CR8AH Box 435 Dili, Timor. DU1UP via
WB6GFJ.
FM7WV Box 111 Grenoble, France. HV3SJ via
W6KNH.
TJ1AQ Box 5209 Doula, Cameroun. TT8AB Box
401 Fort Lamy, Tchad, Rep.
VK2BKM/LH via W2CTN. CT3AS via R.S.G.B.
Bureau.
HS3AL via W3KT. CO2DC Box 6996 Havana,
Cuba.

VQ8CC Steven Gibbs, Box 14 Curepipe, Muritius.
3A2CL Curt Lamm, 13 Boulevard Suisse. (OZ2CL)
Monaco.
Båndrapporter:
3,5 Mc SSB : OZ3SK: CO2DC 05 - MPTAF 22 UF6CR 23 - X51CE 05 - 9Y4MM 02.
7 Mc SSB : OZ-DR 1453 : CN8AW 21 - PY2ETK
21 - CR6LX 20 - 9H1BL 21 - CT1GD 21.
OZ3SK: EL8J 19 - MP4TAF 01 - 6W/W4BPD
20 - 9Y4MM 02.
14 Mc SSB : OZ4ZZ: 9K2BG 16 - XE1WS 10 CT2AK 20 - 9N1MM 16 - 5Z4KL 22 - MP4BBA
22 - DU IBEN 14 - EP2CB 17 - 5R8AH 18 9V1PK 15 - HL9WR 14 - KA5LI 16 - YA1YB 17.
OZ3SK: FY7YR 22 - MP4TAF 17 - VK0WR
17 - UW0IE Z.19, 05 - VP8KO 20 - VQ8CCR 19
- ZD9BE 20 - YB0OAB 23.
OZ-DR 1453: XW8AX 17 - YV5CS/P 17 CR7AP 18 - HV3SJ 18.
OZ7DX: CO8RA 19 - HV3SJ 12.
21 Mc SSB: OZ3SK: HC1MG 11 - HS3AL 14 VP9MI 13 - 9K2BG 13.
OZ7DX: C08RA 19 - CX2CN 15.
OZ-DR 1453 : 4X4RW 17, JA3KCG 09 - TU2AY
17 - HS3MB 17 - JA1RJW 09 - ZS6PEJ 17 YV4IO 17.
28 Mc SSB: OZ7DX: HS3DR 11 - KV4FA 12 VP9MI 14 - CO8RA 15 - HK2LB 16 - XE2RRH
18 - ZD3A 18 - 6Y5NY 19 - WA1KPJ/8P 19 UI8BQI 14 - FS7RT 16 - ZP9AC 17 - HP1EM 14
- CP5AK 15 - HC2HM 17 - 9L1KZ 17 - VP8KD
18 - HL9UU 10 - CR9AK 11 - ZE6JL 14 9Q5CP/P 14 - K7IOF Utah, 16 - KP4AN 18.
OZ-DR 1453 : VS6AD 12 - EP2BQ 11 - JA1WFK
08 - UD6AFO 11 - KP4DED 14 - 4X4BL 14.
OZ3SK: HC1PC 19 - MP4TAF 07 - OA4H 18 VK9BB 13 - VP2GBL 18 - VP8KD 18 - VP9MI 14
- ZP9AC 17 - 9K2CF 11 - 9Y4MM 13.
Det ar rapporterne. Og til slut et par bemærknin
ger til bemærkningerne (!). OZ3SK oplyser at
CO2DC er tidligere CM2DC. - CM call er en slags
begyndere, så længe call er CM, må der kun køres
med CW på Cuba. OZ7DX noterer at KV4FQ Fred
dy er gammel dansker, - yes, han var i Danmark for
nogle år siden, da han bl. a. besøgte OZ8HT. Fred
vil gerne »snakke dansk«, og lytter meget efter OZ
stationer.
CX2CN jagter danske diplomer, og mangler bl. a.
OY, vi må prøve at hjælpe ham, - hvem der kan.
OZ6MI har »break dawn« med sin TH3 beam,
eller rotoren, hvor fire bolte gav efter i stormen, med den fynske vitalitet kan det ikke vare længe, in
den sagen er klaret. OZ7BG høres ofte på jordbølgen
her i det vilde Vest(Sjælland), hw abt the dx there
Doc.? - OZ7FG er set i QST, DXCC fone, under 310
gruppen, det er vist maximum i OZ, — overvejer at
anmelde ham til Monopoltilsynet!
Min XYL så i marts OZ, side 113, at jeg var HPmedlem. Hun skyndte sig at købe en flaske HP til
mig!
Ved at betragte OZ7DX’s båndrapport bliver man
klar over, at han nyder landlivets glæder, med sin
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nye Quad antenne. Det var vel ikke Vøgg, der skrev
den artikel i »Amatør Radio« der hed »En Quad er
tingen«, - uden tvivl mener han det. Båndrapporter
modtages med tak, indtil den 27. i måneden, adres
sen er : OZ3Y H. Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.
73 Hans.

er modtaget af begge parter. Hører man altså mod
stationens RRR i fortsættelse af hans rapport, kvitte
res der med RRR RRR RRR, indtil man også får
dette tilbage.
Interesserede kan ved at skrive til:
Mr. Gerhard Wagner, DM2BEL
806 Dresden 6
Togliattistr. 40
DDR
få en liste over aktive MS stationer i Europa.

Af hensyn til nytilkomne
her IARU Region 1 båndplanen:

METEORSCATTERFORSØG
OY2BS og OZ9EA har i længere tid udført MS for
søg - næsten hver gang hører de »pings« fra hinan
den, men endnu er der ikke opnået QSO - lykke til
med de fortsatte forsøg!
Fra OZ5MK har jeg fået overladt et brev fra
HG5AIR, der ønsker MS sked i tidsrummet 19.-22.
april 1969. HG5AIR kører med 200 watt på 144,243±
1 khz. Interesserede kan skrive til:
Mr. Peres Erno
Budapest XVIII
Leva 21
Hungaria
Tak for info - Mogens!

VHF

amatører

bringes

144.000-144.150 Mhz:
- kun CW - dog kan ESB anvendes i om
rådet 144.100 - 144.150 Mhz, satellitter
og ballonbårne frekvensomsættere er aktive.
144.150 - 145.850 Mhz:
- alle tilladte modulationsarter.
145.850 - 145.950 Hhz:
- forbeholdt satelitter
kvensomsættere.

og

ballonbårne

fre

145.950 - 146.000 Mhz:
- forbeholdt beaconsendere.

OVERHOLD VENLIGST BÅNDPLANEN
METEORSCATTER:
Ved meteorscatterforsøg anvender man ikke den
almindelige rapporteringsfom med RST rapporter. Der
rapporteres derimod reflektionens varighed og sig
nalets styrke (den almindelige S-skala). Varighedsrap
porter udveksles efter ARRL’s system:
1 = »pings«, korte reflektioner, ingen informatio
ner overført.
(Normalt rapporterer man ikke »pings«),
2 = »burst« på op til 5 sekunders varighed.
3=
med 5 til 15 sekunders varighed.
4=
fra 15 sekunder til 2 minutters va
righed.
5på mere end 2 minutters varighed.
Proceduren, der følges ved et MS forsøg, er den,
at man efter aftale sender i 5 minutters perioder - der
må forud aftales hvem, der skal starte. Når man
hører modstationen, sådan at man i det mindste kan
læse et par bogstaver, bedømmer man rapporten ud
fra denne første reflektion. Er der f. eks. en varig
hed på 3 sekunder og en middelstyrke på S5, sendes
rapporten S 25. Denne bibeholdes hele tiden, selvom
man senere får stærkere signaler og af længere va
righed. Når man så får en lignende rapport fra
modstationen, sendes der RRR i fortsættelse af kalde
signal og rapport - dersom man altså har fået det
hele ok. Det, der forlanges for en komplet MS for
bindelse, er, at begge kaldesignaler - rapporter og RRR
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ÆNDRING I AKTIVITETSTESTEN:
Efter anmodning fra EDR Haderslev afdeling vil
forbindelser med deltagere i dennes mobiltest blive
medregnet i aktivitetstesten.
Mobiltesten afholdes den 1. tirsdag i måneden kl.
20,00-21,00
og afvikles på den måde, at et nær
mere angivet kort i området omkring Haderslev op
deles i 6 lige store felter. Ved testens start væiges den
første standplads inden for det tildelte kortfelt. Her
efter må der frit skiftes standplads inden for hele
kortet, dog skal den ny standplads være beliggende
mindst 2 km i luftlinie fra enhver tidligere standplads.
Standpladserne betegnes med fortløbende bogstaver
(A-B-C- o.s.v.). Der kaldes CQ mobiltest de OZ7NN/
mobil/A, hvor A er standpladsbetegnelse. Der ud
veksles rapporter af typen Cl62375, hvor bogstavet er
standpladsbetegnelse - 1.
og 2. ciffer erafstand i
cm fra vestlige kortkant
til standplads 3. og 4.
ciffer er afstand i cm fra
sydlige kortkant
til stand
plads - 5. og 6. ciffer er
de to sidste tal
på bilens
kilometertæller. QSO mellem 2 stationer må føres påny, blot den mobile station har skiftet standplads og
dermed bogstav i rapport.
Altså: Ved QSO med deltagere i mobiltesteh mo
tages ovennævnte kode, og er man fast station, sen
des der den normale RS + QRA kode. For udmåling
af km afstand til alle mobilstationer skal QRA EP58e
(Haderslev) anvendes. Der kan føres QSO med mobil
stationerne hver gang disse har skiftet standplads se ovenfor.
For de deltagere i mobiltesten, der ønsker at del
tage i aktivitetstesten, er det den aktuelle afstand i
km mellem stationerne, som er basis for pointsud
regningen. Husk: I aktivitetstesten gives der points
pr. km.

Testinbydelser:
SSA Nordiska VHF-test.
Sändareamatörer i Danmark, Finland, Norge och
Sverige inbjudes härmed till VHF-test från den 3 maj
kl. 18,00 GMT till den 4 maj kl. 11,00 GMT.
Frekvensbånd: 144,432 och 1296 MHz. Ett QSO
pr. band och station. Region I :s bandplan skall til
lämpas.
Poängberäkning: 1 poäng pr. km, avstand under
50 km räknas som 50 poäng.
Testmeddelande av typ 59 (9) 001 GQ56B (rap
port, QSO-nr., QRA-lokator).
Log i A4-format skall innehålla från vänster till
höger: datum, klockslag (GMT), motstation, sänt
meddelande, mottaget meddelande, avstand i km och
en tom kolumn. Uträknad log sändes till Seth Myrby,
SM7AGP, Lagmansgatan 6 A, 214 66 Malmö S
poststämplad senast den 18/5 1969.
Bästa station i varje land erhåller SSA :s diplom.
Vy 73 de SM7AED.
Mobiltest:
Haderslev afd. indbyder herved alle VHF-OM’s til
at deltage i Det sønderjyske Mesterskab i mobiltest,
der som tidligere år afholdes Kr. Himmelfartsdag den
15. maj. Oplysninger vedrørende arrangementet ses
under fælles sønderjysk stof.
Vel mødt.
Vy 73 de OZ2TV.
Aktivitetstesten:
Marts testen gav følgende placeringer:
144 MHz:
OZ9OT - 2875 points
8MX - 1177 points
8UX - 1044 points
4BK/p- 723 points
5VT - 680 points
9EVA - 617 points
1PD - 600 points
7LC - 210 points
8JQ- 200 points
Checklog: OZ9CR.
432 MHz :
OZ1MK - 10 points
Aktivitetstestens pointsberegning er: 1 points pr. km.
144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
1900-2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl.
2200-2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i respek
tive måned.
432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem kl.
1100 og 1200 DNT.
Den samlede stilling i aktivitetstesten inclusive
marts testen:
144 MHz :
OZ9EVA - 9344 pionts
2GM - 9103 points
4BK/p - 7787 points
9PZ - 7706 points
2OE - 7566 points
8MX - 7123 points
1PD - 6678 points

8UX - 6656 points
9OT - 6104 points
9TJ - 3846 points
6QQ - 3679 points
4DP - 3533 points
6DN - 3045 points
6RI - 2915 points

OZ7LC - 2634 points
1MK - 2525 points
7SQ - 2268 points
9RS - 1485 points
1BI - 1446 points
6SR - 1270 points
6JM - 976 points
Checklogs: OZ2FD, -2RM,
-9CR.

4GT - 899 points
1GE - 795 points
5VT - 680 points
8JQ- 360 points
8KB - 348 points
6EZ - 325 points
9TS 40 points
-5JR, -5VT, -8SC,

432 MHz :
OZ1OF - 291 points
9TJ - 281 points
9PZ - 214 points
1MK - 101 points
4HX - 90 points
Testkalenderen :
20. april: Dansk-tysk 2 meter mobiltest, se »OZ«
for februar side 68 og marts »OZ« side 109.
19. og 20. april: DARC - VHF/UHF ESB test,
se februar »OZ« side 63 og 64.
3. og 4. maj: SSA - VHF/UHF test, se indby
delse i dette »OZ«.
15. maj: Haderslev afd. 2 meter mobiltest Kr.
Himmelfartsdag.
24. og 25. maj: EDR-UHF test, regler i næste
»OZ«.
Nyt fra Sverige :
VHF-mötet i Skåne:
Jag vill påminna om mötet nogonstans i Skåne den
1. juni. Närmare besked kommer i majnummeret af
OZ. 73 de SM7AED.
SK2AT skriver: »Der er 13 aktive VHF amatører
i vores klub. 10 amatører bor indenfor en radius af
4 km, og 6 er i »100 watt - 20 element - AF239
klassen«. 3-10 er altid QRV under tester og DX
åbninger.
For at mindske QRM i den del af båndet, hvor
DU og de fleste andre stationer ligger, har vi QSY
til 144,7 MHz. Pse hjælp os med at beholde vor in
teresse for VHF-DX ved at lytte efter os i området
144,5-144,7 MHz og svare os på andre frekvenser
end de ovennævnte.
73 de SK2AT, Umeå.
Moonbounce :
Ny verdensrekord på VHF. D. 4. marts 1969 havde
SM7BAE og ZL1AZR en 100 % moonbounce for
bindelse på 144 MHz. Siden har SM7BAE og ZL1
AZR haft en række forsøg - hvordan disse er forlø
bet, foreligger der endnu ikke noget om.
Aktivitet:
Under den store auroraåbning d. 23. marts har
OZ6OL hørt følgende prefixer : PA0 - ON - GW - GM
- EI - OK - SP - SM - LA - G - OK - UR - UP UQ - DL - DJ - DK - DM og F9FT med ESB! 6OL har bl. a. wkd følgende: ON4TQ - OK1AWL GW2HIY - SP2RO - EI6A - (R5 S7) - GM3TFY DJ5BW (DK26h) og mange forskellige tyske statio
ner.
Under den samme auroraåbning har OZ7LX wkd:
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Kanaldrift: følgende er sakset fra Århus-afdelingens blad X-QTC.
Selektivt opkald pr. 1. 1. 1969.
1EE
1RO

2JC
2KI
2WO

11-10
1-11

9- 3
5- 3
2- 1

3El
3FI
3HD
3NS
3SK

8- 9
9- 5
7- 1
5- 4
4 -1

4DD
4EV
4RT

7-11
3- 2
1-10

5AP
5BV
5EI
5 EL
5HO
5JT
5PB
5PD
5RB
5SB
5TG
5UP
5YP

3- 9
8- 7
4- 2
10- 3
8- 4
1- 5
11- 1
3-1
7-4
1- 2
2- 4
8- 3
3- 9

6MK
6OB
6OH
6OX
6RK
6TX
6VG

7ABO 10- 1
7DH
5- 2
7DSC 10- 2
7FP
7- 5
7GN
1-10
7IN
1-8
7OF
5- 1
3- 4
7OG
1- 6
7YH
7YY
1- 6

DL1SN - SP2RO - G3LTF - SM5BMK - F9FT G3LQR - DJ7RI - DM2DBO - SP1JX - PA0EZ GM3TFY.
Det vides, at OZ9OR har haft aurora ESB tovejs
forbindelse med F9FT.
Der må være andre, der har lavet auroraforbindelser - pse skriv til mig!
Vy 73 de OZ9AC.
2-Meter Klubben
holder møde torsdag den 24. marts kl. 20,00 hos
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 min.
fra stationen).
Da dette må skrives før martsmødet den 27/3,
har det været vanskeligt at fastlægge et egentligt
mødeprogram.
OZ5MK.
Vedrørende afdelingsstof.
Efter et almindeligt ønske i HB sættes afdelings
stoffet rent alfabetisk, begyndende med A og slut
tende med Å. Opgiv derefter ikke at finde din af
deling, men blad om til den nye plads.
Red.
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7-10
10- 8
8- 1
5- 8
1- 9
8- 2
5- 6

8FA
8FI
8GE
8IL
8JT
8ML
8OS
8XP

9- 2
1- 7
1- 3
7- 3
1- 3
9- 1
7- 8
2- 3

Tone nr.:
1
2

3
4
5
6

7
9DC
9DR
9OU
9PF
9TM
9VN
9WP

8- 5
9- 7
9- 4
5-7
7-2
7- 9
1- 4

8

9
10
11

Frekvens:
1160 Hz
1270 Hz
1400 Hz
1530 Hz
1670 Hz
1830 Hz
2000 Hz
2200 Hz
2400 Hz
2600 Hz
2900 Hz

FRA AFDELINGERNE
AMAGER
Formand: OZ2XU. H. M. Schau Nielsen, Mjøsensgade 6, 2300 København S.
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17,
buslinje 37 til Lergravsvej.
17 april: klubaften.
24. april: Besøg i civilforsvarets nye kommandocen
tral. Vi mødes ved skolen på Gerbrandsvej kl. 19,15.
Der er mange interessante ting at se - også radiomæs
sigt set.
1. maj: The og varme hveder.
8. maj: Rævejagt. Mødested. Klubhuset kl. 19,30.
15. maj: Intet møde.
Vy 73 de OZ2XU.

BORNHOLM
Call: OZEDR.
Formand: OZ4EM, Niels C. Dahlbæk.

Kasserer: OZYV, Kaj A. Svendsen.
Sekretær: OZ4DL, Jørgen Klostergaard.
Vi er nu ved at lægge sidste hånd på rævemodta
geren, og så snart den er køreklar, vil der blive af
holdt prøvejagter, således at de nye kan få lært at
betjene modtagerne.
Der vil ligeledes blive lejlighed til at lære lidt om
orientering, således at man ikke farer helt vild, på de
første jagter.
Nu sker der noget, så husk at der er klubaften
hver tirsdag 19,30 på »Galløkken«.
Program :
15. april: Teknisk film om halvledere.
22. april: Rævejagt, start fra huset kl. 19,00.
29. april: Gennemgang af spørgsmål til teknisk
prøve.
6. maj: Rævejagt, start fra huset kl. 19,00.
13. maj: Teknisk film, mere om transistorer.
15. maj: Stor rævejagt, nærmere i kontant.
Vy 73 de OZ4DL. sek.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Nu går det mod enden på modtagerne, som bliver
bygget i »CQ«, og der er glæde ved selv at bygge
sådan en. Så er klubstationen klar igen. Nu har vi
fået PAtrinen i orden, transformatoren omviklet, sat
dioder i, ensretterrøret kasseret samt drosselen og sat
4 elektrolytter i på hver 350 MF, serie forbundet, lak.
4-RA.
Den 23. april gennemgang af MF forstærker og
AVC forstærker, trimning af MF. Den 30. april klub
aften. Ligeledes er der den 7/5 og 14/5 klubaftener.
Vy 73, John.

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.
PROGRAM:
Onsdag den 23. april: Modtagerselektivitet. OZ9DQ
fortæller og demonstrerer.
Onsdag den 30. april: Matematik for radioama
tøren. OZ1EM har ordet. Det gælder nu logaritmer
og dB.
Onsdag den 7. maj: KÆMPE AUKTION.
Onsdag den 14. maj: Klubaften.
VY 73 OZ9FW Frede.

HADERSLEV
Der indvarsles til generalforsamling onsdag den
14. maj 1969.

Program :
Onsdag den 16. april:
Byggeaften (den sidste).
Onsdag den 23. april:
Snak om hvad vi skal bygge næste sæson. Alle der
har emner kan komme frem med dem på denne
aften.
Onsdag den 30. april :
Hyggeaften. Kaffe kl. 20,00. Vi snakker om mo
biltesten Kr. Himmelfartsdag.
Tirsdag den 6. maj :
Mobiltest. Sidste chance for at få grejet prøvet af
under »naturtro forhold«.
Onsdag den 7. maj:
Hyggeaften. Kaffe kl. 20,00.
Onsdag den 14. maj:
GENERALFORSAMLING.
Torsdag den 15. maj:
2 OG 80 METER MOBILTESTEN KR. HIM
MELFARTSDAG. ARR. HADERSLEV AFD.
Det er det sidste der sker i denne sæson.
Vort byggeprogram er nu færdigt. Tilbage står
blot den endelige trimning og hvad der ellers kan
komme i kølvandet. Den er blevet en virkelig god og
brugbar 80 meter grundmodtager. Dette skyldes ikke
mindst 4FD’s og 6PL’s store og kyndige arbejde i
vinter. Afdelingens bestyrelse vil gerne sige jer tak
for at byggeprogrammet og begynderkurset i radio
teknik er blevet gennemført med succes.
Vi får så generalforsamling i maj måned. Grunden
til at GF er trukket frem på året skyldes det faktum,
at en ny bestyrelse skal have sommerferien til at
planlægge den nye sæson.
Der er vigtige ting at tage stilling til på denne
GF. Bl. a. hvad der skal ske med afd.s radiosta
tion!!!
Dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger beretning.
4. Valg af formand - 3 best. medl. + 1 supp. valg af 2 revisorer + 1 supp.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
Vi gør opmærksom på at vedtægtsændringer gerne
skulle være OZ2TV i hænde skriftligt 14 dage før
GF. Det samme gælder forslag til valgene under pkt.
4. Sæt kryds i kalenderen og mød op! Del din galde
eller ros ud på denne dag, så vi kan være sikre på at
der ikke er murren i krogene bagefter. Du har be
stemt ikke været tilfreds med alt hvad der er blevet
lavet i sæsonens løb.
Vy 73 de Valdemar.

HELSINGØR
Det går meget fint med vores byggeri. Vi er på
nuværende tidspunkt længere, end vi regnede med.
Når dette læses, er alle fire vægge rejst og isoleret,
der er isat døre og måske også vinduer. Jeg har søgt
om et afdelingskaldesignal, så det kan være klar til
den indvielsesfest, jeg regner med, alle ser hen til.
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Økonomisk går det fint. Der har været en for mig
overraskende stor interesse for vores obligationer,
men det var også dyrt at forberede den resterende
del af loftet til senere udvidelse, så kassereren vil
gerne sælge flere.
Vi arbejder stadig lørdag og søndag, og en gang
imellem også om aftenen. Alle er velkomne til at
kikke ud, også selv om de kun vil se, hvordan det
går.
73 de OZ8M, Ole.

HJØRRING
QTH Pensionistboligen, kælderen, Nørrebro.
Bestyrelse: 2EU, 6UU, 9FI, 1TN.
Først en forsinket tak til dig OZ9MO, Jarl Risum,
for det velforberedte foredrag, som du holdt for os
nordjyder. Det var der mange, der fik meget ud af,
selv om jeg ikke tror, at alle tilhørere kan gå hjem
og gøre ligeså.
På vor ugentlige klubaften vil vi onsdag den 16. april
tale om transistor - contra røropstillinger.
Vy 73 Stener.

HOLSTEBRO______________________________
Holstebro afdeling indbyder hermed alle landets
RÆVEJÆGERE til RÆVEJAGT i forbindelse med
Pinsestævnet lørdag d. 24. og søndag den 25. maj
1969.
Kort: A2002 Møborg (1 :40.000).
Frekvens: 1825 KHz.
Call: OZ7RÆV A/U/V (2X3 ræve).
Udsendelser : Af ét minuts varighed.
Jagten slutter kl. 0,30 og søndag kl. 12,30, hvor
startkort skal være afleveret. Når udsendelserne op
hører ved sidste udsendelse, er jagten forbi.
Points: Bedste sammenlagte tid for nat- og dagjagt.
Startkort: Kan købes på campingpladsen fra kl.
19,00
lørdag aften for 20,00 kr. for begge jagter.
Hvis stævnekort haves, gives der 10,00 kr. rabat.
Mødetid: Senest lørdag d. 24. maj kl. 20,00 på
pladsen. - Senest søndag den 25. maj kl. 08,00 på
pladsen.
Instruktion: Der er tvungen fremmøde til instruk
tion og gennemgang af EDR’s Rævejagtsreglement
lørdag aften kl. 20,15 samt søndag morgen kl. 08,15.
Sendetider: Første udsendelse kl. 21,00. Anden ud
sendelse kl. 21,10. Derefter hvert 10. minut til slut.
Sidste udsendelse kl. 0,30. Disse tider gælder for Ræv
A. Ræv U og V sender henholdsvis 1 og 2 minutter
senere. For dagjagten gælder tilsvarende tider og
intervaller i tiden fra kl. 09,00 til kl. 12,30.
Præmier: Fine præmier til såvel jæger som obser
vatør på de 5 bedst placerede hold.
Kort: A2002 Møborg kan købes på campingplad
sen mod bestilling 1 uge forud.
Tilmelding: Med hensyn til præmier samt køb af
disse, bedes deltagerne tilmelde sig snarest mulig til
OZ4PY Roger Pennerup, Helgolandsgade 46, 7500
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Holstebro. Tlf. (07) 42 46 73 mellem 12,00-14,00 og
mellem 17,00-19,00.
Vy 73 de Ræveudvalget
EDR PINSESTÆVNET I HOLSTEBRO
Det sker i pinsen.
Arrangørerne af stævnet (Holstebro-afd.) har lagt
op til alle tiders stævne, som du snyder dig selv og fa
milien ved at gå glip af.
Der har allerede vist sig stor interesse for stæv
net, der således tegner til at blive en succes.
Allerede fredag kl. 18,00 åbnes stævnepladsen, og
OZ6EO er klar til at vise dig til rette.
Lørdag d. 24. maj kl. 14,00 åbnes stævnet med en
kortceremoni.
15,00: Test-instruktion. Kort A2002 Møborg.
16.00-17,00: Testperiode 1.
17.00-19,00: Spisning.
19,00: Prøvejagt og justering af modtagere.
20,00: Rævejagt-instruktion.
21,00: Foredrag og film.
22,30, ca.: Underholdning og konkurrencer.
24,00: prc.: Midnat og hvad der følger.
Søndag den 25. maj:
07.00-08,00: Testperiode 2.
08,15: Rævejagt-instruktion.
08,30: Morgenkaffe og alm. orientering om dagens
program. Herefter er der udstilling og de
monstrationer af radiogrej.
13,30: Løb-instruktion.
14,00: Start af mobil-løb med poster og opgaver.
Der dannes hold bestående af en vogn med
mobilstation og en eller flere uden. Løbet
skal stille deltagerne på morsomme opgaver,
go samtidig føre dem gennem det skønne
landskab.
14,00: ca.: Bustur til Hjerl Hede.
Senere et besøg på kunstmuseet og andre
lokale seværdigheder.
17,00 ca.: Tegnefilm for børn og voksne.
18,00: Serveres varm mad.
19,00: Skæg-rævejagt for hele familien.
22,00: Præmieoverrækkelser. Foredrag. Film.
Mandag den 26. maj:
Efter morgenkaffen er der forevisning af bl. a.
mobilstationerne, testning af disse og demonstrationer.
14,00: Afslutning.
Ud over det ovenstående tillader vi os at indflette
mange små begivenheder, specielt for YL, XYL og
børnene.
Der bliver legeplads og tilsyn med børnene, og spe
cielt lejrtilsyn med telte og campingvogne, så disse
kan stå sikkert og ugenert.
Stævnearrangører: 5KG-4XP Tester. & 5HF-4KV
Rævejagter. 8NH-6EO Løb.
8NH-4XP Teknik (strøm og an
tenner) 07 424252.
2DD-3FT Hovedkvarteret.
4PY-4KV Tilmelding og økonomi.
07 424673.
6EO Lejrleder.
ICN-3FT Foredrag og Film.

07 420336,
3FT-1CN Korrespondance.
07 423310.
HUSK
Tilmelding til 4PY inden 1. maj 1969. Hos de
ovennævnte kan du få alle de oplysninger, du måtte
ønske ang. stævnet, så skriv, ring eller kald på 80
meter, når du hører os.
Se i øvrigt OZ nr. 3-69.
På gensyn i pinsen Vy de stævne arrangørene.

NB! 145,90 MH3 må ikke anvendes til test-QSO’s,
men holdes åben for nødopkald til basisstationen.
Testledelsens afgørelser af alle spørgsmål er inappelable.
Overtrædelse af reglerne medfører diskvalifikation!
Startkort: Kan købes på campingpladsen fra kl.
19,00
lørdag aften for 10 kr. for begge tester. Hvis
stævnekort haves, gives der 5,00 kr. rabat.
Vy 73 de testudvalget.

KØBENHAVN
Regler for 2 og 80 m mobiltest
i forbindelse med pinsestævnet.
Tidspunkt: Vi starter med testinstruktion lørdag d.
24. kl. 15,00 på campingpladsen.
Testperiode I umiddelbart efter fra 16,00 til 17,00.
Testperiode II søndag d. 25. fra 07.00 til 08,00.
Bånd: 144-146 MHz, 3,7-3,8 MHz.
Modulation: Alle tilladte modulationsarter.
Antenne : Mobilantenne på vogn.
Lederstation : OZ9HBO, AM - 145,0 MHz, ESB 3,75 MHz.
Kon: A2002 Møborg, 1 :40.000, deles i 6 lige
store felter med 1 linie øst-vest og 2 linier nord-syd.
Kortet kan købes på campingpladsen mod bestilling
1 uge forud.
Standpladser: Ved testens start vælges den første
standplads inden for det tildelte kortfelt. Herefter må
der frit skiftes standplads inden for kortet, dog skal
den ny standplads være beliggende mindst 5 km i
luftlinie fra enhver tidligere standplads. Standpladser
betegnes med fortløbende bogstaver (A-B-C osv.).
Points:
10 points pr. QSO med mobilstationer
5 points pr. QSO med faststation *
25 points pr. standplads, hvorfra der er ført QSO
50 points pr. kodeord.
QSO: mellem 2 stationer må føres påny, blot 1 af
stationerne har skiftet standplads og dermed bogstav
i rapport.
Opkald: der kaldes CQ mobiltest de OZ7NN/mobil/A, hvor A er standpladsbetegnelse.
Rapporter: Der udveksles rapporter af typen C
162375, hvor bogstavet er standbetegnelse. 1. og 2.
ciffer er afstand i cm fra vestlige kortkant til stand
plads. 3. og 4. ciffer er afstand i cm fra sydlige kort
kant til standplads. 5. og 6. ciffer er de to sidste tal
på bilens kilometertæller. Fra faststation modtages
rapport, R-S, QRA.
Kodeord:
Fra
basisstationen
udsendes
kodeord.
Under testperiode I kl. 16,20 og 16,40. Under test
periode II kl. 07,20 og kl. 07,40.
Log: Der føres log på de udleverede logblade.
Kodeordene indføres i loggen på de pågældende tids
punkter. Deltagerne regner selv deres points ud. Log
gen afleveres på stævnepladsen efter testen.
Bemærkninger *Points for QSO med fast station
tæller kun, når stationen forefindes på mere end ét
sæt logs.
Der må ikke sendes under kørsel.
Båndgrænserne skal overholdes, der er båndkontrol.
OZ1CN/M, OZ4PY/m, OZ5KG og OZ8NH er
kontrolstationer og deltager ikke i testen.

Call: OZ5EDR.
Lokaler : Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol
der møde hver mandag kl. 20,00. QSL-centralen
(OZ6MK) åben kl. 19,30-20,00. Lokalerne desuden
åbne efter aftale lørdag kl. 14-17.
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.
Ved en godt besøgt aften fortalte OZ5OE i et vel
tilrettelagt foredrag om sin tur med geologerne på
Grønland sidste sommer. Underholdende og med en
god del lune skildredes en radiomands daglige liv,
først med opsættelse af antenner om bord på »Mar
tin Carlsen«, den tidligere »Kista Dan«, som var ba
sisskib for arbejdet; om vanskelighederne med dårligt
radiogrej og manglende jordforbindelse i den tørre
jordbund på stationer i land, og så den daglige radio
kontakt med geologhold og helikoptere. Alt blev led
saget af pragtfulde farvebilleder, der gav et uforglem
meligt indtryk af den storslåede natur rundt i det
udstrakte Scoresbysund-område med sine fjelde, bræ
er, blånende fjorde og blinkende isfjelde.
Programmet:
Mandag den 21. april:
Klubaften. Som på alle klubaftener hygger vi os
med radiosnak, og der serveres kaffe og ostemad.
Mandag den 28. april:
Danish Radio-Amateur-service ved OZ5IH holder
udstilling og demonstration af commercielt amatør
udstyr. Der er mange nyheder, så der bliver noget at
se på!
Mandag den 5. maj:
Klubaften.
Mandag den 12. maj:
VHF-aften. Vores lærer på teknisk kursus 5AK/
Kolmorgen fortæller om FM og PM på en måde, så
alle kan forstå det. Og så er 5AK som bekendt ikke
kedelig!
Se rubrikken nedenfor.
Mandag den 19. maj:
Klubaften.
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RÆVEJAGTER
Rævejagtsaften i afdelingens lokaler
Mandag d. 21. april kl. 20,00 (på klubaftenen)
Vi snakker lidt om rævejagter, hvor OZ9HS
og Thygesen bl. a. vil fortælle om hvorledes
man går på rævejagt, d. v. s. om modtagere,
sendere, kort, kompas og alt det andet man
skal vide, for at få noget ud af den dejlige del
af amatørens arbejde, det har jo den fordel at
man ikke behøver at have licens eller være
over 16 år, for at kunne deltage.
Her bliver lejlighed til at få spørgsmål be
svaret af eksperter, idet samtlige rævejægere i
København og Helsingør vil komme.

Afdelingens
RÆVEJAGTSPROGRAM
gældende indtil sommerferien. Her gælder generelt
følgende:
Frekvens: 1825 kc. krystalstyret.
Kortområde : Atlasblad A 3028, Ballerup 1—40 000.
Mødested:
Parkeringspladsen
over
for
Ballerup
station, hvor startkort udleveres og her mødes vi igen
efter jagten.
Mødetid: Kl. 19,30 præcis.
Startpenge : Træningsjagter, ingen startgebyr.
Pointjagter, kr. 5,00 pr. jagt, der går ubeskåret til
indkøb af præmier.
Så går vi over til selve jagterne. Der bliver 5 træ
ningsjagter som særligt henvender sig til begynderne,
men vi håber da at de trænede jægere møder talrigt
op, om ikke andet så for at hjælpe nye jægere igang.
Der bliver udlagt 2 sendere, som hver sender i 3
minutter. Første sending kl. 20,00 og 20,03 og så
fremdeles hvert kvarter, sidste sending kl. 22,00 hen
holdsvis kl. 22,03. Jagten slutter kl. 22,10.
De egentlige pointjagter, hvor der bliver mange fi
ne præmier, bliver lagt således, at vi kører 5 jagter
før ferien og 5 jagter efter ferien.
Her bliver der udlagt 3 sendere som sender med 1
minut pr. gang.
For at en jagt tæller til sommermesterskabet, skal
de jægere, som har mere end ét års træning, finde al
le 3 ræve.
Begyndere behøver kun at finde 2 ræve, men vil
dog blive tildelt ekstra point for det tilfælde at de
finder alle 3 ræve.
Sendetider:
Første sending kl. 20,00, 20,01, 20,02.
Anden sending kl. 20,30, 20,31, 20,32.
Derefter er der udsendelse hvert kvarter, med sid
ste sending kl. 23,00, 23,01, jagten slutter kl. 23,10.
Første sender er automatisk, de øvrige er manuelt
betjent.
Onsdag den 9. april kl. 19,30 :
Træningsjagt, ræv: Thygesen.
Onsdag den 16. april kl. 19,30 :
Pointjagt, ræv: Svend.
Mandag den 21. april kl. 20,00 :
Rævejagtsmøde i afdelingen.
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Onsdag den 23. april kl. 19,30 :
Pointjagt. Dennejagt gælder kun til vintermester
skabet, idet den er erstatning for jagten den 23. marts.
Ræv: OZ3AD.
Onsdag den 30. april kl. 19,30 :
Pointjagt. Ræv: OZ5FR.
Onsdag den 7. maj kl. 19,30 :
Træningsjagt.
Onsdag den 14. maj kl. 19,30 :
Pointjagt. Ræv: OZ9HS.
Onsdag den 21. maj kl. 19,30 :
Træningsjagt.
Onsdag den 28. maj kl. 19,30 :
Pointjagt. Ræv: OZ7HC.
Onsdag den 4. juni kl. 19,30 :
Træningsjagt.
Onsdag den 11. juni kl. 19,30 :
Pointjagt. Ræv: OZ8MX.
Onsdag den 18. juni kl. 18,30 :
Træningsjagt.
Torsdag den 19. juni kl. 19,30 :
Møde i afdelingen lokaler, hvor vi fastlægger jag
terne efter ferien.
Vel mødt på jagterne og til møderne. Har du pro
blemer, så kom frem med dem eller er du interesse
ret så mød op på startstedet, der er altid plads på et
af holdene.
For rævejægerne i Helsingør afdeling og Køben
havns afdeling.
OZ9HS og OZ4AO.
VHF-aften den 12. maj.
FM og PM uden tårer!
5AK gennemgår følgende:
1. Hvordan man frembringer FM og PM.
2. Hvad der sker i sidebåndene, når man gør
det.
3. Lidt tiltrængt oprydning i - og forklaring
af begrebsforvirringen.
4. (Hvis der bliver tid)
Lidt om kontrol af FM og PM.
P.b.v. OZ1SZ, sekretær.

LOLLAND-FALSTER
Vi holder generalfors, ifølge lovene søndag den 11.
maj kl. 10,00 pr. hos Noer, Casino i Stubbekøbing.
Kl. 11 beg. OZ1BP et foredrag om RX. Der er vist
ingen, der ikke kender Bernhard fra OZ. Forpas nu
ikke chancen, mød talstærkt op. Generalfors, er også
af vigtighed. Formanden, undertegnede OZ2MI er på
valg, og jeg har den indstilling, at det ikke er en livs
stilling at være formand, så piease, tænk jer godt om.
Som sædvane er her i afd. i snart mange år, er der
familiespisning efter foredraget. Vi regner med at
kunne spise Noers nok så bekendte veltillavede mid
dagsmad kl. 12,30. 2 retter og kaffe kan I vist godt
regne med at kunne få for en tier, Noer bestemmer
menuen.
vy 73 OZ2MI, Mimi.

Mødet i Nykøbing.
Desværre blev 5DA forhindret i at komme og hol
de sit foredrag om en station på print. Det blev i
stedet for til et besøg i skolens laboratorium, hvor
vi prøvede at måle med oscilloskoper.
5DA kommer til Maribo den 16. april.
Generalforsamlingen - 2MI vil desværre ikke mere,
det samme gælder kassereren og sekretær, som lige
ledes er på valg, der må nu nye og friske kræfter til.
April :
Onsdag den 16. kl. 20,00.
Mødested : Ebsens Hotel, Maribo.
Program : En station på print.
Foredragsholder : OZ5DA.
Maj :
Søndag den 11. kl. 10,00.
Mødested:
Casino,
Stubbekøbing.
Generalfor
samling.
Kl. 11,00 : Foredrag om RX.
Foredragsholder : OZ1BP.
YY 73 Erik Elmer.

NORDALS
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Guderup,
5 86 16.
Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Svenstrup.
Sekretær : H. M. Nielsen, Svenstrup, tlf. 5 62 00.
Klubhus : Østelund, call OZ1ALS.

tlf.

Generalforsamling onsdag den 23. april kl. 19,30
i klubhuset i Østelund.
Dagsorden ifølge lovene.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Valg af formand.
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
6. Valg af to revisorer.
7. Indkomne forslag.
Forslag og spørgsmål, der ønskes behandlet på ge
neralforsamlingen, bedes stilet til formanden og være
ham i hænde senest den 21. april.
Efter
generalforsamlingen
afholdes
der
auktion
over forskellige indkomne ting
i årets løb. Så har du
nogle ting, du kan undvære til
fordel for klubben, så
bare tag dem med.
Vy 73, bestyrelsen.

NYBORG
Formand:
OZ1LD, Leon Johannessen, Holms
Allé 17, tlf. (09) 31 31 18.
Lokale: Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.
PROGRAM:
Torsdag den 17. april kl. 20: Filmaften. Der vil
blandt andet blive vist en film fra pinsestævnet i
Nyborg.
Torsdag den 24. april kl. 20: Klubaften.

Torsdag den 1. maj kl. 20: Foredrag af OZ7LC om
stereoforstærkere.
Torsdag den 8. maj kl. 20: Klubaften.
Torsdag den 15. maj intet møde.
Torsdag den 22. maj kl. 20: OZ7RÆV kalder!
DET GÅR FREMAD med bygningen af den nye
rævemodtager, og det skulle ikke vare så længe, inden
det første eksemplar står færdigt. Så snart den er
nogenlunde prøvekørt, kan vi gå i gang med at bygge
nogle flere modtagere. Vi har masser of print, så
alle, der har interesse i denne specielle gren af vor
hobby, kan være med, når vi går i gang med stor
produktionen.
Vy 73 de OZ4WR, John.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand : OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer : OZ1MM, tlf. (751) 81.
Lokale: Præstøremisen, Skyttemarksvej.
Når dette læses, har vi afholdt vores fastelavns
fest, selv om det ikke var det store sus, for der var
plads til mange flere deltagere.
Endvidere har OZ6OL fortalt os om princippet i
transistoren, og hvad dette emne nu ellers kan byde
på, og vi takker dig mange gange for samarbejdet.
OZ7NU’s Sommerkamp modtager har været i
klubben til beskuelse; så er der noget at gå i gang
med for dem, der har lyst.
Tirsdag den 29. april vil OZ9HU demonstrere bru
gen af klubbens målegrej i både en almindelig BCL
spille og TV-apparat.
Fra vinterens morseøvelser har 5 mand aflagt morseprøve, så vi håber snart at få nogen flere aktive
amatører. Det var alt.
Vy 73 de OZ9NB Henning.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG.
Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.
Den 10. marts demonstrerede OZ7VS sin 2-meter
»Vippeantenne« i afdelingen. Det var et imponerende
og fint gjort stykke arbejde, som må have fået tæn
derne til at løbe i vand hos mange VHF-folk. Indi
keringssystemet var baseret på synkronmotorer, og
selve yagiantennen kunne drejes fra horisontal til ver
tikal polarisering foruden naturligvis horisonten rundt,
7VS benyttede lejligheden til at advare mod visse
typer 400 Hz fly-synkronmotorer, som helt sikkert ville
brænde sammen på 50 Hz. Et ret kostbart antenne
arrangement måske, men med stor udnyttelse.
For at give de vordende amatører fra det nys af
sluttede C-kursus en hjælpende hånd, var der man
dag den 24. marts indbudt til orienteringsaften med
emnet »Hvorledes starter man som HF-amatør«. Jeg
havde fornøjelsen at være arrangør af denne aften,
som var godt besøgt af kursusdeltagerne.
Emnet blev lagt op til diskussion, efter at jeg havde
gennemgået de forskellige problemer, der automatisk
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måtte opstå efter erhvervelse af licens. Ved fælles
hjælp og diskussion fandt vi ud af, at det, det først
og fremmest drejede sig om var, at komme i gang
med selv de simpleste midler for at bevare de ny
opnåede færdigheder. Især kræver CW’en vedligehol
delse, og bliver den ikke det, er chancen for at til
bringe resten af sine dage som fone-amatør stor. En
uhyggelig tanke, hi!
Diskussionen mundede ud i, at der i det nye pro
gram skulle være en eller flere aftener, hvor begynde
ren kunne vælge mellem forskellige diagrammer, sen
dere og modtagere, få dem gennemgået i teori og
praksis, bestille konponenter og i øvrigt ellers komme
med deres problemer og apparater efterhånden som
projektet skred frem. Det blev anset for at være en
bedre og hurtigere løsning end deciderede byggeaftener.
Programmet for april-maj ser således ud:
14. april: Optakt til sommerens rævejagter.
21. april: Klubaften.
28. april: Strømforsyninger m. v. (OZ8JD).
5. maj: Klubaften.
12. maj: Antenner, fødeledninger, TVI og hvad du
ellers kan finde på at spørge OZ7CF om.
19. maj: Generalforsamling. Dagsorden i følge lo
vene.
26. maj: Intet møde. (2. pinsedag).
Vy 73 de RH, Rune.

RIBE

ROSKILDE
Formand : OZ2UD, Ernst Olesen.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Afdelingen holder møde hver torsdag kl. 19,3022,30.
I den forløbne måned har afdelingen haft kursus
med sendetilladelsen for øje. Byggeprogrammet skri
der raskt fremad, kasserne er ved at være færdige
til Low Pass filteret og trimmerne er kommet hjem.
Der skulle derfor ikke gå ret lang tid, før vi kan af
prøve grejet. Den samlede pris er udregnet til kr.
108,00.
Den 13. marts havde vi besøg af OZ7JX, der vi
ste det sidste nye på Heathkit programmet. Der var
stor interesse blandt de mange fremmødte og modta
gere, sendere m. m. blev ivrigt diskuteret.
Program for den kommende måned:
Torsdag den 17. april: Kursus og byggeaften.
Torsdag den 24. april: Kursus og byggeaften.
Torsdag den 1. maj: Afdelingen afholder auktion,
find noget, som andre kan bruge, og lad det gå for
højeste bud, Sælgere tilmelder som sædvanligt senest
1/4 time før auktionen.
Torsdag den 8. maj: Der afholdes kursus for
næstsidste gang inden prøverne, så det er med at
komme op på mærkerne.
Torsdag den 15. maj : Hjemmelæsning for kursister,
vi andre holder friaften.
73 de OZ2BO.

SKAGEN

Formand:
OZ1HL H. Langschwager, 6580
Vamdrup.
Kasserer: OZ1ZN L. Stenlev, 6760 Ribe.
Sekretær: B. Johansen, 0. Åbølling, 6777 Frifelt.
Lokale: Valdemarsskolen, Ribe.
Den 13. marts afholdt vi her i Ribe ordinær gene
ralforsamling i den for et år siden startede lokalafde
ling, Gram og Omegn, som i det sidste halve års tid
har haft til huse i gode lokaler på Valdemarsskolen i
Ribe. På generalforsamlingen vedtoges det at omdøbe
afdelingen til E.D.R Ribe afdeling. Valg til bestyrelse
blev som nævnt ovenfor, og desuden valgtes OZ8AU
til suppleant og OZ1M som revisor.
Vi mødes stadig hver torsdag aften kl. 19,00. Em
nerne på møde aftenerne er høring og morsning, ra
dioteknik (teori) og bygning af apparater. Vi har så
ledes i de senere måneder bygget en transistormodta
ger og en RC-målebro.
Nu, da vi har fået et fast tilholdssted og lidt fastere
rammer omkring arbejdet, har vi planlagt en begyn
deraften d. 17 april, hvortil vi indbyder alle interesse
rede i området. - Vi vil denne aften forsøge at give
et indtryk af kortbølgeamatørens virksomhed for at
skabe forøget interesse for vor hobby. Især vil vi og
så komme ind på den særlige gren af kortbølgearbej
det og rævejagt. Vi er meget positive for også at kom
me i gang på dette område.
Vy 73, bestyrelsen.
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Call: OZ9EVA.
Klubhus: »Det hvide Hus«, Hans Baghsvej, Skagen.
Mødeaften, tirsdag kl. 19,30.
Den store årlige dyst i afdelingen, generalforsam
lingen, blev afholdt den 25.2.69 i klublokalerne »Det
hvide Hus«. Mødedeltagelse ca. 80 pct.
Til dirigent blev valgt OZ6AV Svend Aage Arvidson. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet, overgav dirigenten ordet til
formanden OZ6AV, Arne Poulsen, der aflagde be
retning for det forløbne år. Herunder kom han ind
på de utilstrækkelige resultater, der var opnået i klub
ben, som ikke alene skyldtes manglende aktivitet, men
også den omfattende restaurering af »Det hvide Hus«
det sidste halve år.
Samtidig udtalte han sin tilfredshed med de istand
satte lokaler og omtalte varmt den nye oliekamin,
som Skagen kommune velvilligt havde stillet til rådig
hed. Formanden omtalte også klubbens nyerhvervelse,
SSB-sationen, og gav tilsagn om, at denne en af de
førstkommende klubaftener ville blive demonstreret,
og der ville blive lejlighed til at bese »maskinrummet«.
Formandens beretning blev godkendt, og herefter gav
9SA ordet til kassereren, der oplæste det reviderede
regnskab. Samtidig fik kassereren lejlighed til kraftigt
at henstille til medlemmerne om at undgå de langva
rige kontingentrestancer. Derudover var der ingen
kommentarer, og regnskabet godkendtes.

Punkt 4 på dagsordenen startede med valg af be
styrelse. På valg var hele bestyrelsen, men forman
den, 6AV, udtrykte ønsket om at gå af som formand,
hvilket blev taget til efterretning af medlemmerne. Der
blev foreslået 3 kandidater til den nye formandspost,
OZ3MM, Børge Madsen, OZ6KE, Kurt Sørensen
og undertegnede. Valgt blev 6KE, der takkede for val
get. Til bestyrelsen valgtes i øvrigt:
Næstformand: 3MM.
Kasserer: Henning Fisker (genvalg).
Bestyrelsesmedlem 1: 9 SA (genvalg).
Bestyrelsesmedlem 2: P. E. Polnowic.
Sekretær: P. E. Polnowic.
Suppleant 1: Egon Eskildsen.
Suppleant 2: 6AV.
Revisor: Egon Eskildsen.
Revisorsuppleant: 6AV.
Som QSL-manager blev 9SA genvalgt.
Efter valg af ny bestyrelse blev der fra flere si
der påtalt det uheldige i, at samtlige bestyrelsesmed
lemmer blev sat på valg samtidig, og man vedtog der
for, at kun halvdelen af bestyrelsen skulle sættes på
valg ved næste generalforsamling. Af de mange ind
komne forslag til fremtidigt klubarbejde, hovedsageligt
indsendt af 3MM, gav flere anledninger til livlig
diskussion, hvorunder dirigenten 9SA flere gange
havde besvær med at holde styr på rækkefølgen af ta
lerne.
Et forslag om forhøjelse af kontingentet fra kr.
72,00 til 84,00 årlig blev forkastet.
Et forslag om, at klubben igen skulle prøve at kom
me ind under AOF og derved opnå økonomiske for
dele, blev stillet i bero, indtil den nye bestyrelse havde
haft lejlighed til at undersøge en sådan mulighed på
grundlag af den nye aftenskolelov.
Forslag om at få et fast program for teoretisk dyg
tiggørelse af klubmedlemmerne ved bl. a. små i
forvejen annoncerede foredrag, blev vedtaget. Som
en følge heraf holdt 3MM den 18.3.69 et vellykket
foredrag om antenner og transmissionsledninger.
Generalforsamlingen sluttede med en vedtagelse om
til foråret at lave et propagandaarrangement for at
hverve nye medlemmer.
P.b.v. P. E. Polnowic, sekretær.

STRUER
Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Klubaften: Torsdag kl. 19,00.
Call: OZ3EDR.
Formand: OZ5JX, J. Christensen, Nørgård 10.
Der er mange ting, vi kan diskutere mand og mand
imellem. Der er også mange ting, vi kan vær enige
om, men én ting viser det sig næsten altid, at kun et
fåtal véd noget om, og det er antenner. Desværre må
man vel sige. Vi vil ikke længere sige desværre, så
vi har fået 9AC Kaj til at komme og fortælle alt,
hvad han véd, eller måske kun hvad vi kan forstå,
hi. Men altså den 24. april kl. 19,00 er der lagt op til
en interessant aften. Så vel mødt alle.
Til slut et til lykke til Per med licensen, det blev til
OZ9VH.
73 de Jørgen.

TØNDER
Onsdag den 16. april inviterer vi samtlige sønder
jyske amatører til foredrag. Endnu er det endelige
emne ikke afgjort, men vi kan love en virkelig god
aften.
Vi holder fortsat klubmøde hver torsdag aften
kl. 19,30 og venter nu kun på, at foråret kommer, så
der kan komme gang i antennebyggeriet.
Husk at reservere onsdag den 16. april.
Vy 73 8CV, Carl.

VEJLE
Formand. OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle.
Den 3. marts havde afdelingen besøg af OZ3Y,
som holdt et udmærket foredrag for os om antenner.
Husk generalforsamlingen den 5. maj. Dagsorden
iflg. lovene
Forslag til næstformand, kasserer og sekretær bedes
givet til formanden OZ2EN senest 8 dage før general
forsamlingen.
Mandag den 2. juni holdes alm. mødeaften, og der
efter holder vi sommerferie.
Vy 73 OZ9GS.
E D R’s MALLORCA-REJSE 1969
holdt hvad den lovede!
Den gav os en varm impuls i vinterens kulde
i en virkelig behagelig og afslappet international
atmosfære. Hele arrangementet »klappede« per
fekt som altid, når den samarbejdede sønderjyske
festkomite 8 AJ og Mathias arrangerer. Derfor på
deltagernes vegne tak til jer begge for det store
arbejde i forbindelse med rejsen.
Rejsen gav os mange interessante og hyggelige
timer såvel i den skønne og særprægede natur som
i liggestolen ved swimmingpoolen under banan
træernes skygge. De lange nætter i baren, på bo
degaerne og restauranterne er et helt kapitel for sig.
Der var spansk musik, spanske senoritas, cham
pagne og lomumbas i lange baner, lige til et klima
for de danske hamser! Rejsens tre ungkarle 5DE,
7AG og Bent gik lidt hårdt til de dejlige drinks
fra starten, hvilket resulterede i nogle havarier
og et enkelt besøg i swimmingpoolen med fuld
»ornat«. Men øvelse gjorde mester, hi!
Desværre fik feriedagene alt for hurtigt ende.
Pludselig var det søndag den 9., og hjemrejsens
time var kommet. Det var med vemod vi tog af
sted hjem til den danske vinter og bort fra den
dejlige spanske ø i Middelhavet.
At ferien er slut, betyder ikke at minderne også
er det, for der blev taget et hav af såvel fotos
som smalfilm, og med disse billeder vil vi lørdag
den 29. marts opfriske de skønne dage. OZ3ER
Hans og Marie har arrangeret denne aften for
alle deltagere. På forhånd tak for jeres indbydelse.
Sluttelig en tak til alle deltagerne for jeres
aldrig svigtende humør, uden hvilket ferien ikke
kunne have levet op til mottoet - »atter et vellyk
ket fælles sønderjysk arrangement«.
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GIV AGT!
MOBILHAMSER
PÅ 20 OG 80 METER
Det var SØNDAG den 20. APRIL vi mødes til
MOBILTEST
DANMARK - TYSKLAND
1969
Arrangementet er beskrevet i februar OZ - side 68.
Alle henvendelser ang. testen til testudvalget v.
OZ2TV, Bent Johansen, Ribevej 80, Haderslev.
Telefon 045 2 20 08.

FOREDRAG I DEN FÆLLES
SØNDERJYSKE MØDERÆKKE
Onsdag den 16. april i Tønder afd.
Se nærmere under Tønder afdeling.
Vy 773 de 5WK, Kalle.

RESULTATLISTE FRA SØNDERJYSK
MOBILTEST
ering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Call
OZTV
OZ3M
OZ4FD
OZ8BX
OZ8IN
OZ8JV
OZ8VF

Marts
345
260
310

165

Tillægsp.
190
145
220

Total
1470
1430
1110
905
580
165
70

Der er nu kørt så mange mobiltester, at vi nu
overgår til at udtage resultatet af de fem bedst
opnåede resultater for de deltagende stationer. Re
sultaterne bliver bekendtgjort ved, at der til den
forrige total-sum bliver lagt tillægspoints. Tillægs
points fremkommer ved differencen mellem det
dårligst opnåede tilbageværende resultat og det
sidste større opnåede pointtal.
Mobiltesten den 6. maj fra kl. 20,00 til 21,00
vil være den sidste i rækken for denne sæson. Der
er ingen tvivl om, at der med tillægspoints syste
met vil være spænding om resultatet, idet der
meget let kan ske alvorlige forskydninger på re
sultatlisten.
Den første tirsdag i juni bliver første testdag
for sæsonen 1969-70 med afslutning i maj måned
1970. Altså, vi kører sommeren igennem.

AABENRAA
Allerførst vil jeg gerne afvise den strøm af protester
angående manglende afdelingsstof fra Åbenrå afde
ling i marts OZ, stoffet var rettidigt indsendt til ho
vedredaktøren sammen med det fælles sønderjyske
stof. Altså hus forbi! prøv 6PA.
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Torsdag den 13. marts afholdt afd. sin årlige gene
ralforsamling med dagsorden ifølge lovene.
Det første punkt, dirigentvalget, blev hurtigt over
stået, idet OZ6IC enstemmigt blev valgt. Han konsta
terede herefter, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, hvorefter han overgav ordet til kassereren,
der i formandens fravær aflagde beretning for det
forløbne år. Under beretningen omtalte 5WK bl. a.
tirsdags- og torsdagsmøderne, og hvilke fordele det in
debærer med en opdeling af klubaftenerne, idet så
vel nye som gamle amatører på denne måde kan få
et større udbytte af deres medlemskab i afd., hvilket
også den store mødeprocent på begge mødeaftnerne
viser. Også klubhuset og dets betydning for afdelin
gens trivsel blev kort omtalt. Som afslutning på be
retningen takkedes Svend Åge og 3DL for deres virke
som vicevært i klubhuset, også Busk fik en tak for
sin indsats og altid beredvillige hjælpsomhed.
Efter at beretningen var godkendt, gav 6IC ordet
til kassereren, 5WK, der fremlagde det reviderede
regnskab. Der var ingen kommentarer til regnskabet,
og det blev enstemmigt godkendt.
Efter enstemmig vedtagelse blev dagsordenens pkt.
4 og 5 byttet, således at indkomne forslag først blev
behandlet.
Det første forslag var en ændring af vedtægterne for
lokalafdelingen. Der udspandt sig forskellige diskus
sioner, men efter et par små skønhedsfejl, blev ved
tægterne godkendt og skal nu forelægges HB ved dets
næste møde for endelig godkendelse. Næste forslag var
kontingentforhøjelse fra 20 til 30 kr. årligt, dette vandt
bred tilslutning, en enkelt dristede sig endda til at
spørge, om det var tilstrækkeligt! Et forslag om at
udbetale medlems aktierne med deres fulde beløb ved
lodtrækning på den årlige generalforsamling blev
også vedtaget.
Derefter skred man frem til pkt. 4, valg af be
styrelse. Til formandsposten var opstillet Mathias,
8AJ og 5WK, 8JV ønskere af flere grunde ikke at
lade sig genopstille. Der blev som i følge vore ved
tægter afholdt hemmeligt skriftligt valg, og resultatet
gav 5WK flest stemmer, han er dermed formand. Jeg
vil hermed på afd. vegne benytte lejligheden til at
takke 8JV for de 8 år, han har beklædt formands
posten i afd., det er en lang tid, og man forstår godt,
at Jens har ønsket at »koble« fra.
Til kassererposten var der to kandidater, Mathias
og Busk. Ved den første afstemning var der stemme
lighed, men en fornyet afstemning gav et klart flertal
for Busk, der hermed er afdelingens nye kasserer.
HUSK! Busk venter på dine 30 kr. inden den 31.
december, når du vil bevare dit medlemsskab i af
delingen!
Derefter var der valg af tre bestyrelsesmedlemmer
og en suppleant. Som kandidater var foreslået Mathi
as, Poul, 8AJ, 3DL og 6IC. Resultatet af afstemnin
gen blev, at 8AJ, Mathias og 6IC blev bestyrelses
medlemmer og 3DL suppleant. Revisorerne blev gen
valgt, altså 3GT og 3ER.
Sidste tema under dette punkt var vicevær
ten, Svend Åges korte og klare opsigelse af jobbet
på grand af flytning til Sønderborg. Under den
fortsættes side 162.

RÆVEJAGT
2 og 80 meter mobiltest

Kristi Himmelfartsdag

HADERSLEV og TØNDER afd.

INVITERER ALLE
2 og 80 meter mobilhams samt rævejægere
til en dyst på Kristi himmelfartsdag den 15. maj.
Arrangementerne er uafhængige af hinanden, således at man kan deltage i et af dem eller i dem begge!
TEKST:
2 og 80-m Mobiltest. Det sønderjyske mester
skab køres dm formiddagen.
MØDESTED:
Fra kl. 9,00 bliver kort og logblade udleveret
på Thomashus Kro, der ligger ved hovedvej 10
mellem Christiansfeld og Haderslev. Testen be
gynder kl. 10,00 og slutter kl. 11,40. Logget af
leveres senest kl. 12,30.
SAMTLIGE REGLER
kan læses under TRAFIC-DEPARTEMENT
PRÆMIER:
Første, anden og trediepladsen vil blive præ
mieret. Der vil blive udstedt diplomer til alle del
tagende stationer.
Endvidere er der for 2 m-afdelingen i år den
fra sidste år stiftede vandrepokal at kæmpe om.
KORT:
Atlasblad 1:40.000, særkort
kort anvendes ved rævejagten).

Haderslev,

(samme

STARTKORT
á 10,00 kr., og kort over Haderslev å 8,00 kr.
(+ porto 1,50 kr. ved forsendelse), kan enten be
stilles ved at indbetale beløbet til OZ8BX, J. Mej
ner, Grønlandsvej 33, 6100 Haderslev, girokonto
34014, elles købes på mødestedet. Det må imid
lertid anbefales i god tid at bestille kort, idet der
må regnes med et begrænset oplag på startstedet.
Der vil igen i år ved mobiltesterne være gæste
deltagelse af tyske amatører. Her må vi forvente
en stor deltagelse, efter at P&T har givet gæste
licens til alle kategorier af tyske amatørlicenser,
DI, DL og DC.
Se nu alle OZ-OM og få mobilgrejet pudset af,
vi skulle gerne forsvare sølvet, så gæsterne ikke
løber med det.

Det sønderjyske mesterskab i rævejagt
køres om eftermiddagen efter følgende:

1969

MØDESTED:
Samme sted som for mobiltest. Jægerne skal
være samlet senest kl. 12,15. Jagten frigives for
de første hold kl. 12,45.
Afslutning med præmieuddeling samme sted.
PRÆMIER:
Vandrepokal til mester og observatør. Poka
len er ejendom, når den er vundet 3 år i træk
eller 4 gange i alt. Endvidere er der præmier til
de 3 bedste hold for såvel jæger som observatør.
KORT:
Atlasblad 1:40.000, særkort
kort anvendes ved mobiltest).

Haderslev

(samme

FREKVENS:
1825 KHz. Krystal.
STARTKORT
å 15 kr. udleveres på mødestedet.
JAGTEN
køres efter »Reglement for rævejagter« udgivet af
EDR 1969 og tæller til Danmarksmesterskabet.
Bemærk! Holdet må kun bestå af to personer, og
jægeren skal være medlem af EDR!
SENDETIDER:
RÆV 1: 12,45-12,55 osv. m. 10 min.s mellemrum.
RÆV 2: 12,46-12,56 osv. m. 10 min.s mellemrum.
RÆV 3: 12,47-12,57 osv. m. 10 min.s mellemrum.
RÆV 4: 12,48-12,58 osv. m. 10 min.s mellemrum.
RÆV 5: 12,49-12,59 osv. m. 10 min.s mellemrum.
RÆV 6: 12,50-12,60 osv. m. 10 min.s mellemrum.
Den totale jagttid pr. hold 3½ time.

TILMELDING til såvel mobiltesten som rævejagten eller begge dele bedes såvidt det overhovedet er
muligt, af hensyn til præmier m. m., foretaget
senest den 11. maj
til OZ8BX, J. Mejner, Grønlandsvej 33, 6100 Haderslev, tlf. 045 2 60 58.
Vel mødt til det store sønderjyske arrangement den 15. maj.
5WK, Kalle.
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(fortsat fra side 160)

efterfølgende
diskussion
angående
viceværtembedet,
blev det klart tilkendegivet, at man ønskede den
gamle vicevært, 3DL igen, en afstemning gav 100 pct.
tilslutning for 3DL’s genindtræden som vicevært i
klubhuset, du har ikke skyet nogle midler, for at med
lemmerne skulle hygge sig på såvel tirsdags- som tors
dagsmøderne. På gensyn i Sønderborg afdeling! En
præsentation af 3DL skulle være overflødig, alle ken
der ham fra hans tidligere virke som vicevært, altså
velkommen Hans Peter!
Under punkt 6, eventuelt, udspandt der sig en de
bat om afholdelse af gåsespil m. m. for at skaffe flere
penge i kassen. Man enedes om at lade bestyrelsen
træffe disse afgørelser. Generalforsamlingen sluttede
med, at dirigenten, 6IC takkede for god og saglig
debat.
Som afslutning på aftenen viste 8AJ filmglimt fra
Mallorca-rejsen.
Onsdag den 19. marts afholdt bestyrelsen konsti
tuerende møde.
Afdelingens bestyrelse og udvalg er nu som følger:
Formand: OZ5WK K. Wagner, Ærholm 9, Åbenrå,
tlf. 21311.
Næstformand:
OZ8AJ A. Johannsen, Lavgade,
Rødekro, tlf. 62121.
Kasserer : Busk Jepsen, Gl. Kongevej 70, Åbenrå.
Sekretær: OZ6IC K. Carstensen, Alnor Skole,
tlf. 50023.
Bestyrelsesmedlem:
Mathias Jacobsen, Bolderslev
Skov.
Vicevært: OZ3DL H. P. Lorensen, Nygade 4,
Åbenrå, tlf. 24387.
Festudvalg: OZ8AJ-Mathias Poul.
Ræveudvalg: OZ8AJ-Mathias.
Ræveudvalget meddeler, at prøvejagterne starter
lørdag den 26. april kl. 14,00. Prøvejagterne fort
sætter onsdag den 30. april og 7. maj kl. 19,30. Den
første jagt, der tæller til mesterskabet, foregår onsdag
den 14. maj kl. 19,30. Nærmere angående jagterne i
næste OZ og på opslagstavlen i klubhuset!
På gensyn i klubhuset og hos ræven!
Vy 73 de 5WK, Kalle.

SKAF

STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1969
(SØR-69)
Traditionen tro indbyder Århus afdeling til
Store Østjyske Rævejagt 1969 (SØR-69), som
i år afholdes lørdag den 21. juni og søndag
den 22. juni 1969.
KORT: A 2412 Framlev (1:40.000).
FREKVENS: 1825 kHz.
CALL: OZ7RÆV A/U/V.
SENDETIDER:
Lørdag: Ræv A: 21,00, 21,10, 21,20 og hvert
10. minut til kl. 00,00.
Ræv U: 21,01, 21,11, 21,21 og hvert 10. minut
til kl. 00,01.
Ræv V: 21,02, 21,12, 21,22 og hvert 10. minut
til kl. 00,02.
Samtlige ræve sender fra kl. 00,10 til kl. 00,11,
hvor jagten er afsluttet med denne udsendelses
afslutning.
Søndag: Ræv A: 09,00, 09,10, 09,20 og hvert
10. minut til kl. 12,00.
Ræv U: 09,01, 09,11, 09,21 og hvert 10. minut
til kl. 12,01.
Ræv V: 09,02, 09,12, 09,22 og hvert 10. minut
til kl. 12,02.
Samtlige ræve sender fra kl. 12,10 til kl. 12,11,
hvor jagten er afsluttet med denne udsendelses
afslutning.
JAGT-REGLEMENT:
Hvis EDR’s nye rævejagtsreglement er ud
kommet inden jagten, vil SØR-69 blive afvik
let efter dette reglement, ellers vil der her i
OZ maj og juni blive opsat et reglement for
SØR-69.
STARTKORT:
6 stk. i alt sælges på mødestedet lørdag den
21. juni kl. 19,15-20,00.
PLACERING:
Bedste sammenlagte tid for begge jagter.
TILMELDING:
Til Henning Jeppesen, Odensegade 12, 8000
Århus C, tlf. (06) 12 43 82 senest d. 13. juni.
Yderligere oplysninger om SØR-69 vil frem
komme her i OZ i de følgende numre.
Afdelingens ræve-udvalg har planlagt alle
tiders ræve-jagt, så Århus afdeling og ræve
udvalget håber på stor deltagelse fra alle egne
af landet.
Yy 73 de Jeppe.

AARHUS

FLERE
MEDLEMMER
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Call: OZ2EDR.
Adresse : Postbox 212, 8100 Arhus C.
Giro : 9 19 29.
Formand: OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, Ham
mershusvej 43, 8210 Arhus V.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej
8220 Brabrand.

20,

Sekretær: OZ6EI, Eigil Hogaard, Solbjerg, 8000
Arhus C. Tlf. (06) 18 21 11 - 478.
Program for april-maj.
Torsdag den 17. april kl. 19,30 prc. Ungdomsgården,
Skovvangsvej.
Afdelingens ordinære generalforsamling med dags
orden ifølge lovene (se sidste OZ og X-QTC). På
generalforsamlingen skulle vi gerne finde frem til en
HB-kandidat for Arhus-området så afdelingen for
venter samtlige medlemmers fremmøde.
Torsdag den 24. april kl. 20,00 prc. Ewaldsgade 6
(Juhls farver).
TRYKT
KREDSLØB
EFTER
SILKETRYKME
TODEN. OZ6NJ vil denne aften indvi os i denne
fremstillingsmetode,
som
anvendes
i
industrien.
OZ6NJ vil fremstille print efter en konstruktion i
X-QTC
(Transistor-kompressor
med
forstærker
og
filter - dec. 1968). Hertil må du selv medbringe
printplade af format: 70 X 50 mm.
Torsdag den 1. maj kl. 19,30 prc. Ungdomsgården,
Skovvangsvej.
SNAK OM 70 CM, SAMT DEMONSTRATION
AF KOMMERCIELT FREMSTILLET OG HJEM
MEBYGGET
UHF-GREJ
MED
DIAGRAMMER.
VHF/UHF-udvalget er atter i aktivitet, så denne
aften kan du høre, hvorledes du kan komme i gang
på 70 cm. Husk det er kl. 19,30!
Torsdag den 8. maj kl. 20,00 prc. Ungdomsgården,
Skovvangsvej.
SPØRGEAFTEN
INDEN
TEKNISK
PRØVE
HOS P&T. Her indkaldes vinterens kursister og an
dre, som kan have interesse deraf, til en spørgeaften,
hvor OZ7YH og OZ8FI vil besvare spørgsmål, som
du ikke er helt dus med. Og har du endnu ikke kla
ret morseprøven, vil der fra kl. 19,30 til kl. 20,00
blive afholdt morseprøve samme sted. Selv om du
har licens, så mød frem, det kunne jo være, at du
kunne lære ét eller andet.
Yy 73 de Eigil, OZ6EI.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Yedr. amatør-radiosendetilladelse:
Nye tilladelser:
B
OY9LV, Ole Messeli, 3800 Thorshavn.
C 7719 OZ1CG, Cornelius Georg Nielsen, Tjørne
vej 5, 9440 Åbybro.
B 11214 OZ1CZ, Clas Tøndering, Solbakkevej 8,
2820, Gentofte.
C 10767 OZ1IP, Knud Utoft Petersen, Vork,
6040 Egtved.
A 7878 OZ1KI, Knud Rasmussen, Skelbækvej
Ølsemagle, 4600 Køge.
C 10747 OZ1QP, Ejlif Preben Jørgen Petersen,
Tordenskjoldsgade 87, 8200 Århus N.
C 10924 OZ3IA Per Sejr Andersen, Brovænget 11,
8250 Egå.
C 11081 OZ4QS Arne Sørensen, Bæk,
6150, Vonsbæk.
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C 9816 OZ4WH, Ole Willy Pedersen, Skelsbæk,
5450 Otterup.
B 5934 OZ5BZ, Erik Andreas Lund, Nygade 1,
7323 Give.
C 11244 OZ6UK, Kresten Kirkegård, »Kirkegård«,
Måbjerg, 7500 Holstebro.
A
OZ7UNI, Elektronikgruppen, Københavns
Universitet, Universitetsparken 5,
2100 København Ø.
(Ansvarshavende: OZ2TE, O. K. Lauridsen,
Kilholmvej 42, 2720 Vanløse).
C 11274 OZ8DF, Hans Jensen-Fangel, Kærhaven 7,
C, 6400 Sønderborg.
C 9057 OZ8QD, Jørgen Bonne Hyttel Jensen
Dragø, Gylfesvej 2, 3000 Helsingør.
C 11255 OZ8XY, Brian Pinnerup Sørensen,
Krimpendam 31, 7500 Holstebro.
C 10759 OZ9DD, Paul Ditlev Damm, Skovvej 22,
4230 Skælskør.
C 10731 OZ9RH, Jens Jørgen Andersen, Grundtvigsvej 4, 7500 Holstebro.
C 9821 OZ9VH, Per Hojrup Nielsen,
Norgårdsvej 84, 7800 Skive.
Navneændring:
B

C

B

OZ5IR, Ivan Helsinghoff Rasmussen,
Syriensvej 28, 2300 København S.
Ændres til: Ivan Helsinghoff, Syriensvej 28,
2300 København S.
OZ5LV, Leif Johansen, Søndre Fasanvej
65, 4., 2000 København F.
Ændres til: Leif Flensted, Søndre Fasanvej
65, 4., København F.
OZ9AI, Hans Viggo Knudsen, Frejasgade 2,
2. th., 2200 København N.
Ændres til: Hans Viggo Frost, Frejasgade 2,
2. th., 2200 København N.

Navneændring og flytning:
B
OZ9GE, Henning Grøntved Jensen.
Ændres til: Henning Grøntved,
Vinkelvej 5, 3200, Helsinge.
Inddragelser:
OX3KI, Knud Rasmussen, 3900 Godthåb.
B
OZ2KC, L. Kjær Christoffersen, Rislev,
Næstved
B
OZ2NY, Gert Rene Tejlmann, Rosenvej 14,
3660 Stenløse.
B
OZ5FD, Finn Søndergård Jespersen,
Uglevangen 22, 2830 Virum.
B
OZ6BE, Bent Thyge Kellmann, Alssundvej
31, 6400 Sønderborg.
C
OZ8BQ, Svend Lauge Jørgensen, Veddinge
Strand, 4540 Fårevejle.
B
OZ8KG, K. G. Jørgensen, Kirkedammen 9,
8000 Århus C.
B
OZ9LV, Ole Messeil, Akacievej 9,
8240 Risskov.
Nye medlemmer:
11288 Jess Thorsen, Såbygade 3, 2100 Køben
havn Ø. (A).
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11289 Stiig Jørgensen, Brorsonsvænge 2 a,
4700 Næstved.
11290 Heinrich Julskov Schlie, Hillerødgade 27,
2200 København N. (A).
11291 Carol Fiil, Sallingvej 26, 3., 2720 Vanløse.
11292 Bent Bruun-Rasmussen, Lindøvej 2,
5400 Bogense.
11293 Hans Jørgen Tøttrup, Mariagervej 34,
9500 Hobro.
11294 Jørgen Eliasen, Niels Bohrs Alle 22,
2860 Søborg. (A).
11295 Søren Nielsen, Buen 6, 6270 Tønder.
11296 Steen Johan Weinrik Gredey,
Valhøj Alle 43, 1., 2720 Vanløse. (A).
11297 Flemming Toft, Fastrupvej 29, Fastrup,
8000 Århus C.
11298 Karl Andersen, Øster Højbjerg Glimsholt,
9870, Sindal.
11299 Mogens Martin Kristiansen, Birkealle 1,
6640, Lunderskov.
11300 Jørgen Skødt Rasmussen, Thorstensvej 17,
2640 Hedehusene.
11301 Carsten Gandrup Nielsen, Søndergade 14,
1. tv., 8600 Silkeborg.
11302 Per Jørgensen, Kærvej 4, 8363 Stilling.
11303 Allan Carl Torp Hansen, Skovalleen 26,
5250 Fruens Bøge.
11304 Ole Kaels Pedersen, Nagelvej 6 a,
8270 Højbjerg.
11305 Birgit Bukh Jensen, Terndrupvej 47,
8543 Hornslet.
11306 Ole Clemmensen, Lille Istedgade 7,
1706 København V. (A).
11307 John-Gilbert Holm, Ny Munkegade 68, 3.,
8000 Århus C.
11308 Hans Christensen, Havnevej 6, 9990 Skagen.
11309 William Nørgård Jensen, Jacob Knudsensvej
10, 9200 Skalborg.
11310 Søren Høyer, Grenåvej 12, Løgten,
8541 Skødstrup.
11311 Hardy Nielsen, Th. Sauersvej 5, 9000 Aalborg
11312 Carl Høgstedt, Morelsvej 27, 4700 Næstved.
11313 Jens Otto Sørensen, Skejrup, 8410, Rønde.
11314 Flemming Lassen, D-C-C- Box 58, Dundas,
Grønland.
11315 Cato Voed, Frederiksdal 3922, Nanortalik.
11316 Lars Chr. Nielsen, Hjortholmsvej 2,
9990 Skagen.
11317 Ankjær Hansen, Ny Hammersholt,
3400 Hillerød.
11318 Hans Weber, Haderslevvej 86, 6200 Åbenrå.
11319 Chlaus Johansen, Nørrevej 78, 6280, Højer.
11320 Niels Erik Poulsen, Turesensgade 31a,
1368 København K.
11321 Poul Erik Poulsen, Birkevej 15, 5494 Stige.
11322 Leif Kristensen, Verup, 4293 Dianalund.
Atter medlem:
7073 OZ8KO, Otto Kristensen, Bjergby,
7330 Vinderup.
8217 Allan Strøm Petersen, Byrum, Læsø.
8565 O. Nørager Mikkelsen, Tietgensgade 3,
7400, Herning.
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425 N. Å. Jacobsen, Bredgade 3, 5560 Årup.
4518 OX3RJ, Rasmus Jensen, DCC P. B. 155,
3970 Dundas, Grønland.
5090 OZ4OC, Sven Ove Christensen,
Almegårds Alle 7, 2., 2770, Kastrup.

OZ

Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb.: 79, 100 Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig).
Giro-konto: 22116.

☆

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 3520
Farum. Tlf. (01) 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 2300
Kbhvn. S. Tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ1BP Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66,
9000 Aalborg. Tlf. (08) 13 41 19.
Sekretær: OZ7DX Vøgg H. Jacobsen, Gustav Adolfgade 5,
2100 Kbhvn. Ø. Tlf. (01) 92 - Øbro 8170.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Hor
sens. Tlf. (05) 62 18 34.

☆

Øvrige hovedbestyrelse :
OZ4AO Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 Kbhvn. F.
Tlf. (01) 36 - Godthåb 1902v.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 2920 Charlottenlund.
Tlf. (01) 66 - Ordrup 7425.
OZ2MI, Fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, 4800 Nykø
bing F. Tlf. (03) 85 31 44
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.
Tlf. (03) 580, Frølunde 102.
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense.
Tlf. (09) 11 31 09.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, 9100 Aalborg. Tlf.
(08) 13 53 50.
OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, 8700 Horsens.
Tlf. (05) 62 20 96.
OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Aabenraa. Telf.
(046) 21 31 11.
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens.
Tlf. (05) 62 18 34.

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kildeangivelse.

☆
Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. april 1969.
Indmeldelser i foreningen sker ved henvendelse til
kassereren.
Kontingentet er kr. 40,- om året.

