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En elektronisk nøgle med prik- og
streghukommelse
Af OZ5LP, Mogens Pelle, Poul Bergsøe Kollegiet, vær. 511, Skodsborgvej 190, 2850 Nærum

Siden integrerede kredsløb blev til at komme i
nærheden af rent prismæssigt, har jeg været på
udkig efter et eller andet, hvortil de med fordel
kunne benyttes. Chancen kom i november 1968,
da „QST“ beskrev en elektronisk nøgle med bå
de prik- og streghukommelse. Jeg fik den hur
tigt „fordansket“ og bygget op med dele, det er
muligt at få herhjemme, og jeg skal i det følgen
de beskrive den nærmere.
I opstillingen bruges 3 forskellige typer inte
grerede kredsløb. A, B og C er såkaldte firedobbelte 2-input gate (jeg har i det følgende brugt
en del af de engelske betegnelser, da det er
svært at finde dækkende danske), for hvilke
diagrammet ses på figur 2. D er en tredobbelt
3-input gate, hvis diagram ses på figur 3. Alle
disse 15 gates arbejder efter de samme logiske
regler.
Disse regler siger, at et input kan være enten
lavt eller højt. Det samme gælder for et out
put. Hvis ét input er højt, bliver output lavt;
hvis alle input er lave, bliver output højt. Som
eksempel kan vi se nærmere på gaten kaldet
Al, 2, 3 på fig. 1. Her kan tilføres input på 1
og 2 og output kan aftages på 3. Hvis 1 og/el
ler 2 er høje, bliver 3 lav. Hvis 1 og 2 er
lave, bliver 3 høj. Nøjagtig det samme
gælder for 3-input gatene. Som eksempel
kan nævnes D5, 6, 7, 8. Hvis 6 og/eller 7 og/
eller 8 er høj, bliver 5 lav. Hvis 6 og 7 og 8 er
lave, bliver 5 høj.

Det sidste integrerede kredsløb er en JK flip
flop, hvis diagram ses på fig. 4.
Virkemåden forklares nemmest ved at se på
fig. 1: El, 2, 3, 13, 14 (prikgeneratoren). 1 og
3 er indgange, 13 og 14 udgange. Da der er to
forskellige indgange, er der fire muligheder.
Inputtet på 1 kan være højt og lavt og ligeledes
på 3. Her vil vi kun interessere os for 2 af mu
lighederne, idet 3 er stellet og dermed altid lav.
Hvis 1 er høj, bliver 13 lav og 14 høj. Dette
benyttes i nøglens hvilestilling. His 1 er lav, vil
13 og 14 skifte mellem lav og høj, hver gang
der kommer en takt-puls på 2. Det vil desuden
hele tiden være sådan, at er 13 lav, vil 14 være
høj og omvendt. Dette udnyttes til at lave teg
nene.
Et par definitioner vil spare mange ord. En
„karakter“ er en prik eller en streg. „Set“ bety
der om en hukommelse, at den indeholder en
prik eller en streg. „Høj“ betyder ca. 2V. „Lav“
betyder under ca. 0,5 V.
Prikhukommelsen.
Gates PRIK 1 og PRIK 2 er forbundet som
en bistabil flip-flop. I nøglens hvilestilling er
outputtet fra PRIK 1 højt og fra PRIK 2 lavt.
Outputtet fra PRIK SET er også lavt på grund
af det høje input på 1 gennem Ri. Outputtet fra
PRIK RESET er lavt på dette tidspunkt. Når
prikkontakten bliver sluttet, bliver ben 1 på
PRIK SET lagt til jord, hvorefter begge input
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Fig. 1.
Herover ses nøglens blokdiagram. Gatene symboliseres
af de halvcirkelformede figurer. De små tal, der står
inden i symbolerne, angiver bennummeret på det på
gældendende in/output. Benet kan så lokaliseres ved
hjælp af den lille figur til højre. Bogstaverne, der står
i symbolerne, angiver i hvilket integreret kredsløb, den
pågældende gate/flip-flop er placeret. O-erne og 1-tal
lene angiver spændingen i det pågældende punkt. Se
tekst.

sendt, forhindrer det høje output på Al4, der
overføres til Bl3, at en streg sendes.
Når en prik sendes, bliver Al lav, A3 og 6
bliver høj, A5 og 12 lave, A14 og Cl høje og
C5 og El lave. Dermed er begge input på flip
floppen lave, og denne vil skifte stilling, hver
gang der kommer en takt-puls. I det øjeblik El3

på denne gate er lave og output er højt. Dette
output føres over ben 6 af PRIK 1, hvilket med
fører at 5 bliver lav, hvilket får outputtet fra
PRIK 2 til at blive højt og dette holder PRIK
1 i den nuværende tilstand med lavt output,
selv om kontakten slippes. Streghukommelsen
virker på ganske tilsvarende måde ved hjælp af
STREG SET, STREG 1 og STREG 2.
Gatene NÆSTE PRIK og NÆSTE STREG
sikrer, at den først aktiverede hukommelse
først tømmes. Begge disse gates har et lavt out
put, når der ikke opbevares noget i de respek
tive hukommelser. Hvis nøglen er i færd med at
sende en streg, er 14 på NÆSTE STREG høj.
Dette medfører, at 13 på NÆSTE PRIK er høj,
og det er således uden betydning, hvilken stil
ling 12 indtager. Det er således forhindret, at en
prik kan sendes. Hvis en prik er ved at blive

Stykliste.
A, B og C Firdobbelt 2-input gate. Motorola MC724P.
D- Tredobbelt 3-input gate. Motorola MC792P.
E- Dobbelt JK flip-flop. Motorola MC790P.
Z1 BY122.
Z2 5,6 volt zenerdiode.
Z3, Z4 Små siliciumdioder.
Q1, Q5 BC179.
Q2, Q3 og Q4 BC109.
Q6 ASY 76 eller 2N268.
Q7 2N398.
C1, C3 Polyester.
C2 200 pF glimmer.
C4 se tekst.
T1 lille transistorudgangstransformer.
T2 220/6,3 volt nettransformer.
Kondensatorer, der ikke er nævnt her, er induktions
frie keramiske.
Alle modstande ½W.
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Fig. 2.
Til venstre ses diagrammet for MC74P,
der er en firdobbelt 2-input gate.

Fig. 3.
Diagrammet for MC792P, der er en tre
dobbelt 3-input gate, ses herunder.

R2 = 640
R3 = 510
RA = 225
FIG.A. R5 = 330

Fig 4.
Dette diagram viser MC790P, en dobbelt JK flip-flop.
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bliver høj, bliver C3 og 13 lave og Cl4 høj,
hvorefter Q3 begynder at lede. Når næste takt
puls kommer, bliver E13 lav og ligeledes C14,
hvorefter Q3 spærrer.
Virkemåden for stregdelen er næsten lige
sådan. Når B14 bliver høj, bliver både C5 og
C8 lave. Når takt-pulsen kommer, bliver El4
lav, idet prikgeneratoren starter. Idet E14 bliver
lav, trigger den E6 (streggeneratoren), og stre
gen begynder. Ved næste takt-puls stopper prik
generatoren, men streggeneratoren fortsætter,
da den kun trigges af et fald i spænding, og E14
stiger nu. Ved 3die puls starter prikgeneratoren
igen, stopper streggeneratoren og fuldender selv
streg og mellemrum.
Vi har nu opnået, at nøglen kan sende prik
ker og streger af korrekt længde og med kor
rekt mellemrum. For at få den til at holde op,
når kontakten slippes, må vi have tilbagestillet
de benyttede gates. Dette sker ved hjælp af ga
tes INVERTER, PRIK RESET, STREG RESET og C2.
Outputtet fra Cl4 føres op på Dl3, 14 og 8.
Så længe der sendes et tegn, vil D5 og 9 være
lave. I det øjeblik, mellemrummet begynder, vil
D3 blive høj, men på grund af C2 vil det vare
et øjeblik, inden spændingen på D7 eller 10 når
op på det høje niveau. Dette medfører, at D5
eller D9 bliver høj, og en ganske kort puls går
op og tilbagestiller den lige benyttede hukom
melse. C2 er meget vigtig, da den bestemmer
længden af denne puls, der hverken må være
for lang eller for kort. Hvilken af hukommel
serne, der får tilbagestillingspulsen, afgøres
af ben 6 på PRIK RESET og ben 12 på
STREG RESET. Begge disse inputs kan ikke
være høje på samme tid. Hvis vi tænker os, at
en streg er ved at blive sendt, er B14 høj og
dermed også D6, hvorfor det er ligegyldigt, hvil
ken stilling D7 indtager, og resultatet er, at kun
streghukommelsen tilbagestilles.
Hvis tilbagestillingspulsen er for lang, kan
der ske det, at begge hukommelser tilbagestilles,
således at nøglen ikke længere er i stand til at
huske et tegn.
Hvis en af kontakterne bliver holdt lukket
konstant, vil hukommelsen konstant indeholde
det pågældende tegn, undtagen under den korte
tilbagestillingspuls. Hvis en „squeeze-key“ be
nyttes og begge kontakter konstant er lukket,
vil nøglen sende skiftevis streger og prikker, be
gyndende med det tegn, hvis kontakt er lukket
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først. Dette sker, fordi den anden hukommelse
overtager kontrollen under tilbagestillingspul
sen.
Nøglens hjerte er pulsgeneratoren, der be
står af Q1 og Q2. Den er fritløbende og leverer
altså hele tiden takt-pulser. Afstanden mellem
pulseme og dermed nøglens hastighed reguleres
af R4, således, at når modstanden vokser, falder
hastigheden. Til normalt brug vil et potmeter på
ca. 200 kohm være passende, men er man be
gynder i denne nøgletype, vil jeg tilråde at sætte
et 500 kohm potmeter i. Med 500 kohm er la
veste hastighed ca. 20 tegn pr. minut og høje
ste ca. 200 tegn. Af hensyn til specielt interes
serede skal det nævnes, at nøglen ved ændring
af pulsgeneratoren godt kan bringes til at køre
hurtigere. Det eneste krav, der stilles til puls
generatoren, er, at den skal kunne levere en
spænding, der falder lineært fra 1 volt til 0 volt
i løbet af fra 10 til 100 nanosekunder.
Tonegeneratoren er ganske normal. Som Ti
kan en tilfældig transistorudgangstransformator
med midtpunkt på primæren benyttes.
Strømforsyningen er vist på figur 5. Da plud
selige spændingsændringer kan påvirke nøglens
logik, er det klogest at benytte en reguleret
strømforsyning. Forsyningsspændingen på 3,6
volt skal nedadtil overholdes ret nøje, da en for
lav spænding vil bevirke, at nøglens logik ikke
kan virke, og en konstant tone vil udsendes.
Strømforsyningen skal kunne levere ca. 250
mA. Den viste negative spænding er kun nød
vendig, hvis transistorrelætrinet vist på fig. 6
benyttes, for at kunne opnå sikker blokering af
Q7. Til gengæld vil det nok være nødvendigt
ved brug af et almindeligt relæ at gøre C4
større. Ca. 2000 μF vil sikkert være passende.
Der kan direkte spændes et hurtigt relæ efter
nøglen, som vist på fig. 1. Hvis man, som jeg,
er træt af klaprende relæer, og ens sender nøgles
ved at lægge en negativ spænding på stel, kan
opstillingen vist på fig. 6 benyttes. Der gøres
opmærksom på, at Q3 på fig. 1 og Q3 på fig.
6 er én og samme transistor. Med 2N398 kan
man nøgle op til - 100 volt.
Opbygning.
Jeg har valgt at opbygge nøglen på et stykke
10x15 cm 1 mm pertinaxplade, hvori der er
boret huller til komponenterne, og lodningerne
er udført på bagsiden. Dette giver nemt (og har
givet) en ret rodet opbygning, men da kompo-

Fra C

Fig. 6.
Udgangstrin til nøgling af sender.
Som Q7 kan f. eks. ASZ 18 eller
lign. formentlig anvendes.

nentemes indbyrdes placering er meget ukritisk,
er dette uvæsentligt. Til gengæld er pladen nem
at have med at gøre ved eksperimenter. Jeg
har brugt adskillige timer på at forsøge at lave
et godt print, men da mine evner og muligheder
er ret begrænsede i den retning, måtte jeg op
give. Skulle der imidlertid blandt OZ’s læsere
være en, der kan lave et brugbart print, vil jeg
særdeles gerne høre fra ham.
Hele nøglen med strømforsyning er indbygget
i en kasse med målene 15,5 x 10,5 x 10 cm. På
forpladen er anbragt netafbryder, tuneafbryder,
omskifter for brug af højre eller venstre hånd
(da det erfaringsmæssigt er lettest at sende prik
ker med tommelfingeren), hastighedsregulator,
højttaler og tilslutning for manipulator. Bag på
kassen er anbragt sikringsholder, tilslutning til
sender og indføring af netledning.
Opbygningen foregår nemt efter fig. 1, idet
de små tal, anbragt umiddelbart ved tillednin
gerne, angiver det relevante bennummer.
De med samme bogstav mærkede gates er
indeholdt i det samme integrerede kredsløb.
Pas på ved lodning og ved bukning af benene
på kredsløbene. Tilledningerne er ganske tynde
og knækker meget let.
Som tidligere nævnt er den indbyrdes pla
cering ganske ukritisk. Det må dog frarådes at
montere de integrerede kredsløb for tæt, da det
vil besværliggøre sammenlodningen.
Af transistorer har jeg til Q1 og O5 brugt
BC179. Til Q2, Q3 og Q4 er anvendt BC109.
Disse typer er valgt på grund af prisen. De
fleste højfrekvens-siliciumtransistorer vil sand
synligvis kunne anvendes uden videre. Til Q6
er anvendt ASY76, der bør forsynes med en
kølefinne (klogere er det at anvende 2N268 el
ler 2N1530*). Til Q7 er brugt 2N398. Qs skal
blot kunne klare mindst 300 mW tab.

Angående de integrerede kredsløb ved jeg
ikke, om disse er almindelig lagervare rundt
omkring, men er der problemer med at finde
en forhandler, kan undertegnede skaffe dem.
Prisen vil være 65 kr. plus porto for alle fem.
Når nøglen er færdigmonteret og kontrolleret,
kan den uden videre tilsluttes spænding, og den
vil da, såfremt alt er rigtigt forbundet, øjeblik
kelig, og uden manipulatoren er rørt, begynde
med at sende en prik og en streg. Dette sker,
fordi logikken stiller sig på plads og det vil ske,
hver gang der tændes for nøglen.
Hvis nøglen ikke starter straks, prøv da at
dreje på hastighedsregulatoren. Hvis modstan
den i R4 er for lille, vil impulsgeneratoren nem
lig stoppe. Hvis dette ikke hjælper, undersøges
om tonegeneratoren virker ved at lægge en kort
slutning fra modstanden på 56 ohm til stel.
Tonegeneratoren skal så begynde at hyle.
Er der lavet en fejl i opstillingen, er fejlsøg
ning yderst simpel. På fig. 1 er anbragt nogle
0’er og 1-taller. Disse angiver hvilken spæn
ding, der skal være i det pågældende punkt, når
nøglen står i hvilestilling, altså når der ikke
sendes noget tegn. Et 0 betyder ca. 0,5 volt
(lavt in/output) og et 1-tal betyder ca. 2 volt
(højt in/output). Man opsøger så med et al
mindeligt voltmeter den gate eller flip-flop,
hvor der er uoverensstemmelse, og forbinder
rigtigt. Bortset fra en ombytning af spændings
og steltilledninger til de integrerede kredsløb
skulle det være umuligt at ødelægge disse ved
forkert forbindelse.
Ved hjælp af de tidligere omtalte logiske reg
ler kan man nemt slutte sig til, hvordan spæn
dingerne skal være, med streg og prikkontakten
sluttet. Husk imidlertid, at enhederne arbejder,
hvorfor man vil måle en ting under selve tegnet
og noget andet under mellemrummet. Efter
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streggeneratoren vil spændingen endog svinge
under selve tegnet. Tilbagestillingspulsen er det
ikke muligt at se med et almindeligt voltmeter.
Hvis nøglen, efter at spænding er tilsluttet,
sender en lang streg, er det sandsynligvis enten
forsyningsspændingen, der er for lav, eller ben
E8, der er forbundet til et eller andet. Dette ben
skal være fritsvævende. Ben E10 og E12 kan
være fritsvævende, men bør jordes.
Jeg har nu arbejdet med nøglen ca. 1 må
ned, og jeg er yderst tilfreds med den. Det
har ikke været muligt at provokere nøglen
til unoder. Således er den komplet ligeglad med
den af 7AQ beskrevne prøve i OZ februar 1965.
Den fortsætter stille og roligt med at sende reg
lementerede streger og mellemrum.
Men, som det altid bliver skrevet, når en el
bug beskrives, der skal megen øvelse til for at
lære at sende korrekt med sådan en nøgle, og
denne nøgle kræver ikke mindre end andre,
snarere tværtimod. På grund af de to hukom
melser skal manipulatoren slippes ret tidligt for
at undgå, at ens tegn bliver påheftet en ekstra
streg eller prik. Til gengæld kan denne nøgle,
med kun 2 fingerbevægelser, sende hele alfa
betet undtagen p, x og å.
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Jeg mener også, man kan anbefale nøglen
til næsten-begyndere. De kan nemlig ikke undgå
at få den korrekte rytme ind i kroppen, når det
er nøglen og ikke fingrene, der bestemmer ha
stigheden. Desuden mener jeg, at nøglen er så
let at bygge og evt. fejlrette, at begyndere kan
bygge den med stor fornøjelse, så snart de er
over krystalapparatstadiet og har lært at lodde.
Til slut skal det oplyses, at nøglens kostpris er
ca. 100-150 kr., afhængigt af, hvor meget af
rodekassens indhold, der kan bruges.
*
Kommentarer.
Da vi, som forfatteren nævner, mangler en
knæsat dansk terminologi for området, har jeg
kaldt en „clock-pulse“ for en takt-puls. En
„gate“ kan kaldes en port, men det falder ikke
mundret, hvorfor den engelske betegnelse er
bibeholdt. Input og output er vi jo kendt med,
og en flip-flop er en bistabil multivibrator. Or
dene „set“ og „reset“ er vel kendte, så det ikke
er nødvendigt at oversætte til „indstille" og „til
bagestille".

*) En AD149 må kunne gøre det. TR.
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FIG.1 10-ELEMENT 70 CM YAGI-ANTENNE. BOMLÆNGDE 1,23M

10-ELEMENT YAGIANTENNE til 432 MHz-båndet
Af OZ7LX, Egon Halskov, Skipperstræde 4, 2791 Dragør

Forbilledet for nedenstående 70 cm-antenne
er den kendte 1 O-element 2-meterantenne, som
første gang blev beskrevet af DL3FM i DLQTC marts 1960 og som kan købes færdig hos
antennefirmaer bl. a. i Vesttyskland og Dan
mark (OZ5HF).
Den her beskrevne 70 cm-antenne er kon
strueret ved omregning fra ovennævnte 2-me
terantenne. En måling af standbølgeforhold
ved hjælp af standbølgedetektor og polyskop
viste, at resonansfrekvensen var for lav. Ved at
klippe 4 mm af hvert element, blev dette bragt
i orden, således at standbølgeforholdet blev
mindre end 1,6, hvilket er fuldt tilfredsstillen
de. For at opnå dette, er det vigtigt, at målene
nøje overholdes.
Materialer:
Bom: ca. 1,25 m firk. mess. rør 7,7 X 9,5
mm (indv. og udv. mål).
Elementer og tilbageføringstråde: ca. 3,2
m messingtråd, 2 mm diam.
Det drevne element: ca. 0,34 m kobberrør
(evt. mess. rør) 6 mm diam.
Såfremt den angivne bom ikke kan skaffes,
kan en 10,0 mm rund bom anvendes. De
nævnte materialer kan iøvrigt alle fås hos me
talforretningen Niels Chr. Maibohm, Ølands
gade 9, Kbhvn. S.
Alle elementer fastgøres i bommen ved at
bore hul og lodde omhyggeligt på begge sider.
Overfladebehandling:
For at bevare overfladens ledende egenska
ber må det anbefales, at man under alle om
stændigheder pudser elementerne af og lakerer

dem med epoxylak, skibslak eller araldit for
tyndet med lidt sprit. Forsølvning betaler sig
næppe, men hvis man forsølver, skal man hu
ske, at luftens indhold af svovl - som er stort,
hvis man har oliefyr — hurtigt ødelægger for
sølvningen, såfremt denne ikke har fået lak.
Impedanstilpasning til feeder:
Antennens strålingsmodstand er ca. 32 ohm,
som transformeres op til ca. 200 ohm i den vi
ste tynde tilbageføring. Tilkobling af et 50 ohm
coaxkabel sker let ved hjælp af en normal 1:4
balun, som blot laves af et lille stykke 50 ohm
coaxkabel, se fig. 3. Balunens længde bestem
mes på følgende måde. Længden skal være en
halv bølgelængde gange kablets hastighedsfak
tor. For alle kabler med massiv polyæthylen
som dielektrikum (RG-58/U, RG-8/U, begge
52 ohm; RG-59/U, RG-11/U, begge 70
ohm) gælder, at hastighedsfaktoren er 0,66, og
vi får derfor:

d.v.s. L — 227 mm (regnes som længden af
skærmen).
De 3 skærme loddes tæt sammen og isoleres
fra stel. Baluntransformeren fastgøres til bom
men med isolerbånd. For at hindre vand i at
trænge ind i balun og feeder tætnes disse med
araldit. Inden antennen sættes op, kan man
yderligere sprøjte kabelendeme med silicone
spray.
Resultater:
Antennen er foreløbig lavet i tre eksempla
rer, 1MK kører med det ene, og de to andre
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(200 OHM)

SKÆRMENE LODDES
SAMMEN OG TÆTNES
MED ARALDIT
FIG.2 DET DREVNE RLRMENT.

MM RG-58C/U
(50 OHM)

har 2ME og jeg haft meget fornøjelse af på
field-day. Afstande på 150 km er worked med
5-8, men det skal indrømmes, at det var fra
Vejrhøj, Røsnæs og Kulsbjerg.
4 gange 10 element yagi.
Man må gøre sig klart, at der på de højere fre
kvenser stilles krav til antennens størrelse. Den
modtagne effekt er som bekendt proportional
med antennens effektive areal, som igen er
proportional med kvadratet på bølgelængden.
Dette betyder, at på 70 cm er én 10-ele
ments yagi en meget lille antenne.
Det kan derfor anbefales, at man stakker 2
eller 4 stk. antenner som vist på figurerne 4
og 5. De angivne kabellængder gælder under
forudsætning af, at der anvendes kabel med
hastighedsfaktor 0,66. Stakningens princip er
følgende: Hvert antenneplans impedans (50
ohm) transformeres via kvartbølgetransformatorer op til den dobbelte værdi (100 ohm),
hvorefter to af disse parallelforbindes, evt. i et
coax-T-led, og man har igen 50 ohm. På denne
måde kan 2, 4, 8, 16 o.s.v. antenner kobles
sammen (jvf. SM7BAE’s 16 gange 10 element

50 OHM (ELLER 9/4 λ
TRANSF.VED 2x10 EL
OG 4x10 EL)
FIG.3 BALUN-TRANSF0RMAT0R.

2-meterantenne). Den optimale stakningsaf
stand er ca. 1,7 bølgelængder, d.v.s. ca. 1,2 m.
For at kunne føre kablerne langs bom og
bæremast, er hver kvartbølgetransformator la
vet af 9/4 bølgelængder 70 Ω coaxkabel RG59 eller RG-11 (en kvartbølgetransformator
skal blot være et ulige antal kvarte bølgelæng
der lang).
Husk at antennerne skal fødes i fase.
Coaxkablets inderleder skal have forbindelse
til samme side af alle antenner, f. eks. til alle
plusserne, se fig. 5. Er der problemer - så
skriv (svarkuvert).
På genhør i næste UHF-test!

FIG.5 4x10-ELEMENT YAGI.
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13 3 5
5vdg- 2vdg.
1mmCu

30 vdg- 0,3 tak
m. jernkerne

22
L5: A vdg. 1,5mm Cu

ALLE SPOLEMÅL ER I mm

L6: 2 vdg. 1,2 lak-12mm indv.

En 144 MHz TX med rør på print
Af OZ3GW, Hans Jungdal, Axelterp, 9510 Arden

En rørsender til 2 m på print har vi endnu
ikke set her i OZ, selv om den frembyder man
ge fordele! Nem og kompakt opbygning, elimi
nering af monteringsfejl og, på grund af de be
skedne dimensioner, ideel som selvstændig sen
der eller som styresender til et større PA-trin.
Den her viste er opstået efter gennemgang af
forskellig udenlandsk litteratur og kunne selv
følgelig have været lavet på mange andre må
der, f. eks. med flere rør eller med båndfiltre i
de forskellige trin - men da det var planen at
lave en lille, nem sender, især for begyndere,
blev den så simpel, som tilfældet nu er.
Bygger man den ind i en lille kasse, ved
hjælp af 4 bolte med afstandsbøsninger og med
mulighed for udluftning samt eventuelt tilfører
spændingerne over gennemføringskondensato
rer, skulle den ikke frembryde særlige proble
mer. En ECC88 (ECC85 er prøvet, men giver
ikke så megen styring ved den store dobling og
tripling i samme rør) kører i 1. systems gitter
med et almindeligt FT243-krystal på 8050
kHz, anodekredsen afstemmes til 24 MHz, her
fra føres signalet over på gitteret af det 2. sy

stem, hvis anodekreds afstemmes til 72 MHz i EL83 fordobles dette signal derefter til 144
MHz, og styrer hermed QQE03/12 lige ud i
gitter og anodekredse.
I de med nummer 1-6 nævnte huller på prin
tet monteres printspyd, og her tilføres spændin
gerne m. m. 0 = minus, 6 — 6,3 V, 2A, og
ved 5 tilsluttes 200-250 V, ca. 100 mA. Mel
lem 1 og 2 kan man tilslutte nøglen, med det
fornødne klikfilter, og kortsluttes 3 og 4 med
en stump tråd, kan man nu køre CW. Vil man
køre telefoni, kortsluttes 1 og 2 med en tråd,
og 3 og 4 tilsluttes sekundærsiden af modula
tionstransformeren.
Af særlige komponenter
skal blot nævnes: Fatning til krystallet - alt ef
ter hvad man nu vil anvende her, de anvendte
trimmere er Philips 3-30 pF. PA-afstemnings
kondensatoren er en Prahn LTMBk 2X8 pF
butterfly med kærv, den monteres på under
siden af printet med aksel op igennem dette, på
undersiden må man foretage de fornødne til
slutninger til anoderne på PA og til PA-spolen
med nogle korte stykker monteringstråd. De
anvendte rørfatninger er Philips frekventit med
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10 ben, hvoraf det tiende er en stelkontakt.
Brug ikke fatninger af kunststoffer, idet disse
langsomt ødelægges ved stadig varmepåvirk
ning. Ved montering af fatningerne skal man
være meget omhyggelig med at få dem vendt
rigtigt, hellere konferere en ekstra gang med
rørtabellen, da en fejlagtig montering vil give
ikke så lidt hovedbrud bagefter.
På monteringsplanen er der mellem L4-L3
og QQE03/12 vist en skærm, den monteres på
oversiden af printet og består af et stykke alm.
dåsehvidblik, der har printets bredde og lod
des til minus med et printspyd i hver side, høj
den på skærmen er 4 cm, hvoraf de øverste
1½ cm bøjes ind over L4-L3 i en vinkel på
45 grader. Vær omhyggelig med, at denne
skærm monteres således, at der ingen mulighed
er for kortslutning med L4-L3 eller andre
spændingsførende dele.
Når alt, undtagen L3 på 2 vindinger, er
monteret, kan man gå over til at trimme spo
lerne på plads; man må jo nødvendigvis have
et gitterdykmeter til hjælp. Rørene isættes, men
ingen spænding på printet endnu. Kredsen LI
på 24 MHz køres på plads med jernkernen, og
72 MHz-kredsen L2 trimmes ind med trimme
ren. Kan man ikke få resonans, prøver man
først at trykke spolens vindinger lidt tættere
sammen og ser, om trimmeren så kan give re
sonans. Lykkes det ikke, må man i stedet prø
ve at trække vindingerne noget længere fra
hinanden, og til sidst er sagen klar. Dernæst
kommer turen til L4 på 145 MHz. Da der her
ingen trimmer er til at afstemme med, men
kun rørets kapaciteter, skal denne spole alene
bringes i resonans ved trække/trykke-metoden.
Er dette lykkedes, kan man montere L3 og
trimme den i resonans med trimmeren, men nu
er det muligt, at man igen må til at lege lidt
med L4, da den nu påvirkes af L3. Under pro
cessen kan man bruge et krokodillenæb til at
kortslutte L3 eller L4 med, så de ikke har ind
flydelse på hinanden, men tilsidst lykkes det at
få dem i resonans på 145 MHz. L5 må man
også bringe på plads ved at trykke eller trække
PA-spolen, indtil man får resonans på midten
af båndet med ca. halvt inddrejet kondensator.
Har man nu været hele rækken af spoler
igennem, sættes der spænding på, og forhåbent
lig sker der ingen knald eller andet uønsket!
- med en link loddet på en lommelampepære,
helst 50 mA, ses efter om der er HF at finde
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Så er tiden atter inde
til at minde læserne om, at bidrag af teknisk
art til OZ er særdeles velkomne og nødven
dige, såfremt bladet fortsat ønskes med nu
værende sidetal.
Det er vel overflødigt at bemærke, at det
især drejer sig om begynderstoffet, men ar
tikler af operationel art (i pap: hvordan man
bruger stationen) modtages lige så gerne som
konstruktioner.
Husk, at det er læserne selv, der skriver
OZ, og ikke en lille flok levebrødsamatører,
og dette er både vor styrke og vor svaghed.
Så husk venligst på den gamle redaktør,
når du har lagt sidste hånd på det seneste
mesterværk udi elektronikken!
Vy 73, OZ7AQ.

nogen steder, og man lytter i sin modtager på
krystalfrekvensen. Måske svinger oscillatoren
ikke, og man drejer derfor på kernen i L1 og
finder den indstilling, hvor krystallet går i sving,
og derefter den indstilling, hvor oscillatoren
svinger solidt uden tilbøjeligheder til at gå ud
af sving. Med linken kan der nu konstateres
HF i PA-kredsen og de andre spoler. Man
foretager derefter en finjustering bagud til L1
og måske fremad igen, indtil der ikke er mere
at hente i nogen af kredsene. Nu er senderen
køreklar og antennen hænges på. Et mA-meter
indskudt mellem 3 og 4 viser, hvor megen
strøm, der går, og PA-kondensatoren indstilles
til
minimumstrøm.
Med
antennetrimmeren
findes nu den indstilling, hvor der går størst
strøm, samtidig med at man dog stadig kan
notere et tydeligt dyk i strømmen, når PA kon
densatoren drejes i resonans. Kan man intet
dyk finde, er antennen koblet for hårdt og det
er nødvendigt at dreje antennetrimmeren lidt
ud; så langt, at man tilsidst har et tydeligt dyk
i PA-kredsen.
Er der nu ingen modulator til rådighed, så
prøv med en nøgle! En CW-QSO med DL-GSM er sikker, med blot nogenlunde gode conds
- prøv! - og held og lykke.
*

MONTERINGSPLAN

PRINT 1:1
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LINEÆRT PA-TRIN
Frit efter CQ
Af Hans Jensen, OX3ZO,
Box 46, 3950, Egedesminde

Efterhånden er også OZ-amatørernes stan
dardstationer kommercielt byggede transceivere for ESB- og CW-drift med en effekt, der i
reglen er for stor til B-licensen og for lille til Alicensen. Dette har medført, at kombinationen
fabriksbygget transceiver og hjemmebygget line
ært PA-trin er almindelig udbredt. Rent økono
misk betaler det sig naturligvis også selv at byg
ge PA-trinet, ligesom det ikke volder større tek
niske problemer for de fleste amatører med Alicensen.
I
CQ
for
september
1961
beskriver
W9VMQ et lineært PA-trin, der uden tvivl vil
have interesse for OZ-amatører - også for dem,
der endnu ikke vil vide af ESB, men fortsat
sværger til AM og CW.
W9VMQ lover sandelig smæk for skillingen
- et lineært PA-trin med en enkel opbygning og
klasse C-drifts virkningsgrad på gennemsnitlig
80 pct. Det må indrømmes, at her kan den line
ære forstærker i klasse AB1 ikke være med.
I tabel I angiver forfatteren nogle data med
tetroden 813. Det ses, at ved et input på 750
watt på båndene 80 - 10 m får man et output
på 583 til 520 watt - ved en styreeffekt på fra
20 til 32 watt. Altså en glimrende virkningsgrad
for en lineær forstærker.
I tabel II angives - ligeledes for 813 - nogle
eksempler på forholdet mellem in/output ved
forskellige anodespændinger. Selv ved så rela
tivt lav en anodespænding som 1200 V (i for
hold til rørets data iøvrigt), får man ved input
på 325 watt en output på 245 watt. Virknings
graden stiger naturligvis med anodespændingen.
Men lad os se på diagrammet. I fig. 1 vises
opstillingen med 813. Via en balanceret input
kreds tilføres styringen rørets skærmgitter, mens
styregitteret over en drossel og 10 k har en ne
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gativ forspænding på 9 volt - forspændingen er
ret ukritisk. Den balancerede styrekreds er
nødvendig af hensyn til neutrodynstabiliserin
gen. Størrelsen af NC angives til at være mel
lem 1 og ca. 8 pF, afhængigt af, om der bruges
et enkelt rør eller flere i paralleldrift. Der er ik
ke vist nogen tankkreds på diagrammet, men af
hensyn til TVI-undertrykkelse kan et pi-led an
befales.
Ved opbygningen skal af stabilitetshensyn de
sædvanlige regler for klasse-C PA-trin iagtta
ges - hensigtsmæssig komponentplacering og af
skærmning mellem styrekreds og tankkreds men opstillingen er iøvrigt ikke særlig tilbøjelig
til ustabilitet i form af selvsving eller parasit
ter - lige ud af landevejen, og man er fri for at
give røret skærmgitterspænding. Forfatteren op
lyser, at opstillingens linearitet er excellent, og
en såkaldt „swamping“-modstand over input
kredsen er unødvendig.
Fig. 2 viser samme opstilling med 2 stk.
6DQ5 i paralleldrift - denne kan antagelig ha
ve større interesse for OZ-amatører og synes at
være skabt til A-licensen, ligesom rørenes små
dimensioner tillader en kompakt opbygning.
Opstillingen kan ved en anodespænding på
8-900 volt og et input på 400 watt afgive et
output på ca. 300 watt ved en styreeffekt på
fra 5 til 8 watt, afhængigt af det benyttede bånd.
Denne opstilling synes konstrueret til den tidli
gere så populære ESB-exciter SB 10, der skulle
kunne afgive tilstrækkelig styring til den på alle
bånd fra 80 til 10 m.
Der er i opstillingen anvendt en fiks „swamping“-metode — dobbelttrioden 12AU7 benyt
tes som variabel modstand og hjælper til at ud
ligne de ulineære elementer i styringen fra SB
10’en, der fremkommer som følge af, at SB

Stykliste
Fig. 1.
RFC 1 og 2: Ca. 2,5 mH. RFC
3: National R 175A eller lign.
C 1: Dobbelt drejekondensator,
25-50 pF pr. sektion.
CN: 1-10 pF.
løvrigt som anført på diagram
met - alle blokke skal være til høj
spænding.

Fig. 2.
RFC 1, 2, 3: 2,5 mH. RFC 4:
National R 175 A eller lign.
løvrigt som for fig. 1.

FIG-7

Spoledata for begge opstillinger:
L-l: 80 m 5 vdg., 40 xn 3 vdg., 20 m 3 vdg.,
15 m 2 vdg., 10 m 1 vdg.
L-2: 80 m - 72 vdg. nr. 24 laktråd.
40 m — 34 vdg. nr.
22 laktråd, tætviklet.
20 m - 18 vdg. nr.
18 laktråd, spaced l7/8”.
15 m - 13 vdg. nr.
18 laktråd, spaced 13/8’.
10 m - 9 vdg. nr.
18 laktråd, spaced 1½”.
Samtlige spoler på form 1” diameter.

10’en må belastes ret hårdt for at afgive til
strækkelig effekt til udstyringen. Forfatteren an
giver, at „swamping“-historien er unødvendig,
såfremt man råder over tilstrækkelig styreef
fekt.
De samme regler m. h. t. komponentplace
ring m. v. skal iagttages her som for 813-opstillingen, dog tilføjer forfatteren, at han konstate
rer nødvendigheden af, at hvert rør havde sin
egen drossel i styregitteret - med disse indsat
var opstillingen fuldstændig stabil.
Opstillingen med 6DQ5 kan forøvrigt køres
med så høj en anodespænding som 1250 volt
ved samme in- og output på anoderne, men med
mindre styring - blot skal den negative gitterforspænding øges til ca. 12 volt.
Der er altså noget at hente i de viste opstil
linger. Forfatteren stiller det således op: En
virkningsgrad og økonomi, der er væsentlig bed
re end alle andre af forfatteren prøvede lineære
forstærkere. F. eks. vil 1 stk. 813 med en ano
despænding på 2500 volt og et input på 750

watt afgive ca. samme effekt som 2 stk. 813 i
klasse AB1 med et input på 1000 watt. Den
gengiver troligt, hvad der bliver puttet i den,
enten det er ESB, AM, CW eller en hvilken
som helst anden amatør benyttet modulations
art, er enkel i opbygning og frembyder ingen
faldgruber, selv for mindre drevne amatører.
OX3DL, hvis signaler førhen var kendt
blandt de fleste DX-folk, har bygget og gennem
en årrække kørt med et PA-trin som det viste
med 813. Han har kun haft gode erfaringer
med opstillingen, der dengang blev styret af en
GELOSO-sender — jeg havde forøvrigt i 1964
QSO med ham OX-OZ på 20 m flere gange
både med CW og AM og kan således bekræfte
opstillingens gode egenskaber.
Det kan anbefales for interesserede at gen
nemlæse W9VMQs artikel i CQ, hvor kon
struktionen mere grundigt og detailleret er be
skrevet.
*
Tabel I
Bånd Styreeffekt W, Anodeinput W, Output W,

80
40
20
15
10

20
20
25
28
32

750
750
750
750
750

Tabel II
Anodespænding, Anodestrøm, Input,
Volt.
mA. W.
2000
295 590
1600
288 445
1200
270 325

583
577
570
540
520

Output,
W.

460
342
245
177

+180

v

Ombygning af
Standard electric
4 m radiotelefon
til 2 m amatørbrug
-o +180V

Af OZ6SJ, Svend Åge Jacobsen,
Vinkelvej, 4420 Regstrup
Sender CCU 8052

6AK5

Krystaloscillator og fasemodulatorøret er en
ECC83. Af spolen på dette rørs anode vikles 53
vdg. l.ste dobler er en 5654 (6AK5), i dennes
anodekreds afvikles 17 vdg., og parallelblok
ken på 33 pF udskiftes med 20 pF. Gitterkred
sen til 2.den dobler afvikles 19 vdg., og blok
ken på 33 pF udskiftes med 20 pF. I 2.den
dobiers anodekreds afvikles 12 vdg., og blok
ken på 15 pF ændres til 10 pF. Gitterkredsen
til 3. dobler (2E30) afvikles med 13 vdg., og
blokken på 5 pF ændres til 3 pF. I dåse nr. 3
fjernes de oprindelige viklinger til QQC 04/15
gitterkreds, så har vi 3 dobiers anodekreds til
bage, og her afvikler vi 8 vdg. Den nye gitter
kreds til tripleren lægges på som den gamle,
men afstanden mindskes til 3 mm fra anode
viklingen, og der vikles 2X9 vdg.
I sin oprindelige form er senderens PA-rør
(QQC 04/15) koblet kapacitivt til triplerrørets
anoder, det prøvede jeg også på 2 m, men det
gav for lidt styring til PA-røret, hvorefter jeg
ændrede det til induktiv kobling. Triplerens
anodekreds består af 4 vdg. 1 mm tråd, der
vikles på et 10 mm metalbor, derefter trækkes
spolen ud til en længde af 17 mm. PA-rørets
gitterkreds består af 2 vdg., der lægges på en
derne af triplerens anodespole med 1 vdg. i
hver ende og så tæt koblet, som muligt, således
at den samlede spolelængde bliver 22 mm. De
2 gittermodstande på 16 kohm erstattes med en
på 15 kohm, der loddes på midten af gitterspo
len. HF-droslen på 6,8 i triplerens anode
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kreds erstattes med 1,5 μH. PA-spolen består
af 3 vdg. viklet på en 17 mm dorn med 1 mm
tråd. Spolen trækkes ud til 20 mm. Linken be
står af 1 vdg. viklet på en 20 mm dorn, og den
lægges udenpå og selvfølgelig på midten af PAspolen. Jeg har udskiftet krystalosc./fasemodulator-røret ECC83 med en ECC81, men
dette er ikke nødvendigt.
Drossel
1,5μH

Gitterspole for PA-rør
Tripler

QQC 04/ 15

QQC 04/15
Gittermodst. 1 6 k

Anodespole for tripler- og gitterspole for PA-trin vik
les på 10 mm rør, hvor man har skåret en slidse i rø
ret med en nedstryger. Man vikler først gitterspolen,
dernæst anodespole, hvorefter røret kan trækkes ud.

SPOLETABEL
L. 1. 5 vdg. 0,5 mm sølvtråd ø 9 mm, længde
15 mm, udtag 2½ vinding fra stel.
L. 2. 8 vdg. 0,4 mm CuL tætviklet på 8 mm
form m. jernkærne.
L. 3. 8 vdg. 1 mm CuL ø 9 mm, længde 19
mm, udtag på midten.
L. 4. 4 vdg. 1 mm CuL 0 9 mm, længde 12 mm.
L. 5. 3½vdg. 1 mm CuL ø 11 mm anodetilslut
ning på midten.
Rørvoltmeter tilsluttes pk. X. og blokken fra
anoden på tripler til L. 4. tilpasses til spændingen
er - 0,4 Volt.

«

0-7 MHz OSCILLOSKOP
Af OZ4FK, Frank Christensen, Ringvejen 31, 9857 Hirtshals

Efter at jeg i længere tid har kigget på dia
grammer over kommercielle oscilloskoper, er
jeg nået frem til følgende konstruktion. To ty
ske oscilloskoper i prisklassen 1500—2000 kr.
er lagt til grund for konstruktionen. Mit mål
med opgaven var at fremstille et oscilloskop,
der med rimelighed kan tilfredsstille de krav
en ESB-amatør stiller til et sådant.

Katodestrålerøret er det billige og for
holdsvise lysstærke DG 7-32. Af hensyn til det
magnetiske felt fra nettransformatoren, var det
ubetinget nødvendigt med en mumetalskærm
omkring røret. Prisen på røret med tilhørende
skærm ligger på godt 200 kr.
Oscilloskopet er indbygget i en metalkasse
med målene 26 cm bred, 16 cm høj og 16 cm

Under optrimningen er det en fordel at star
te fra krystaloscillatoren og koble et rørvolt
meter på de opdelte gitterafledere og derefter
trimme én spoledåse ad gangen. Skal senderen
køre ud med et signal på 145,8 MHz, skal kry
stallet ligge på 6,075000 MHz.

6CW4 efter OZ9AC (OZ, juli 68), og det gav
jo et betydeligt bedre signal/støjforhold.
Jeg har dog ændret overføringsblokken, der
sidder fra anoden af 6CW4 til den varme ende
af gitterspolen i blanderen fra 0,5 pF til 4 pF.
l.ste blander er jo en 6AK5, der kører som
pentodeblander, og ud fra VHF-teorien giver
en pentodeblander jo mere blandingsstøj end
en triode. Et forsøg med at koble den om til
triode gav også et lidt bedre resultat, men nu
havde jeg fået blod på tanden, hvorefter jeg
udskiftede den med en EC86, og det gav et
fint resultat, her skal man vel nok vælge EC92,
idet man så er fri for at udskifte rørfatningen.
Blanderen har en anodemodstand på 50 kohm
og HF-røret en anodemodstand på 35 kohm.
Squelchen virker lidt trægt i modtageren
(modtageren er jo bygget til at modtage et re
lativt kraftigt signal fra en hovedstation), men
ved at ændre ladeblokken på 0,1 //F til ca. 20
nF, kan der opnås et bedre resultat. Blokken
sidder fra katodeben 3 og til stel på squelchrøret, der er en 12AX7.
Modtageren har jo dobbelte MF’er, der er
koblet ryg mod ryg med en blok på 5 pF, ved
at forhøje denne får man jo selvfølgelig en
større begrænserspænding, men jeg vil dog ad
vare mod dette, idet man samtidig ødelægger
MFens flankestejlhed!
Til slut et lille tip, jeg fik af OZ5TG. Jernkernerne i spoledåserne er limet med en spe
ciallim, som jeg ikke har været i stand til at op
løse med de gængse midler, men ved at stikke
en skruetrækker ned i kernen og opvarme
denne med en loddebolt kan man med forsig
tighed dreje den løs efter 10-20 sekunders for
løb.

Modtager CCU 8051
For at få modtageren til at køre på 2 m og
modtage 145,8 MHz, skal man anskaffe et kry
stal på 11,50666 MHz, idet modtagerens l.ste
MF er 7 MHz og 2.den MF er 470 kHz. Kry
siallet i 2. blander skal være 7,470 kHz.
For at få tilstrækkelig output fra l.ste kry
staloscillator, er det nødvendigt at ændre
skærmgittermodstanden
i
krystaloscillatorrøret
fra 220 kohm til 30 kohm og anodemodstan
den fra 22 kohm til 12 kohm. I den afstemte
kreds i oscillatorrørets anode afvikles der 2
vdg., og det samme i gitterkredsen til tripleren.
Spolerne kan nu afstemmes til 46,3 MHz. I det
følgende rør triples der til 138,9 MHz. Anode
spolen i tripleren afvikles, så der er 3½ vdg.
tilbage, og midtpunktfødningen bibeholdes.
I første omgang ændrede jeg spolerne i HFrørets (6AK5) gitter og anodekreds samt blan
derens (6AK5) gitterkreds til 2 m, jeg fjernede
den ekstra kreds mellem HF-rørets anodekreds
og blanderens gitterkreds og erstattede mod
standene på 1 Mohm med en blok på 5 pF, og
så fik jeg »hul« igennem modtageren, og den
virkede også ganske udmærket, men den var
ikke på højde med min gamle, hjemmestrik
kede 2 m RX m. ECC84 i indgangen. Så hev
jeg HF-trinnet ud og byggede et HF trin m.
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dyb. Denne kasse, der førhen indeholdt en
fjernbetjeningsenhed til en AP radiotelefon, vi
ste sig netop at kunne rumme de nødvendige
dele.
Som det fremgår af fotoet, er den mekaniske
opbygning lavet på traditionel vis. Nettransfor
meren er anbragt længst muligt fra katodestrålerøret. Attenuatoren og de to EF184 er an
bragt umiddelbart op ad Y-indgangsbøsningen.
Udgangsrørene i både X- og Y-forstærkere er
anbragt så tæt som muligt ved soklen på katodestrålerøret.
På forpladen er knapperne anbragt i føl
gende orden øverst fra venstre: fokusering finindstilling og kipfrekvens - vandret stråle
forskydning. I næste række ses attenuator og
grovindstilling af kipfrekvens og i nederste
række, stadig fra venstre, ses lys/netafbr. lodret stråleforskydning - indstilling af synkro
niseringsstyrke - Y-indg. bøsning - synkroni
seringsvælger plus eller minus samt yderst til
højre en jordbøsning.
Som det fremgår af diagrammet, er Y-forstærkeren DC-koblet fra indgang til udgang.
Dette indebærer, at oscilloskopet også kan an
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vendes til måling af jævnspændinger. Omskift
ningen DC/AC sker i potentiometeret for syn
kroniseringsstyrke, dette er uudført med tryk
afbryder.
Den forholdsvis simple attenuator er opbyg
get på en omskifter med 4X2 stillinger, samt
lige komponenter er monteret direkte på om
skifteren. Attenuatoren har følgende stillinger:
1:1, 1:10, 1:100, 1:1000; disse stillinger fordob
les med en lille skydeknap 1:2, der er anbragt
over Y-indgangsbøsningen. Når knappen sky
des til højre, dæmpes Y-forstærkningen til det
halve, herved får oscilloskopets attenuator otte
kalibrerede stillinger. Dette arrangement har
forenklet attenuatoren væsentlig og må vel si
ges at være af stor betydning for selvbyggere;
jeg mener selv at denne del af apparatet har
afholdt mange fra at gå i gang med bygning af
et oscilloskop.
Y-forstærkeren er opbygget symmetrisk hele
vejen igennem og er som før nævnt DC-koblet.
I anoderne på indgangsrørene er der anbragt
en selvinduktion på 30 mH, som har til opgave
at kompensere for forstærkningsfald ved høje
frekvenser. I udgangen er der, af hensyn til

Oscilloskopet
i kasse -

- og ude af
kassen

spændingen mellem glødetråd og katode, an
vendt et P-rør.
X-forstærkeren består kun af et enkelt rør,
indgangen på denne er, gennem omskifteren
kip-grovs stilling nr. otte, ført ud til bøsningen
X-indgang. I omskifterens syv første stillinger
styres X-forstærkeren af kipgeneratoren. For
at opnå et stillestående billede på skærmen, må
kipgeneratoren
tilføres
synkroniseringsimpul
ser, disse tages fra anoderne af det midterste

rør i Y-forstærkeren, pulserne føres gennem
omskifteren for synk plus eller minus til potmeteret for synkroniseringsstyrke.
For at slukke lyset på katodestrålerøret un
der strålens tilbageløb er der indført et for
stærkertrin til forstærkning af slukkeimpulser,
disse pulser tages fra kipgen. og føres i forstær
ket form ind på gitter 1 i katodestrålerøret.
Da Y-forstærkerens frekvensområde og føl(sluttes næste side)
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Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Hirsebakken 7, 2760 Måløv. Sammen med spørgs
målene skal altid opgives EDR-medlemsnummer og
evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver anonyme
overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg står i den situation at skulle oplade
en 12 V akkumulator på 45 Ah. Mine problemer er
følgende: Hvor stor en strøm, kan man sende igen
nem akk., uden at den tager skade (hvilken strøm er
bedst)? - Hvis man kan overlade og derved ødelægge
akk., hvorledes skal man da undgå det? - Er en
enkelt kraftdiode 50 V PRV, 15 A, god nok til ensret
ningen? — Hvor stor en spænding skal der være på
transformeren?
Svar : Man kan sende flere hundrede ampere gen
nem en blyakkumulator, idet jeg går ud fra, at der er
tale om en sådan, og det gør man ved såkaldt lyn
ladning. Men akk. tager skade af det. Man anser nor
malt det bedste kompromis mellem ladetid og akk.levetid for at være en strøm på 1/10 af kapacitets
værdien, i dette tilfælde altså 4,5 A. Med denne
strøm bliver et »fladt« batteri fuldt opladet på 12-14
timer, men der sker ikke noget af betydning ved at
lade det med den strøm i 20 timer, udover at der så
skal efterfyldes med destilleret vand. - Ja, en sådan
diode er udmærket. - Transformerspændingen skal

somhed er ret stor, må her tages særlige hen
syn ved monteringen. Attenuator og indgangs
rørene skal anbringes så tæt Y-indgangsbøsnin
gen som muligt, resten af forstærkeren monte
res med så korte ledninger som muligt, det gæl
der ikke mindst forbindelserne mellem udgang
og fatningen på katodestrålerøret. Monteringen
af resten i apparatet er ellers ret ukritisk, dog
skal uønskede koblinger mellem X- og Y-delene helst undgås. Monteringen af glødetråds
forbindelserne foretages med dobbelt snoede
ledninger, der af hensyn til udbalanceringen af
brum kun må være stelforbundet gennem potmeteret på 100 ohm.
Strømforsyningsdelen til apparatet er for
holdsvis simpel og let overskuelig, de angivne
spændinger skal helst passe så nogenlunde, da
der ellers kan blive problemer med arbejdspunkter og lignende, de vigtigste spændinger er
overalt angivet på diagrammet. Til beregning
af nettransformeren er samtlige spændinger an
givet. Jeg var selv så heldig at rende over en
transformer der direkte kunne anvendes, jernkernen var i mit tilfælde 12 cm2, hvilket viste
sig at være rigeligt.
Efter at der tilsluttet strøm til opstillingen,
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være mindst 17 V for at der skal gå nogen strøm, når
akk. er ved at være fuld, og noget mere, hvis man
vil holde ladestrømmen til det sidste. Som regel væl
ger man en noget højere spænding og sætter en pas
sende modstand i serie, til strømmen passer. - Selv
bruger jeg en variabel transformer uden modstand.
Spørgsmål: Jeg har tre ensretterventiler liggende,
som jeg gerne ville have lidt oplysninger om. Det er
alle AEG Rundfunk Gleichrichter, med fig. typebe
tegnelser: B250C120, B250C30/50, og B300C125L.
Er der nogen af dem, der kan anvendes til den strøm
forsyning, du viste i OZ nr. 3? Hvor mange mA kan
man trække fra den strømforsyning?
Svar: B betyder brokoblet ensretter, 250: Max.
250 Veff, C: kondensatorbelastning og 120: antal
mA. Jeg kan ikke oversætte »/50« i nr. 2 type, eller
»L« i nr. 3. - Den omtalte strømforsyning er dimen
sioneret til 1 A, men det kan ingen af dine ventiler
klare. Men hvis du vil klare dig med 125 mA, kan
nr. 1 og 3 anvendes.

og den tilsyneladende virker, skal følgende ju
steringer foretages: X-ampl. indstilles til pas
sende bredde af strålen, potentionmeteret
symm. stilles således, at en kortslutning af Yindg. i DC-stilling ikke påvirker strålen i lodret
retning, kontrollen astigmat. indstilles til bedst
mulig strålefocuering over hele skærmen, 100
ohms potmeteret, mellem katoderne af ind
gangsrørene i Y-delen, skal justeres til passen
de indgangsfølsomhed, til slut justeres potme
teret i glødetrådene til minimum brum på strå
len, denne justering foretages med en 400 Hzspænding ind på Y-indgangsbøsningen og atte
nuatoren i følsomste stilling. De tre trimmere i
attenuatoren indstilles lettest med en firkant
generator.
På oscilloskopet har jeg målt følgende data:
Y-forstærker:
frekvensområde
0-7
MHz
(-6 dB), indgangsmodstand 1 Mohm, indgangskapacitet 40 pF, følsomhed max. 60 mVss/cm,
X-forstærker: frekvensområde 2 Hz - 1,5 MHz
(-6 dB), indgangsmodstand 2 Mohm, indgangs
kapacitet 28 pF, følsomhed max. 1000 mVss/
cm. Kipdel: frekvensområde 10 Hz - 500 kHz,
synkronisering: 10 Hz — 7 MHz.

Spørgsmål: Jeg har en ca. 20 m lang antenne af 7
X 50 tråd, en ca. 7 m nedføring og en SR-550 RX,
og vil gerne have den antenne tilpasset og ydnyttet
på bedste måde, evt. med et pi-led, pse data. Hvil
ken nedføring er bedst? Kan jeg få en antenneløsning?
- Jeg vil også gerne have en attenuator indskudt på
40 og 80 m således, at man kan dæmpe antennesigna
let så meget, at frekvensstøjen næsten forsvinder, da
man jo ikke har så megen glæde af støjen eller de sig
naler, der har samme styrke. Er det en anvendelig
løsning? Og hvorledes skal en sådan dimensioneres?
Jeg véd, at man kan dæmpe støjen ved at skrue ned
for RF-gain, men denne metode forårsager, at Smetret lyver, og det er noget kedeligt noget.
Svar : Et pi-led til modtagerformål har faktisk kun
den ene opgave at afstemme antennen til resonans,
hvorved dens selektivitet kan udnyttes. Måske kan
man på 10 m begynde at tænke på tilpasning, det er
i hvert tilfælde kun relevant på 10 m med så stor en
antenne. Man tager to variable kondensatorer, gerne
på flere hundrede pF, og en spole, hvoraf man kan
kortslutte en større eller mindre del. Den trilles nem
mest på et kosteskaft med laktråd så tyk, at den kan
bære sig selv, og stabiliseres med Pandetikon eller
Lyma-lim. Så prøver man sig frem til de rette stil
linger og udtag på hvert bånd, og så er dimensione
ringen overstået. - Attenuatoren laves nemmest med
et potentiometer på 5-10 kohm, hvor armen sættes til
pi-leddet, og den »varme ende« til RX’ens antenneind
gang. Det er ikke den videnskabeligt set mest kor
rekte løsning, men den koster 1/10, og den virker
98 %. Hele den lemfældige behandling af proble
merne, som jeg udviser her, skyldes kun det forhold,
at båndstøjen normalt er væsentligt kraftigere end
modtagerens egenstøj. Det tillader jo, at der tabes en
dB hist og her i svinget, uden at det overhovedet kan
mærkes. Sandsynligvis har du også nu og da spekule
ret på, hvordan det kan være, at du kan høre faktisk
lige så meget på fem meter antenne, som på dine
27 m. Det er derfor! Det er også derfor, at du ikke
kan få en »antenneløsning«!
Spørgsmål: Kan du nævne mig ét eller flere rør,
der er egnede til HF i en modtager, og som ved sen
ding kan udstyre to 6146 i kl. AB1? Jeg har brugt et
6CL6 med data som videoforstærker. Hvilke ulemper
er der ved det?
Svar: Der findes amatører som går stærkt op i
spørgsmålet om, det bedste rør til HF-trinet i mod
tagere, og en sådan vil formodentlig sige, at man ikke
kan få i både pose og sæk. »For et rør stort nok til
driver-jobbet er ikke egnet i HF, og et rør med fine
dynamikegenskaber til HF-trinet er ikke stort nok
som driver«. Og det er der nok noget om. Men hvis
man nu vil nøjes med 95% af det mulige, vil jeg da
tro, at 6LC6 kan virke udmærket som HF-trin, eller
måske 12BY7. Man skal blot sørge for, at gitterfor
spændingen ikke bliver mindre end 2V, for så bliver
indgangsimpedansen for lav. Prisen for denne øko
nomi bliver, at HF-trinet bliver lidt lettere at over
styre med kraftige signaler på båndet, men da det næ
sten altid er blanderen, der overstyres først, kan det
blive svært at opdage, om HF-trinet bidrager. Rør

støjen er vel dobbelt så stor som i et skrapt HF-rør,
men ikke værre end i 6BA6, som jo sidder i mange
kommercielle HF-trin. Hav kuns fred i sjælen!
Spørgsmål: Jeg har erhvervet mig en sender med
et 6146 i PA, styret af et EIA1. Jeg påtænker nu at
sætte et 6146 mere i PA. Hvordan skal jeg køre de
to rør for at få mest ud af dem? Kan et EL41 levere
styring nok til to 6146, eller skal jeg erstatte det med
et andet rør? Jeg tænker desuden på at lave en
ground plane antenne til 20 m anbragt på skorstenen
ved hjælp af skorstensbeslag til TV-bæremaster. Ken
der du en metode, så jeg kan isolere antennen fra
skorstensbeslaget? Kan antennen laves, så den også
kan bruges på 15 m?
Svar: Hvis vi regner med 2 W HF til hvert 6146
i styring, skal vi nok regne med et input til EL41 på
10-15 W, nok nærmest 15. Men 2 W styring er nok
konservativt regnet, så det passer nok alt sammen,
selvom vi ikke kender tabet i PA’s gitter kreds. EL41
kan godt klare et klasse C-input på 15, ja, 20 W.
De to 6146 skal køre så nær klasse C, som du kan
skærme og filtrere dit PA-trin til, idet dine evt. TVIproblemer bliver værre, jo hårdere klasse C, du kører.
Men klasse B giver kun én dB lavere output, så det
kan du jo overveje. - Hvis du laver antennen af bam
bus, løser isoleringsproblemet sig selv. Desuden kan
man lægge to tråde på den, en til 15 og en til 20 m,
som forbindelse sammen til fødepunktet. Længderne
af trådene skal ikke være en kvart bølgelængde som
sædvanligt, men noget kortere, fordi de to tråde be
laster hinanden kapacitivt. Den rigtige længde findes
med et SWR-meter eller et antenneimpedansmeter.
Hvis antenneelementet er af metal, kan man omspinde
det med »electrical tape«, en svær, fugtighedsbestandig tape. Det isolerer tilstrækkeligt mellem antennen
og skorstensbeslaget, for der er jo ikke tale om høje
spændinger der. - Man kan sætte en spærrekreds ind
et sted i antenneelementet til 15 m, så antennen bliver
en tobånds-én, men det er vist ret besværligt at be
regne antennen med en sådan. På 20 m virker kred
sen jo som forlængerspole.
Spørgsmål: Efter i mange år at have været CWmand, er jeg nu fornylig gået over til SSB. For at
skabe så få forstyrrelser som muligt, og også af hen
syn til antenne, DX m. m., kører jeg nu kun på 20 m.
Jeg har en HW 32 A og en ground plane-antenne.
Både transceiver og antenne skulle være i orden —
ingen TVI-problemer hos mig. — Mit problem er imid
lertid, at mine udsendelser går igennem på naboernes
båndoptagere. Selvom jeg har hørt, at LF-forstyrrel
ser er amatøren uvedkommende, så vil jeg alligevel
søge at undgå disse gener, både af hensyn til godt
naboskab og af hensyn til amatørens renomé. Hvad
kan der gøres for at undgå disse forstyrrelser?
Svar : Prøv at se OZ sept. 68, p. 297.
Yy 73 de OZ6NF.
TR : Det er noget vrøvl, at LF-forstyrrelser skulle
være amatøren uvedkommende, og det skal tilrådes
alle senderamatører at tage fat på problemerne, straks
de måtte melde sig, til gavn for både sig selv og alle
os andre.
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alle disse tusinder af bind er de opstillet efter et gan
ske særligt system; det såkaldte DK-system, DK er en
forkortelse for Decimal Klassification, men skal fak
tisk benævnes UDK-systemet (det Universelle DKsystem).

Hvordan kortbølgeamatøren udvider sine kundskaber
En vejledning i at finde frem til bøger og tids
skrifter på Danmarks tekniske bibliotek.
af OZ6PA, Poul Andersen.
I OZ marts 1968 har OZ6IB, Ib Madsen, skrevet en
artikel om vore biblioteker og deres benyttelse. Jeg
vil gerne følge denne artikel op med særligt henblik
på Danmarks tekniske Bibliotek.
For alle Danmarks kortbølgeamatører er dette bib
liotek et righoldigt skatkammer, og biblioteket er ikke
en fornem og utilnærmelig institution, men en le
vende, moderne virksomhed, der sætter en ære i at
betjene høj eller lav på bedste måde. Det er vist en
almindelig opfattelse, at biblioteket er et lukket land
for den almene læser og at kun særligt udvalgte (videnskabsmænd og studerende) kan låne bøger dér.
Dette er aldeles ikke tilfældet. Som »bruger« af bib
lioteket i snart en menneskealder, kan jeg sige, at der
er få steder, man henter så mange kundskaber og rig
holdige oplysninger som på dette bibliotek, og de
mange, mange timer jeg har tilbragt på biblioteket
eller hjemme i selskab med dets bøger, har givet mig
en rig tilværelse. Endelig er betjeningen yderst elsk
værdig og hjælpsom, og den gør sit yderste for at lå
neren kan finde frem til det han har brug for.
Danmarks tekniske Bibliotek er landets hovedbib
liotek for teknisk litteratur, og det er et offentligt bib
liotek, hvortil alle har adgang. Benyttelsen af bøger
er gratis, og alle voksne statsborgere kan låne blot
mod forevisning af legitimation. For børn kræves for
ældres eller værges kaution.
Biblioteket er åbent hverdage fra 9 til 18, fredag
udvidet åbningstid til kl. 21. Lørdag lukkes kl. 16.
Tlf. (01) 14 85 50. Adressen er: Danmarks tekniske
Bibliotek, Øster Voldgade 10, København K.
Besøger man biblioteket, kan man også benytte den
tilknyttede læsesal med sine 5000 håndbøger. Der
forefindes også en tidsskriftslæsesal, hvor der er frem
lagt de vigtigste inden- og udenlandske tidsskrifter.
(Biblioteket abonnerer på 1100 sådanne). Endelig er
der langs udlånssalens vægge hylder med de vigtigste
abstracts, det vil sige referattidsskrifter, som giver en
kort gennemgang af fremkomne tekniske artikler ver
den over.
Kopier af tekniske artikler, man har fundet frem
til og gerne vil have med hjem, kan bestilles ved
skranken og fås som regel straks efter. Prisen er kr.
0,50 pr. side.
Bøgerne i Danmarks tekniske Bibliotek opbevares
på hylder i særlige etager og disse hylder er ikke til
gængelige for publikum. For at kunne holde styr på
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Efter UDK-systemet inddeles litteraturen i bestemte
afsnit eller klasser bestemt ved tallene fra 0 til 9
(Tabellens 1ste søjle). Til hvert af disse tal føjes så
hjælpetal for at kunne rubricere underafdelinger. Lad os tage den enkelte gruppe i første søjle, der
hedder: Anv. Videnskab. Teknik. Det er nummer 6.
Denne er delt op i 10 underafdelinger, som har be
tegnelsen 60, 61, 62 o.s.v. til 69. Det er tabellens an
den søjle. Hæfter vi os nu i denne søjle ved den store
fællestitel, nr. 62 (Ingeniørvidenskab), så er denne
igen opdelt i ti underafdelinger, mærket 620 og videre
til 629. Lad os tage et videre skridt og føre under
afdelingen 621 (Maskinteknik) ud på samme måde.
Vi ser nu, at denne er opdelt i tallene 621,0 til 621,9
(fjerde søjle). Her er det radioamatørerne vil finde
deres interesselitteratur under 621,3, som omhandler
elektroteknik. Nu er jo elektroteknik et meget vidt
begreb og et emne under fantastisk udvikling, så der
skal tages yderligere rubriceringer i brug. Det ser vi
i femte søjle, hvor vi ud for elektroteknikgruppen
kan læse dens videre opdelinger fra 621,31 til 621,39,
teleteknik. Her vil kortbølgeamatøren begynde at fin
de nogle af sine kendinge, men han ser straks, at der
mangler yderligere opdelinger i endnu flere decima
ler, thi hvor skal han finde bøger om transistorer,
radiorør, mikrofoner o.s.v. Netop derfor er man gået
langt videre i detailinddelingen, men dette må man
finde frem til i selve bibliotekets skuffer og kartoteker.
Vi må heller ikke glemme at tabellen på side 185
kun viser decimalopdelingen hvad angår rubrik 6:
Anv. Videnskab og Teknik. Man kan på samme måde
opdele de andre områder efter dette system, men
Teknisk Bibliotek indeholder jo hovedsagelig bøger,
der omhandler de to områder, 5: Matematik og Na
turvidenskab og 6: Anv. Videnskab og Teknik.
Lad os tage nogle eksempler: Prof. Nøkkentveds
bog: Ledninger og Master, kan vi først henføre un
der 6 (Anv. teknik), dernæst under dennes underafde
ling, Ingeniørvidenskab 62, derefter under 621, ru
brikken der betegner maskinteknik og så videre til
621.3, som betegner elektroteknik. Under elektrotek
nik i alm. får den 621.31, og finder man den i bib
liotekets kartotek, står den med sit endelige DK-num
mer, som er 621.315 Nøk. - Jeg vil bede læserne
studere oversigten over UDK-systemet meget nøje
(side 185) og prøve at følge op, hvad der lige er for
klaret.
Nu vil læseren synes, at alt hvad her er angivet af
DK-tal bærer de samme bogstaver 621, men det er
jo netop, fordi vi har udeladt alle andre muligheder.
Vi kunne jo f. eks. være begyndt med at efterspørge
satelliter, så ville vi først gå til anv. ingeniørviden
skab, dernæst til denne gruppes underafdeling trafik
midler 629 og resultatet var f. eks. blevet 629.19 Tro.
C. C. Troelst: - Kapløbet til Månen 1961 eller måske,
hvis man er ude efter den slags bøger: 629.19 Kin
Satellites and Scientific Research 1962.

—621.0 Alment

-621.01 Teoretisk Maskinisere
-621.03 Fysisk Teknologi
-621.08 Simple Kraftmaskiner

—621.1 Dampteknik

-621.11 Dampmaskiner
-621.12 Skibsdampmaskiner
-621.13 Damplokomotiver
-621.14 Damptraktorer
-621.15 Lokomobiler
-621.16 Stationære Dampmaskiner
-621.17 Dampdrift. Kondensation
-621.18 Dampkedler

—620 Alment

-621.21 Vandhjul
-621.22 Overfaldshjul
-621.23 Underfaldshjul
-621.24 Vandturbiner
-621.25 Trykvandspumper , og -beholdere
-621.26 Hydrauliske Presser
-621.27 Stødhæverter
-621.28 Andre hydrauliske Maskiner

60 Alment
—621 | Maskinteknik |—

-621.2 H.ydroteknik -

Alment
Bibliografi
-61 Medicin

1 Filosofi

—622 Minedrift

-62

—621.3 Elektroteknik

Ingeniør-,
videnskab

2 Religion
—623 Militær-Teknik
Social3 videnskab
Jura

Varmekraftmaskiner
621.4
(excl. Dampma
skiner)

—63 Landbrug

Husholdning
Boliginventar

4 Sprogvidenskab

-624 By*nin*"-

6

Handel og
-65 Samfærdsel
(Organisation)

625

Pneumatik
Køleteknik

Pumper
Vindmotorer

-621.61 Stempel- og Straaleventilaiorer
-621.63 Centrifugalblæsere
-621.64 Beholdere. Rørledninger
-621.65 Stempelpumper
-621.66 Roterende Stempelpumper
-621.67 Centrifugalpumper
-621.68 Specialpumper
-621.69 Straalepumper

Mekanisk
Teknologi

-621.71 Tegnestuearb.
-621.72 Modelfremstilling
-621.73 Smedning
-621.74 Støbning
-621.75 Værktøjsfremstiiling. Montage
-621.77 Fremstill. af Plader, Rør m. m.
-621.78 Hærdning
-621.79 Lodning. Svejsning m. m.

Maskinelementer
Transmissioner

-621.81 Maskinelementer i Alm.
-621.82 Lejer. Aksler m. m.
-621,83 Tandhjul. Drev. Gear
-621.85 Transmissioner
-621.86 Transportanordninger
-621.87 Kraner. Elevatorer
-621.88 Skruer. Nitter m. m.
-621.89 Smøring

Vej- og Jern
banebygning

Anv. Viden
skab. Teknik
621.6
-66 Kemoteknik

-626 Vandbygning

7 Kunst

-67
8 Skønlitteratur

Historie
Geografi

-68

Forskellige
Industrier

—627 Vandbygning

-621.7

Forskellige
Industrier
-628 Teknisk Hygiejne

621.8

-621.41 Varmiuftmotorer
-621.43 Forbrændingsmotorer
-621.44 Damp-Luftmotorer
-621.47 Straalekraft-Motorer
-621.48 Andre Varmekraftmaskiner
-621.49 Udnyttelse af andre Energikilde
-621.51 Kompressorer -621.52 Vacuum-Luftpumper
-621.53 Fordeling af Luften.
-621.5.4 Anv, af Tryk- og Sugeluft
-621.56 Køleanlæg
-621.57 Kuldemaskiner
-621.58 Isfremstilling
-621.59 Flydende Luftarter. Lave Temp.

i ngeni ør væsen

—621.5
Matematik
5
Naturvidenskab

—

-621.31 Elektroteknik i Alm.
-621.32 Elektrisk Belysning
-621.33 Elektriske Baner
-621.34 Elektrisk Drivkraft i Virksomhed
-621.35 Elektrokemi
-621.36 Elektrovarme
-621.38 Fotoelektroteknik. Røntgenteknil
-621.39 Teleteknik

-69 Husbygning
Andre ing.vid.
Dicipliner
(Trafikmidler
etc.)
—621.9 Værktøjsmaskiner—

-621.91 Høvling. Fræsning
-621.92 Slibning. Polering
-621.93 Savning
-621.94 Drejning. Yalsning. Trækning
-621:95. Boring
-621.96 Stansning. Klipning. Skæring
-621.97 Smedning. Presning
-621.98 Blikbearbejdning
-621.99 Gevindfremstilling

Oversigt over UDK-systemet (UDK = Den universelle Decimal-klassifikation)
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Man ser de to sidste bøger ikke afviger fra hin
anden i DK-tal, ved nu at sætte forfatterens første
bogstaver lige efter DK-tallet har man en klar ad
skillelse mellem de to bøger, så biblioteket ikke tager
fejl. Selve titlen kan jo også hjælpe til.
Hvordan er nu fremgangsmåden hvis man vil finde
en bog til hjemlån?
Jo, ønsker man en ganske bestemt bog, hvis titel
og forfatter man kender, skal man bruge DK-tallet
for at kunne udfylde sin låneseddel.
Lad os sige vi søger en bog af Friingel, der hedder
Impulsteknik. Vi kender som sagt forfatteren og
søger denne i forfatterkartoteket (det står i ekspedi
tionssalen nærmest vinduet, men spørg Dem iøvrigt
flittigt for).
Skufferne i kartoteket er mærkede med indholdet
(forfatterne) i alfabetisk orden ligesom i et leksikon.
Vi tager den skuffe frem, hvorpå står: (For - Fæ).
I denne skuffe skal vi finde navnet Friingel, og det
viser sig hurtigt at være tilfældet; thi vi finder;
621.37
Friingel

F.

Impulstechnik. Erzeugung und anwendung
von
Kondensatorentladungen.
2.
Aufl.
1960. 575 s.

Vi er nu i stand til at udfylde vor låneseddel (ligger
på bordene), som kommer til at se sådan ud:

Sådan ser lånesedlen ud når den er rigtig udfyldt.
Bogens DK-tal foroven efterfulgt af begyndelsen til
forfatternavn. Dernæst forfatterens navn og bogens
titel, samt trykkeår. Resten af lånesedlen med navn
og adresse. Husk at lægge kalkerpapiret mellem låne
seddel og underliggende kopipapir. Små hæfter med
lånesedler ligger fremme.

Hvis man ikke kender forfatteren eller i det hele
taget kun ønsker en eller anden bog om et bestemt
emne, så skal man benytte det systematiske kartotek.
Det er ligeledes opstillet i ekspeditionssalen og inde
holder kort over hver enkelt bog anbragt i skuffer
med udvendig angivelse af hvilke DK numre, skuffen
indeholder. Her er kortene nemlig anbragt i DKrækkefølge og ikke efter emner. Det vil sige, man
skal have at vide, hvilket DK tal der svarer til det
emne, man søger. Hertil bruger man Emnekataloget.
Det er anbragt midt i det store kartotekskab (spørg
betjeningen første gang).
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I emnekartoteket er der kort i alfabetisk række
følge (kun ganske få skuffer), og her finder man un
der I et kort hvorpå står Impulsteknik. Man bemær
ker sig dette korts vigtigste bemærkning nemlig DKtallet. Så er man på rette vej. I vort tilfælde Impuls
teknik, står der på kortet DK-tallet 621.37. Vi søger
nu i det systematiske kartotek den skuffe, der inde
holder dette tal og finder det i skuffe 53 med ud
skriften (621.319 - 621.37). Her står så igen, som
tilfældet var det i forfatterkartoteket: Friingel, F. Impulstechnik o.s.v.
Det kan godt tage et stykke tid, inden man finder
frem til emnet Impulsteknik, thi på vejen vil man
hæfte sig ved mange af alle de dejlige bøger, som
kartotekskuffen indeholder, der er en rigdom af emner
og titler, som giver lyst til yderligere læsning af andre
bøger og derigennem yderligere dygtiggørelse.
Tidsskrifter kan også lånes på Teknisk Bibliotek.
Da opstillingen af tidsskrifter i biblioteket sker i al
fabetisk orden, er der her ikke brug for DK-tal. Her
anføres kun tidsskriftets navn, årgang og hæfte-num
mer. Biblioteket fører de fleste af de kendte uden
landske
tidsskrifter
såsom
Electronics,
Funkschau
QST, Wireless World etc. foruden de skandinaviske
som OZ, Populær Radio, Radio och Television etc.
Udfyldningen af en låneseddel til tidsskrifter kan
f. eks. se ud som nedenstående:

Ved bestilling af tidsskrifter, som også kan hjemlånes
anføres kun tidsskriftets navn og hæfternes numre
samt årgangen. (Der er ikke noget i vejen for, at man
kan låne hele årgangen).
Jeg mener ovenstående beskrivelse af, hvordan
man benytter Teknisk Bibliotek, vil have stor værdi
for den, der første gang besøger biblioteket. Han vil
herigennem være fortrolig med hele lånefremgangs
måden, selv om der endnu vil være adskilligt at lære.
Jeg indrømmer, at provinsboerne har grund til at se
lidt misundelig på københavnerne over de skatte, de
ejer i hovedstaden, og som de ikke kan nyde fuldt
godt af.
Hvad Teknisk Bibliotek angår er der dog også gode
muligheder for, at provinsen kan få et godt udbytte af
at låne her. Men dette skal jeg komme nærmere ind
på i min næste artikel. Imidlertid er det også nød
vendigt, at udenbys lånere kender fremgangsmåden,
og den håber jeg, de har stiftet bekendtskab med i
denne artikel.

Næste gang skal jeg så foruden at give vejledning
for udlån til provinsamatørerne give en fortegnelse
over de elektroniske tildsskrifter, man kan låne på
biblioteket, og det er mange, samt give en redegørelse
over bibliotekets læsekredse, hvor man for en billig
penge kan deltage i en tidsskriftscirkulation. At give
en redegørelse med navns nævnelse over, hvad biblio
teket indeholder af tidsskrifter af interesse for kort
bølgeamatører, er overkommeligt. Dette er derimod
ikke tilfældet, hvad angår bibliotekets bogsamling, her
må man selv opsøge, hvad man har brug for. Imid
lertid er der for provinsboere, som ikke kan komme
personligt, muligheder gennem hjælp fra biblioteks
personalet, men som sagt mere herom næste gang.
OZ6PA, Poul Andersen.

ser den kendsgerning, at W2MEL for ca. et par år
siden, så vidt jeg ved på eget initiativ og for egen
bekostning, begyndte at uddele et certifikat til enhver,
der kunne bekræfte, at hans amatørstation var ama
tørbygget, nemlig »WORLD INSTITUTE of HOME
BREWERS«, ikke noget, der løser et problem, men
dog et fingerpeg i den retning, det går.
Da jeg fulgte opfordringen, som kom gennem Traffic Department, idet jeg mente at kunne komme ind
under betegnelsen hjemmebygger, fik jeg mit certi
fikat, men det, der undrede mig mest, var at konsta
tere, at det havde nr. 44.
Nu er der vist udstedt over 200 certifikater. Det
er selvfølgelig ikke bevis for, at resten er »Stikkon
taktamatører«, langtfra, men det viser dog, at langt
de fleste arbejder med fabriksbygget grej. Ikke et
ondt ord i den anledning, men hvis vi stadig skal leve
op til at være experimenterende amatører, så er der
noget at gøre. Jeg kan derfor kun stærkt anbefale
OZ7XG’s opfordring til at sætte ind på dette punkt.
Til slut også min lykønskning til »OZ« og dem, der
skabte det.
For det skulle jo nødigt blive sådan, at når EDR
om føje år fylder 50, så må man gå til en eller anden
kirkegård for at læse på en tilfældig gravsten:
»Herunder
hviler
den
sidste
experimenterende
radioamatør«.
Og iøvrigt med 73 og hilsen

Herr redaktør! Dear OZ6PA.
Det var med interesse, jeg læste »OZ«s april num
mer, for ellers ville det være gået hen over hovedet
på mig, at vort kære blad fyldte 40 år. Jeg har stadig
de gamle numre fra dengang, og også jeg må undre
mig over den kolossale udvikling, der er foregået si
den da.
Men der er een ting, som bekymrer mig. Mon vi
tænkte på, hvor krævende en betegnelse, man valgte,
når man kaldte vor forening »Experimenterende Dan
ske Radioamatører?«
Det er faktisk noget der forpligter, og det var der
for med særlig interesse, jeg læste OZ7XG’s artikel
om EDR's struktur i fremtiden. Også han kommer
ind på det essentielle, nemlig om foreningen stadig
kan samle de experimenterende amatører, al den
grund de er godt på vej til at uddø. Det er ikke alene
her, at dette kommer til udtryk. Selv i amatørlandet
U.S.A. er man begyndt at blive betænkelig. Dette vi

H. Tscherning Petersen, OZ7Z,
medlem nr. 17.

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

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet

Juni måned 1969
Solplettal 100
Oversigt over de forventede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatørradioforbindelser
GMT
1
7
3
5
9
11
13
15

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

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

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

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

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

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

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

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

17

19

21

23

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

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

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

7
7
14
7
14
7
14
14
14
7
14
14
7
7
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TRAFFICDEPARTMENT
beretter
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg

Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 13 53 50 efter kl. 17,30.
Contest Manager: OZ4FF
Margrethevej 22, 3700 Rønne
Red. DX-stof:

OZ3Y
Halsebyvej 1, 4220 Korsør
Telf.: (03) 580, Frølunde 102

Red. VHF-stof:

OZ9AC
Kai Lippmanns Allé 6, 2791 Dragør
Telf.: 53 12 89

Red. DR-stof

OZ7DX
Gustav Adolfsgade 5, 2100 København 0
Telf.: (01) 92 Øbro 8170

Traffic Department
Til orientering for medlemmerne vil der fremtidigt
i hovedet til denne rubrik være anført, hvem der ar
bejder med og behandler de forskellige opgaver, der
varetages af Traffic Department.
I den anledning skal vi byde velkommen til OZ4FF,
der fra og med dette nr. af »OZ« fungerer som Contest-manager for EDR i første omgang under ansvar
overfor Traffic Department.
Logs for den netop afholdte »OZ-CCA« contest
sendes dog som tidligere averteret til Traffic Depart
ment.
Henvendelser vedr. tester sker derfor fremtidigt til
OZ4FF.
Ovennævnte
medarbejder-række
vil
forhåbentlig
allerede i næste nr. af »OZ« kunne udvides med en
red. af MOBIL-stof, medens endeligt alt vedrørende
rævejagter varetages af OZ2NU.
Traffic Department som helhed danner EDRs test
udvalg - men denne ældre betegnelse er blevet erstat
tet med Traffic Department.
OZ2NU.
VERON, Holland
meddeler at grundet på stigninger i portoafgiften m.
m. vil foreningen fremtidigt kræve 7 IRCs i afgift for
deres diplomer.
Helvetia XXH-award
Med Helveteca 22-testen i frisk erindring vil det må
ske være på sin plads at give reglerne for det diplom,
der bærer samme navn.
Det primære er, at man skal søge kontakt med
samtlige de 22 kantons HB-land er delt op i. Forbin
delser siden 15. april 1948 tæller til diplomet.
De forskellige kantons er: Zürich (ZH) - Berne
(BE) - Lucerne (LU) - Uri (UR) - Schwyz (SZ) Unterwald (NW) - Glris (GL) - Zug (ZG) - Fribourg
(FR) - Soleure (SO) - Basel (BS) - Schaffhouse (SH)
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- Appenzell (AR) - St. Gall (SG) — Grison (GR) Argovie (AG) - Thurgovie (TG) - Tessin (TI) - Vaud
(VD) - Valais (VS) - Neuchatel (NL) og Geneve
(GE). Samtlige kantons skal kontaktes og QSL-kort
skal foreligge.
Ansøgninger gennem Traffic Department.
Lincoln Century Award
Sponsor for dette diplom er Lincoln Short Wave
Club.
Diplomet er opdelt i 5 klasser:
A: 500 points
B: 400 points
C: 300 points
D: 200 points
E: 100 points
Forbindelser med enhver by, der hedder Lincoln
tæller 20 points, forbindelser med Lincolnshire eller
ethvert US county tæller 10 points, medens forbindelse
med Lincoln Short Wave Club tæller 30 points.
Forbindelser på VHF eller med CHC/HC med
lemmer tæller dobbelt.
Afgiften er 10 IRCs, der skal sendes ind sammen
med ansøgningen, der kan kontrolleres af OZ CHC
Chapters Award Custodian: OZ3KE - Nordvangsvej
16, Randers.
Leon Deloy, F8AB
Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelse
om, at Leon Deloy - F8AB - er afgået ved døden
den 21. januar 1969.
F8AB var en af pionererne indenfor amatør radio,
og hans navn og kaldesignal vil altid blive mindet i
forbindelse med den første transatlantiske QSO, der
gennemførtes den 26. november 1923 på 103 meter.
F8AB modtog siden mange æresbevisninger bl. a.
af den franske stat og mange videnskabelige institu
tioner for hans arbejde i forbindelse med radiokom
munikation.
W1BB
opnåede DXCC på 160 meter ved QSO den 23. fe
bruar 1969 med HKOTU på Malpelo.
SP DX Contest 1968
Fra PZK, Polen har vi modtaget resultatlisten fra
sidste års polske DX-contest hvorfra vi har plukket
følgende OZ-resultater:
OZ4UN 71 QSOs 17 multipl. ialt 3,621 points
OZ2LW 27 QSOs 13 multipl. ialt 1.014 points
OZ1QW 10 QSOs 6 multipl. ialt 180 points
DARC Field - Day 1969
Den tyske amatør radio klub D.A.R.C. har udsendt
indbydelse til alle amatører om at deltage i den tyske
field-dag kontest 1969.
Disse kontest er hovedsagelig for portable stationer,
der arbejder uafhængigt af lysnet og ved hjælp af
batterier eller en eller anden form for generator som
power supply.

Regler:
1. Contest-periode:
a) Europæisk field-day (NFD) kun cw
Lørdag den 7. juli 1969 kl. 17,00 GMT til søndag
den 8. juni 1969 kl. 17,00 GMT.
b) Sommer-field-day
(Fone og cw kun for kl. A og B)
Lørdag den 6. september 1969 kl. 17,00 GMT til
søndag den 7. september 1969 kl. 17,00.
2. Frekvenser:
Følgende amatørbånd må benyttes: 3,5 - 7 - 14 21 og 28 MHz.
3. Contest-kommunikation og points:
Field-day stationer og stationer af hjemme-stationstypen udveksler kontrolnumre bestående af RST eller
RS-rapport og tre efterfølgende cifre, der angiver
QSO-nr.
Points: Hver 2-vejs-forbindelse med fast station
indenfor ens eget kontinent tæller TO POINTS med faste stationer udenfor ens eget kontinent TRE
POINTS.
Forbindelser med portable stationer indenfor ens
eget kontinent tæller FIRE POINTS og med portable
stationer udenfor ens eget kontinent SEKS POINTS.
Hver station må kun kontaktes én gang pr. bånd
for udveksling af kontrolnumre.
4. Contest-multiplikator:
Multiplikatoren afhænger af antallet af kontaktede
lande på hvert bånd. Den sidste ARRL country list
og WAE country list skal benyttes. Herudover vil
hvert call-distrikt i følgende lande blive betragtede
som multiplikatorer: JA - PY - VE - VO - W/K ZL - ZS og UA/UW.
5. Slutsum:
Slutsummen er antallet af QSO points multipliceret
med antallet af multiplikatorer på alle bånd.
6. Klasser for portable stationer:
Klasse A: Enkelt-operatør stationer op til 25W.
Hvileperiode for kl. A: Kim 18 timer ud af de 24 som
testen løber over må benyttes af enkelt-operatør-stationer.
Perioden på 6 timer, der benyttes, skal tages i sam
menhæng. og skal tydeligt markeres i loggen samt på
oversigts-skemaet.
Klasse B: Multi-operatør stationer op til 25 W
input.
Klasse C: Multi-operatør stationer op til 200 W
input.
Klasse D: Multi-operatør stationer med mere end
200 W input.
7. Portable Field-Day QTH.
Denne skal være beliggende udenfor enhver bebyg
gelse samt mindst 100 m fra den nærmeste bygning.
Kraftforsyning skal være fra batterier eller benzin eller petroleums-generatorer. Stationen skal være uaf
hængig af lysnet.

8. Klassifikation for faste stationer:
Her er der ingen inputs klassifikation og ingen se
parate enkelt- eller multi-operatør klasser.
Kun forbindelser med portable stationer tæller.
Points - multiplikator og slutsum se punkt 3-4
og 5.
Portable stationer er også sådanne stationer som
har følgende prefixer: DJ7JC/M - W3MSK/MM W90IP/AM - W3XYZ/3 - LA3A/B - OE5WT/7.
9. Contest-diplomer og klassifikation af vindere:
Certifikater er forudset til de tre bedst placerede
stationer i hver klasse. Enhver deltager i contesten vil
modtage et Field-day erindrings-QSL såvel som en
komplet liste over samtlige deltageres resultater.
10. Logs:
Loggene må indeholde: bånd - afsendt kontrolgrup
pe - modtaget kontrolgruppe - tid - kaldesignal points og multiplikatorer.
Hvert bånd skal føres på sin specielle log. Vedhæft
evt. udregningsskema efter almindeligt mønster med
anførelse af eget kaldesignal — klassifikation — hvile
periode (for kl. A) - QSO points - multiplikatorer slutsum - endvidere navn og adresse i blokbogstaver.
De nødvendige logblade samt udregningsskema kan
gratis rekvireres fra den tyske field-day manager.
11. Sidste frist for indlevering er
a) Europæisk field-day 22. juni 1969
b) Sommer field-day 21. september 1969.
(Desværre står der ikke om det er sidste poststemp
lingsdato eller om loggen skal være fremme hos contestmanager på den opgivne dato).
12. DARCs field-day-managers afgørelse er endelig.
Loggene sendes til:
DARC DX BUREAU/Field Day Manager
Norbert Meyer - DJ7JC
Wittener Strasse 329 a
D 463 Bochum
Germany.
San Diego 200 år
Amatørerne i San Diego, Californien er med til at
fejre byens 200 årige beståen. QSOs med dem beløn
nes med et særligt QSL-kort, hvorigennem amatørerne
i byen bringer bud om denne 200-årige fødselsdag,
der varer året ud.
ARRL afholder i den anledning sin årlige Convention i San Diego i dagene fra den 17. til 19. oktober
1969.

Bliv medlem af EDR
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Aktivitetstesten APRIL
Her bringes resultaterne fra aprils aktivitetstest:
CW
1. OZ4FF
10
2. OZ4H
9
10
3. OZ4CF
4. OZ7JR
9
10
5. OZ3PO
10
6. OZ1RK
9
7. OZ2NU
8. OZ7OG
9
9. OZ2GC
10
9
10. OZ2LW
11. OZ5MN
10
12. OZ4OA
8
13. OZ4QX
8
Checklog fra OZ5MJ.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

74
82
70
76
68
64
60
58
48
51
43
35
28

= 740
= 738
= 700
684
= 680
= 640
= 540
= 522
= 480
= 459
= 430
= 280
= 224

FONE
1. OZ5JR
2. OZ9KZ
3. OZ3KE
4. OZ3RT
5. OZ5PD
6. OZ3FT
7. OZ7OG
8. OZ6IB
9. OZ6BF
10. OZ5EV
11. OZ2KI
12. OZ4H
13. OZ4XP
14. OZ3WB
15. OZ8PT
16. OZ2LW
18. OZ4FF
19. OZ4CF

13
13
13
13
13
13
12
13
11
12
12
11
13
11
11
11
10
8

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

112
112
109
109
107
100
99
86
100
84
83
90
76
86
84
71
44
24

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1456
1456
1417
1417
1391
1300
1188
1118
1100
1044
996
990
988
946
924
781
440
192

Vy 73 OZ4FF/Karsten.
Mobiltesten i grænselandet
Den første dansk-tyske mobiltest, der fandt sted
søndag den 20. april med EDRs Haderslev-afdeling
som medarrangør, bliver sikkert berettiget omtalt an
detsteds i bladet.
Her vil vi gerne anføre, at det var et arrangement,
der vakte opmærksomhed udenfor vor egen kreds naturligvis ikke mindst fordi det foregik på tværs af
grænsen.
Vi har fra DL1FL modtaget et udklip af Kieler
Nachrichten nr. 93 fra tirsdag den 22. april, hvor
reporteren i en stort opsat artikel beretter om denne
»grænsestrid«: Han fortæller bl. a.:
Deltagerne i denne konkurrence må under forløbet
af denne passere statsgrænsen til nabolandet og sam
tidigt afvikle radiokontakt med flest mulige andre
deltagere - fortrinsvis fra nabolandet. 46 deltagere
fra Schleswig-Holstein, Hamborg og Nedresachsen
og 14 fra Jylland, Fyn, Sjælland, ja, til og med fra
København var mødt frem. Formålet med dette ar
rangement var at etablere og styrke samarbejdet mel
lem radio-mobilstationerne.

190

Denne del af amatør-radio, der tillader at forbinde
- forretningsmæssige eller familiære biludflugter med
hobbyen finder stadig flere og flere tilhængere. Hos
Deutsche Amateur Radio Club er der allerede regi
streret over 1000 mobilstationer. En tænkbar værdi
for offentligheden i nødssituationer, blev der ikke
propaganderet for, men ligger som en mulighed, og er
allerede tidligere ved den hollandske og ved Ham
burg-oversvømmelseskatastroferne blevet improviseret.
Det tyske ministerium for »Post- und Fernmelde
wesen« og det danske »Generaldirektoratet for Postog Telegrafvæsenet« havde begge i denne forbindelse
ved dette arrangement for radioamatører i de to na
bolande udstedt kortfristede sendetilladelser.
De danske tilladelser blev sammen med bestemmel
serne for udnyttelsen af licenserne udleveret af en
repræsentant for EDR på mødestedet »Hotel an der
Grenze« i Kupfermühle, disse var forud ansøgt hos
»P & T« i København.
»Deutsche Bundespost« var gået et skridt videre:
en repræsentant for Oberpostdirektionen Kiel, uddelte
tilladelserne på stedet mod forevisning af dansk sen
detilladelse, vederlagsfrit, som det er sædvane ved
tilsvarende gæsteforanstaltninger.
Det var tydeligt at udskille de to grupper af delta
gere fra hinanden: Vognene med deltagerne i 80 m
amatørbåndet var udrustede med lange piskeantenner.
Udbredelsesforholdene på dette bånd, tillader med
anlæggene af i dag (med enkeltsidebånds-teknik) tra
fik over store afstande, efter mørkets frembrud over
det halve af Europa og om dagen flere hundrede
kilometre. Derved er disse frekvenser naturligvis også
underkastet forstyrrelser fra de stærkere »hjemme
stationer« og de ligeberettigede tilladte kommercielle
stationers større effekt.
15 deltagere på dette bånd mod 45 på 2 m-VHFbåndet viser en tydelig deltagerforskel. Hertil kom
mer, at også amatørerne i »Teknikerklasse C« kan
deltage.
Skønt de danske licensbestemmelser ikke indehol
der en sådan klasse, der kan erhverves uden morseprøve, havde det danske generaldirektorat imødekom
met disse radioamatører ved også at tildele dem li
censtilladelse, og derved muliggjort deres deltagelse.
Referatet fortsætter, men vi vil med ovenstående
gengivelse, understrege værdien i samarbejdet - ikke
blot mellem amatørerne - men specielt mellem de to
landes myndigheder, således at disse spontane tilladel
ser m. m. kan udvikle sig til aftaler af mere perma
nent karakter.
Tak til Haderslev afd. for initiativet.
OZ2NU.

Der er stadig håb
Den 1. april 1969 modtog jeg QSL, der bekræftede
en QSO den 27. aug. 1952, så lad være at fortvivle,
blot I lever tilstrækkeligt længe, skal det nok komme.
OZ7HR.

SWL-spalten
Lidt snak om diplomer for SWLs. Efter nu at have
været SWL i ca. 1½ år, begynder man ganske uvil
kårligt at interessere sig for nogle af de diplomer, der
er på »markedet«, og som er opnåelige for SWLs.
Der er faktisk mange flere end man tror! For at
begynde med Danmark, er der her 2 diplomer, som
er opnåelige for SWLs. The Copenhagen Award
(TCA, : der kræves til dette diplom, at man har QSL
fra enten 15 københavnske stationer på HF, eller 10
på YHF eller 5 på UHF. Ansøgning om dette, og
forresten også om næsten alle andre diplomer, ud
formes som en udskrift af loggen. Ansøgning om
TCA + 10 IRCs (fås på posthuset), sendes til OZ3WP
(Jeg ved, at han bliver mægtig glad for at ansøgnin
ger fra OZ-DRs!). Ansøgningen skal forresten være
underskrevet af 2 licenserede hams! (der har kontrol
leret QSLs etc.).
Et andet dansk diplom er The Bornholms Island
Award (B. I. A.). Dette diplom er opdelt i 2 klasser.
I klasse 1 skal man have QSL fra 5 bornholmske
hams. I klasse 2 skal man samle 12 points. Hver
amatør på Bornholm tæller således 1 point, mens
klubstationerne OZ4EDR og OZ4HAM hver tæller 5
points! QSL og 10 IRCs til OZ4FF.
(Endelig er der da også vort gamle hæderkronede
OZCCA; forhåbentlig er der nogen, der vil omtale
det senere. OZ7DX).
Det var de danske diplomer. Nu er det ikke me
ningen, at jeg her vil til, systematisk at gennemgå al
le de diplomer, som kan have interesse, men jeg fri
stes dog til at omtale nogle andre, som er nemme at
opnå.
The River Award (RRA). Dette diplom er baseret
på landene langs Rhinen. Diplomet er ligesom BIA
opdelt i forskellige klasser :
Klasse 1: 6 lande på 2 bånd (12 forbindelser).
Klasse 2 : 6 lande på 1 bånd (6 forbindelser).
Klasse 3 : 4 lande på 2 bånd (8 forbindelser).
Klasse 4 : 4 lande på 1 bånd (4 forbindelser).
Landene er: PA - DJ/DK/DL - F - HB - HB/ OE.
Logliste 10 IRCs sendes til: Ortverband Kem
pen, 4152 Kempen/Ndrh. Parkstrasse 24, Germany.
Til slut vil jeg gøre opmærksom på nogle enkelte
diplomer, som jeg dog ikke vil behandle her: Certificate SWL Francais (OZ 10/67) og 3 finske specielle
SWL-awards, HAOH, HAOHE og OHHA-WAC (OZ

Dr. 7DX.
Du havde ret vedrørende QSL-adressen, det viste
sig, at være en trykfejl fra min side. Jeg efterlyste
også nogle SWL-diplomer. Jeg har selv bladet nogle
OZ igennem og fundet nedenstående SWL-diplomer.
Jeg håber, at andre SWL-diplomjægere også vil kom
me med bidrag. Jeg kan oplyse at DM0SWL giver
oplysninger vedrørende SWL-diplomer hver søndag
kl. 9,00 på 3 Mhz.
Oversigt over 150 diplomer .
Diploma Calabria ..........................
Diploma Dell’ unita d’Italia .
BDX award ....................................
Certificat SWL-Francais . . .
Certificat SWL-Francais . . .
25 X 4 award .................................
IARC diplom .................................
Præste diplom ................................
Frankenwald award .......................
Fortegnelse over diplomer fra
maj 66 til maj 68 ...........................
Diploma Serensia ..........................
Worked Lån AC ............................
HAOH diplom ...............................
HAOHE diplom .............................
OHHAWAC diplom
English Lake District Award
Swiss Mountain Award . . . .
Worked lån W award.....................
Iron and Steel ................................
Wgs 100 diplom ............................
West Mercia Counties award
Zamenhof Esperanto award .

feb.
jun.
jun.
jul.
okt.
aug.
jan.
feb.
apr.
apr.

1966
1966
1966
1966
1967
1968
1968
1968
1968
1968

side
side
side
side
side
side
side
side
side

207
208
247
365
269
22
60
130
131

jun. 1968 side 205
jun. 1968 side 206
jun. 1968 side 206
aug. 1968 side 269
aug. 1968 side 269
aug. 1968 side 269
aug. 1968 side 269
aug. 1968 side 270
dec. 1968 side 426
dec. 1968 side 426
sep. 1968 side 310
jan. 1969 side 18
apr. 1969
OZ-DR 1446 Tønder.

Det er rart med lidt livstegn fra nogle aktive DRlyttere, så meget mere som Ivan på grund af læsning
meldte pas i denne måned. Blot rolig - han har noget
oppe i ærmet til næste måned om DX-programmer
fra radiofonistationerne. Lad denne gode tendens
med tilstrømning af stof fortsætte og forstærkes! Husk
desuden at indregistrering som DR-lytter foregår gra
tis ved indsendelse af medlemsnummer, navn og
adresse (blokbogstaver pse) til OZ7DX, Vøgg H.
Jacobsen, Gustav Adolfsgade 5, 2100 København 0.,
som også meget gerne modtager stof til næste spalte;
senest den 22. maj.
73 de OZ7DX DR-leder.

8/68).

Jeg håber at ovenstående har opmuntret nogle til
at gå igang, måske har man allerede QSLs i samlin
gen til eet af diplomerne. Jeg besvarer gerne spørgs
mål evt. via brevbånd! By the way, jeg savner infos
abt diplomet ALGARVE. Hvem kan hjælpe?
Endelig skal jeg følge ideen med QSL-adresser op.
Her er nogle stykker: 9Y4VT via W3DJZ, 9N1MM
via W3KVQ, EP2BQ via W3HNIC, YA5RG via
DL6M8, VP2MF via VE3GCO, SV/WN via K3EUR.
Vy 73 OZ-DR 1453, Torben Jensen,
Kirkevej 17, 5580 Nr. Åby, Fyn.

Overtrædelse af bestemmelserne for
amatør-radiostationer
Til underretning skal man herved meddele, at en
amatør-radiosendetilladelse
grund

af,

at

er

indehaveren

inddraget
af

1

tilladelsen

år

på

benyttede

højere effekt end den tilladte.
P. & T.
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I april OZ omtaltes en dx-pedition, som YV ama
tørerne arrangerede til Aves Isl., det var ikke en
aprilspøg! Landet, - undskyld - skibet lå således, at
det ikke lod sig gøre, at komme i land på Aves øen.
Søen var for høj. Man afventede en bedring 48 timer,
den kom ikke, og sejlede derefter hjem til Venezuela.
Ifølge planen skulle der gøres et nyt forsøg i mid
ten af april, det skete ikke og nu er duften helt gået
af den historie!
»Gus« W4BPD er stadigvæk på turné i det Indiske
Ocean - medens dette skrives, som VQ8CPR, fra Rodrigues Isl. »Køreplanen« Gus har tilrettelagt, ser
således ud : Seychelles, Chagos, Blenheim Reef, Agalega, Farquhar, Desroches og Aldabra Isl., endelig
håber han at komme til Geyser Reef, og søger licens
til de franske øer Tromelin, Glorieuses, og Comoro
øen. Qsl går via W4SCI: Mr. Everett C. Atkerson,
1161 Shades Crest Rd. Birmingham 9, Alab. USA.
ZL2AFZ’s dx-pedition til Chatham Isl. i januar,
gav over 7000 Qso i loggen. VE6AJT »Don«, har
plan om, at starte til ZM7 Tokelau, engang i maj vi håber, at han gør lidt mere ud af antenneopsætnin
gen denne gang. VP8KO er stadig meget aktiv på
South Orkney, Les var bl. a. med i CQ-WPX testen.
Endelig er der aktivitet fra South Georgia, med
call VP8HO, nærmere info mangler. ZS2MI på Marion Isl. er stadigvæk på AM, - men nu med flere
KW, han er ofte igang på 14150 - 14160 ved 18 tiden.
ZS6DP kan arrangere sked, og ordner hans Qsl.
PY/EPs Qsl-manager PY1MB har jeg fundet pri
vatadressen på, den er:
Mandel Borio, R., Capato 16, Rio de Janeiro/GB,
Brazil.
OZ3SK oplyser, at W4BPD »Gus«, har ændret sin
21 Mc frekvens til 21,245 Mc og lytter på 21,300 Mc
(SSB).
Vi har mange bidrag til båndrapporter denne gang,
men inden dem, må jeg lige sige tak for dem alle,
også til Claus, OZ1CZ for bidrag til forrige måned,
men det var for sent Ole boddy, den 27. er sidste
modtagelsesdag her. Da denne rubrik gerne skulle
have en vis aktualitet, er dit bidrag uvægerligt foræl
det. OZ1PD har også glædet mig, men du har anbragt
datoer i stedet for GMT tider i din rapport, sri, cuagn
næste måned.
Båndrapporter:
3,7 Mc SSB: OZ3SK: FG7XX 05, HP1JC 05,
KP4CL 0,4, PY1NBF 04, PY7GV 04, ZF1GC 04,
3A/CW 20, OZ-DR1453: MP4TAF 20, MP4BEZ
20, OH/NI 21, 4X4TB 21, EA8EX 22, CN8AW 21,
VO1HN 02. OZ6M1: VP2KF 01, PY7GV 00,
ZC4AK 22, MP4TAF 23, OD5BA 01, YV1SA 02,
CR4BB 01.
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7Mc
SSB:
OZ6MI:
5A1TN
02.
OZ-DR1453:
UW9AF 20, 4U1ITU 02, YV4BGV 02, ZC4HS 02.
OZ3SK: C02DC 04, CT2AT 07, GC3UML 11,
PY1NBF 04, 3AØCW 18.
14 Mc SSB : OZ7DX: MP4TCE 21, CP1GN 04,
VE8MB 05, CR4BK 21, VU2DK 21, PJ7JC 23,
CT2AK 03. OZ6MI: 5Z4KL/5X5 20, CT3AW 1700,
HS3RB
18.
OZ-DR1453: ZL1AH 18, 9K2AM 19,
PZ1DF
21,
JX4XM 19, JA1DCS 16, KR6BC 17,
SV/WN17, ZP5KA 22, YN1BS 03. OZ3SK: CT3AW
07, OA8V 07, PJ7JC 21, SW/WN 19, VQ8CPR 20,
3A/CW 08, 8P6AZ 21, 9E3USA.
21 Mc SSB: OZ3SK: A2CAH 16, FG7TI/FS 13,
SV/WN/R 08, VK9XI 16, VP7NA 13, VP8KO 20,
VP8IT 19, VQ8PR 18, VS5PH 17, 3A/CW 11,
4S7PB 18, 9E3USA 11. OZ-DR1453 : MP4TCV 13,
ZB2BS
11,
UF6CW 14, 9M2BD 15,
7P8AR 15,
7P8AR
15,
5Z4LS 18, VP2MF 21,
9V1PA 15,
KR6AG 16. OZ6MI: VS5PH 15. OZ7DX: HL9WK
12, FR7ZD 13, PJ7JC 13.
28 Mc SSB: OZ6MI: KV4FA 11, SV/WN 10.
OZ7DX: VQ8CG 14, VQ9EP 17, 5Z4LQ 11,
UM8AWE 12, SV/WN 12, 9H1M 17, CE3RR 18,
CE6CA 20, TT8AF 10, 9L1HC 13, XE1CCW 14,
9J2MG 16, 7Q7WW 18, PY8GS 19, CR4BC 11,
VP8IT 18, HC1TH 20, OA8V 20, 8R1G 20, ZD8AR
14. OZ-DR1453: EA9AQ 17, SV/WN 09.OZ3SK:
SV/WN/R 12, TJ1AW 12, VP8JG 17, VP8KO 17,
VQ8CG 11, VQ9EP 17, VQ8CPR 17, ZD8AR 12,
5Z4KO 09, 8R1G 18, 9EUSA 11, 9L1KZ 16.
QSL - INFO
SW/WN
via
K3EUR.
ZD8AR
via
W2GHK.
ZF1GC via VE4XN, 3A/CW via DL7FT. GC3UML
via G3UML. VS5PH via DL3RK. 5A1TN via
DL8AO. CT3AW via DJ2IB. EL2BE via WB8ABN.
ZS3AW via DJ3KR. XW8AL Box 115 Vientiane.
9Y4VT via W3GJZ. 3A/CU via DL7FT. FG7TI/FS7
via VE3EUU. 8P6CC via W40PM. ZD8AR via
W2GHK Box 7388 Newark. N. J. 07107 U.S.A.
Og så til allersidst, (læg tryk på l’erne og udtal ikke
d’et), en nyhed fra OZ6MI, Per oplyser, at HK3VA
»Carlos« fra ca. 3.-4. maj vil være aktiv fra Neutral
Zonen ved Kuwait, som ikke har været i luften i
mange år. Prefix skulle blive 3K2 (?), hvilket er
usædvanligt, idet området er tildelt prefix: 9K3.
God DX - god pinse, og husk, jeg kikker i brev
kassen den 27. hver måned, 73. Adressen: H. Ros
sen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.

Ballonforsøg:
Følgende er modtaget fra Finland: »Hermed ind
bydes alle amatører til at deltage i forsøgene med
ILMARI III. Første opsendelse er fastsat til den 25.
maj 1969 kl. 10,00 GMT. I tilfælde af dårligt vejr vil
opsendelsen først finde sted den 1. juni 1969 kl. 10,00
GMT. Forsøgene vil blive fortsat de følgende søn
dage, hvis udstyret bliver fundet i anvendelig stand.

Opsendelsen finder sted fra JOKIOINENS observa:orium, der ligger sydøst for Tammerfors. Informa
tioner om opsendelsen kan fås på 3680 kHz og 7050
kHz nogle timer forud for forsøget. Kaldesignalerne
bliver antagelig OH2AM og OH3AG, og alle er vel
komne til at kalde op og få de seneste informationer,
bl. a. om hvorvidt forsøget bliver afholdt eller ej.
Ballonen er fyldt med brint, og under den hænger
følgende: faldskærmen, 144 og 432 Mhz antennerne,
kassen med udstyret, radarreflektoren og nederst 80
m antennen. Max. højde: ca. 35 km. Stigetid: ca. 214
time.
Udstyr:
translator - indgangsfrekvens: 432.3 ± 0,15 Mhz.
udgangsfrekvens: 145.3 ± 0,15 Mhz, Wo: 0,5 watt.
beacon - frekvens: 145.860 Mhz; Wo: 50 mW.
frekvens: 3.573 Mhz; Wo: 50 mW.
NB: Beaconfrekvenserne er ikke målt, men er op
givet efter krystallernes mærkning!
Antenner:
To stakkede krydsdipoler til 432 Mhz.
En krydsdipol til 145 Mhz.
En lambda/4 tråd til 3.5 Mhz.
Beaconsenderne er impulsmodulerede - 145 Mhz
senderens pulsfrekvens er afhængig af temperaturen
og 3,5 Mhz senderens pulsfrekvens af batterispændin
gen.
Ved rapportering af beaconsenderne opgives an
tallet af impulser/min. - helst bør impulstallet optæl
les i en 5 eller 10 minutters periode, så den største
nøjagtighed opnås.
Om trafikken via translatoren:
- kontrollér dit ur, før du begynder.
- anvend VXO eller VFO, hvis du har den mulig
hed.
- brug helst ikke AM eller anden bredbåndsmodu
lation.
- hvis du har mulighed for at lytte på 145 Mhz
samtidig med, at du sender på 432 Mhz, så gør
det - det giver dig uanede muligheder.
- send korte CQ opkald.
- lyt over hele gennemgangsområdet (300 kHz).
Skriv alle oplysninger om de QSO’er, du får, samt
alle iagttagelser af beaconsenderne - husk også at
notere kaldesignalerne på de stationer, du hører. Rap
porten er ikke meget værd uden tidsangivelse - husk
derfor at anføre den korrekte tid.
Send venligst rapporterne til OH2BEW, hvor alt
det indkomne materiale bearbejdes, hvorefter der i
respektive blade vil blive bragt en oversigt over re
sultaterne. Rapporter sendes senest 14 dage efter op
sendelse til:
Rolf Båckstrom, OH2BEW
Bråndo Parkvåg 44 B17
Helsingfors 57
Finland.
Tyske balloner:
I Nordtyskland er der foreløbig planlagt 8 opsen
delser af ARTOB - ved München er der ligeledes
planlagt et antal opsendelser af en sydtysk ARTOB

(BARTOB). Opsendelsestidspunkterne er søndage mel
lem kl. 10,00 og 11,00 DNT - så lyt derfor efter
ARTOB/BARTOB stationer i ballon- og satellitfre
kvensområdet.
Tekniske data:
BARTOB:
Indgangsfrekvens: 144.130 - 144.230 Mhz.
Udgangsfrekvens: 145.839 - 145.739 Mhz;
Wo: 2 watt.
ARTOB:
Indgangsfrekvens: 144.080 - 144.120 Mhz.
Udgangsfrekvens: 145.920 - 145.880 Mhz;
Wo: 0,3 watt.
Den nordtyske 70 cm/2 mtr. translator
gende data:
Indgangsfrekvens: 432.01 - 432.20 Mhz.
Udgangsfrekvens: 145.01 - 145.20 Mhz;
Wo: 0,3 watt.

har

føl

Hver translator er forsynet med to beaconsendere
i 2 meterbåndet. Rækkevidden af translatorer er ved
en flyvehøjde på 25.000 meter ca. 1400 km i diame
ter.
Nærmere oplysninger om de tyske ballonopsendel
ser kan fås ved at lytte til de tyske nyhedsudsendelser,
der finder sted søndag morgen på 80 meterbåndet f. eks. DL/DL kl. 09.30 DNT/ca. 3730 kHz ESB DL/DN kl. 10.00 DNT/ca. 3770 kHz ESB.
Resultat från UK7 marstest 1969
16.309
1. SM6CSO
2. SM6CYZ/7
14.541
14.412
3. OZ9HV
4. OZ6OL
14.390
5. SM6EOC/6
10.090
10.045
6. SM7DEZ
7. SM3AKW
9.374
8. OZ9SW
9.095
9. OZ1OZ
8.608
10. OZ6RI
7.890
11. OZ8QD/P
7.161
12. OH9NV
7.000
13. SM6AEK
6.801
14. OZ7IS/P
6.659
15. SM4COK
6.347
16. SM5DSN
6.143
17. SM7BZC
5.645
18. OH1YY
5.020
19. SM4KL
4.986
20. SM5UU
4.857
21. OZ4BK/P
4.616
22. OH3TE
4.365
23. SM5DAN
4.215
24. OZ9CR
4.210
25. OZ2GM
4.140
26. OZ2OE
4.075
27. SM2DXH
4.055
28. LA2VC
4.040
29. OH2RG
3.851
30. SM7DKY
3.230
31. OH2NX
3.165

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

SM4CJY
OH6NW
LA1ZK
SM4DHB
SM5AGM
OZ1PD
SK1BL
OH3AZW
SM4HJ
OH1AA
OZ9EVA
OZ9AC
OZ6CP
OH2GY
OZ6FL
OZ1MK
SM5ASV
SM6EYK
OZ6SR
OH2AXZ
OZ9RS
OZ8EH
OZ9VN
OZ6BT
OZ9HN
OH2BDZ
OZ1BI
OZ6EDR
OH2BHL
SM0FO
SM4TN
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2.980
2.966
2.865
2.810
2.703
2.635
2.586
2.410
2.148
2.115
2.075
1.950
1.690
1.665
1.620
1.550
1.414
1.338
1.325
1.320
1.185
1.175
1.145
990
956
951
888
854
595
500
495

63. SM6DOE
64. OH3OZ
65. OH3WL
66. OZ4JC

377
320
285
180

67. OH3RG
OZ4HX
SM0KV

SM7AHD, som deltog utom tävlan fick 20.371
poäng.
Konditionerna under testen var över de normala
på de flesta platserna och aurora förekom ända ner
i södra Sverige.
Segraren SM6CSO med SM6CQU som medhjäl
pare gratuleras till segern. Bäst i respektive länder
blev OZ9HV, OH9NV och LA2VC.
UK7 Testkommittén.
VHF mode i Skåne
Söndagen den l:e juni träffas vi någonstans i Skå
ne. Precis som i fjor finns en sändare placerad i na
turskön trakt med möjligheter till att äta egen mat
säck eller köpa det som behövs. Programmet är inte
helt fastställt ännu, men det blir demonstration av
hembyggd transistorsändare (7 DEZ), föredrag om
moonboune (7BAE) och i övrigt möjligheter att se
vad som finns att göra i mobilväg.
Stationen på mötesplatsen börjar sända kl. 10.0010.03 och fortsätter sedan att sända minst var 15:e
minut. Stationssignal är SM7DTT och frekvensen
blir 144,3 MHz.
Klockan 13.00 talar SM7DTT om var han finns
och lotsar fram de stationer, som ente själv hunnit
fram. Exakt qth kan också erhållas efter kl. 13.00
på telefon 040/32997. Klockan 14.00 slutar SM7DTT
att sända.
Möteplatsen finns imod den del av Skåne som
täckes av en cirkellinje med 70 km radie och cent
rum i Malmö.
Vi räknar med stort deltagarantal och önskar alla
välkomna.
73 de SM7AED.
Regler for EDR’s UHF test:
Tidspunkt: Fra den 24. maj kl. 21,00 GMT til den
25. maj kl. 09,00 GMT.
Frekvenser: 432 og 1296 Mhz båndene.
Antal QSO: Der tillades én QSO med hver sta
tion på hvert bånd. Krydsbånds-QSO 432/1296 Mhz
er tilladt - ved krydsb&nds-QSO tillades der kun een
QSO med hver station.
Points: 1 points pr. km.
Kode: Der udveksles de sædvanlige kodegrupper
som f. eks. 59015 PX71a. QTH opgives efter QRA
systemet. Der må ikke skiftes QTH under testen.
Logs: Standardlogblade anvendes. Points fra de to
bånd lægges sammen. De udfyldte og underskrevne
logs sendes inden den 15. juni 1969 til
Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lippmannsalle 6,
2791 Dragør.
Aktivitetstesten:
April testen gav følgende placeringer:
144 Mhz:
OZ8MX - 699 points
9TJ - 545 points
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4BK/p - 470 points
8OP/p - 412 points
8UX - 392 points

100
100
100
Checklog: OZ9CR.

144 Mhz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 19,00-23,59 DNT.
432 Mhz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 22,00-23,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.
432 Mhz aktivitetstime hver søndag mellem kl.
11,00 og 12,00 DNT.
Testkalenderen:
24. og 25. maj: EDR - UHF test.
5. og 6. juli: UK7 - 144 og 432 Mhz test.
6. og 7. sept. Region 1 VHF/UHF
EDR’s skandinaviske VHF test.

test,

samt

Aktivitet:
OZ6OL i Farendløse ved Ringsted er nu QRV på
432 Mhz med et RCA 8072 i PA trinet, AFY 42
som HF trin i converteren og 4x10 elements antenne.
OZ2GH i Sorø er igen QRV på 144 Mhz. OZ5BZ
i Give er efter lang tids fravær igen QRV på 144
Mhz.
Følgende stationer skulle være aktive med ESB på
144 Mhz: OZ1FC - 1NT - 1OF - 1PL - 2ME 2WO - 3GW - 3PU - 4AU - 4EV - 5AH - 5KG 6OH - 6OL - 7BR - 8LX - 8PM - 8WK - 9AU 9FW - 9MO - 9NI - 9OR - 9RS - 9SW.
Det er interessant at se ESB aktiviteten vokse støt
- i Tyskland er der i dag et meget stort antal sta
tioner, der kører med ESB. Bl. a. har DL3YBA ved
Hannover daglig QSO med stationer ved Nürnberg
og München. I Tyskland mødes ESB stationerne på
145.415 Mhz.
OZ-DR 1421 skriver: »Jeg har hørt auroraåbninger følgende dage: den 27. februar, den 6., 7., 11.,
12.,
19., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 29., 30. marts,
den 1., 2., 3., 7., 9., 13., 14., 17. april oftest kl. 17,00
-19,00 og omkring midnat.
Hrd: SM/CPA - SM1CID - SM2CFG - SM3AFR
- SM4CIV - SM5SM - SL6AL - SM7YO - OH/AA
- OH1YY - OH1ZP - OH2NA - OH2AXZ OH3TE - LA8NE - EI6AS - G3USB - G3GZJ
(Cornwall) - G8GP - GM2DRD - GM3TFY GW2HIY - F9FT - ON4TQ - PA/MS - SP2RO SP2LU - UR2DE - DC6KT - DL7FU - DL9FG.
Den 20. april hrd HG5AIR på meteorscatter kl.
02,30 - 04.30. Hørte pings på 1 sek. med styrke S2-6.
»Tak for rapporten Kai!«
PS: HUSK 2 METER BÅNDPLANEN.
Vy 73 de OZ9AC.
2-meter klubbens næste møde
afholdes torsdag den 22. maj kl. 19,30 på Amager.
Amager-afdelingen har inviteret os til et fælles
møde i lokalet på Strandlodsvej 17 (hurtigbus linie 3"
til Lergravsvej).
OZ5MK,

FRA AFDELINGERNE
AMAGER
Call : OZ7AMG.
Formand : OZ2XU, H. M. Schou Nielsen,
Am 3812 V. Mjøsensgade 6 1., 2300 København S.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30. Strandlodsvej
17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
22. maj: 2 meter klubben aflægger besøg i Ama
ger afdeling.
29. maj: Klubaften. NB. fordi der nu kun står
klubaften, så er det ikke ensbetydende med, at der
ikke foregår noget, der foregår altid noget i Amager
afdeling, så kom derfor til møde alligevel.
5. juni: Rævejagt. Medlemmer fra Københavns af
deling er velkommen.
Mødested i klubhuset kl. 19,30.
12. juni: Diskussion om, og videreførelse af ræve
jagter eventuelt i sommertiden.
19. juni: Sidste møde før sommerferien fra 19. juni
til 7. august.
Vy 73 de OZ2XU.

Når dette læses, er forårsjagterne i fuld gang. Pro
gram er sendt ud. Alle, der har lyst til at være med i
vores friluftsliv, kan henvende sig til OZ8LL eller
OZ1LN, der begge vil være behjælpelige med oplys
ninger.
NB.: Når ræv »A« er fundet, kunne du så ikke
prøve, om der kunne blive lidt tid til overs til ræv
»U«; men så er det jo også en betingelse, at man
husker, hvor man efterlader sit kort. HI!!
Vy 73 OZ1EM, Erland.

HADERSLEV
Sæsonen er slut! Nu skal der hviles ud i en stille og
rolig sommerferie. Den eneste afdelingsaktivitet der
vil komme til at foregå er vores mobiltest. Vi be
gynder nu på en ny runde i vores månedlige 2 m mo
biltest hver den første tirsdag i måneden. Næste
gang den 3. juni kl. 19,30 ved »Thomashus Kro«.
Benyt nu lejligheden til at træne din færdighed i at
køre 2 m mobiltest ved at deltage i vores mobiltest.
Du bliver ikke snydt! Konkurrencen er hård og spæn
dingen stor til det sidste.
God sommerferie!
Vy 73 de Valdemar.

ESBJERG
Formand: OZ1LN H. P. Kjærbro, tlf. 16 54 15.
Kasserer: OZ8LL Lise Kjærbro, tlf. 16 54 15.
Sekretær : OZ1EM E. Brydsø, tlf. 26 90 80.
F. Højgård.
B. Jacobsen.
Generalforsamlingen 9. april.
Tilslutningen var god. OZ1LN aflagde beretning
om afdelingens arbejde i årets løb. Derefter fremlagde
OZ8LL regnskabet, der blev enstemmigt godkendt.
OZ7BE og OZ7NE ønskede ikke genvalg. Til ny be
styrelse valgtes OZ1EM og Frits Højgaard. Børge Ja
cobsen som suppleant kom straks i arbejde, idet
OZ9FW, Frede, for en årrække siger Vestjylland far
vel og slår sig ned i Sønderborg.
Der blev redegjort for det formålstjenlige i at have
et ræveudvalg. Hertil valgtes OZ9OQ, OZ6SB og Bør
ge Jacobsen. Behovet for hyggeligt samvær i afdelin
gen er stigende, og som arrangører valgtes OZ8LL,
OZ6YL og Yrsa Jacobsen.
Til OZ7BE, OZ7NE og OZ9FW rettes en tak for
den interesse, I har vist afdelingen.
Program:
Onsdag den 21. maj :
Matematik for radioamatører ved OZ1EM. Der
snakkes om logaritmer og dB.
Onsdag den 28. maj :
OZ5ESB skal gøres køreklar. Der medbringes skum
slukker.
Onsdag den 4. juni:
Vi fortsætter med arbejdet på klubstationen.
Onsdag den 11. juni:
Diverse.
Onsdag den 18. juni :
Afslutning, nærmere vil tilgå medlemmerne.

HADSUND
Formand : OZ3RG, Robert Givskov.
Kasserer : OZ2OE, Ole Nykjær.
Sekretær : OZ6DN, Dolan Sund Nielsen.
Best.medl.: OZ4GT, Gunner Thomaesen.
Best.medl.: OZ3GW, Hans Jungdal.
Mødelokale : Skolegade 13 i kælderen.
Mødetider : Hver onsdag kl. 19,30.
Mødeprogram for maj måned:
Onsdag den 21. maj :
Klubaften.
Onsdag den 28. maj:
Klubaften
+
generalforsamling.
(Dagsorden
ud
sendes til hvert medlem). Desuden vil der blive ud
leveret mødeprogram for resten af sommeren.
Onsdag den 4. juni:
Klubaften.
Onsdag den 11. juni:
Klubaften.
Onsdag den 5. marts holdt 3RG et lærerigt fore
drag om dimensionering og vikling af transformato
ren.
Onsdag den 23. april var der filmfremvisning. Der
blev vist 2 film om transistorers virkemåde, opbyg
ning, fremstilling og anvendelsesmuligheder.
Den tekniske undervisning har næsten fulgt det fast
lagte program og skulle når dette kommer i OZ være
afsluttet. Mere nyt i næste OZ.
Vy 73 og på gensyn i klubben
de OZ6DN.

HELSINGØR
Vi er nu blevet færdige med vort lokale, og klar
til at holde indvielsesfest for at markere den store
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dag. Det sker på lørdag, og der skulle gerne være
kommet en masse tilmeldinger. Har du ikke fået
meldt dig til, kan det måske nås endnu, men så skal
du også ringe lynhurtigt til OZ8OM, telefon 21 67 22.
28 kr. pr. næse.
Vi havde tænkt os at begynde aftnen med at mødes
i det nye lokale. Drikke en velkomstdrink, og måske
køre den første QSO fra afdelingen. Kaldesignalet
OZ8??? er nok QRV allerede fra den første aften.
Derefter samles vi i Helsingør Hallen til det kolde
bord, måske med et par enkelte gæster, således at vi
kan få lidt presseomtale. Med det nye lokale satser
vi jo på flere nye medlemmer. Der er mange obliga
tioner der skal tilbagebetales, og vi er så meget opti
mister at vi allerede tænker på udvidelse af lokalet.
Lad os håbe på en god fest, vi mødes lørdag den
17. maj kl. 18,00 i lokalet på GI. Hellebækvej. (Gam
le Golfklub).
73 8OM, Ole.

HERNING
Formand : OZ9PZ Poul Erik Skov, Haraidsgade 37,
Herning, tlf. 12 42 02.
Næstformand : OZ2ND Niels Erik Mikkelsen, Gul
lestrup, Tjørring pr. Herning.
Kasserer : OZ2CV Carsten Linaa Hansen, Grundtvigsvej 52, Herning.
Klublokale : Gudhjemvej 3 (Brd. Skov).
Mødeaften hver tirsdag kl. 19,30.
Mandag den 14. april afholdtes på Højskolehjem
met generalforsamling. Den nye bestyrelse kom til at
bestå af følgende :
Form.: OZ9PZ, Poul Erik, genvalgt.
Næstformand: OZ2ND, Niels Erik, nyvalgt, da
5HF ikke ønskede genvalg.
Kasserer : OZ2CV, Carsten, genvalgt.
Revisor : E. Deichmann, genvalgt.
Af 5HF, 8MN og 9SW blev der på generalforsam
lingen fremsat tilbud om at overtage et hus, belig
gende ca. 8 km NV for Herning. Bestyrelsen er nu
gået i gang med at undersøge, om det ved med
lemmernes hjælp er muligt at tage imod tilbuddet.
Nærmere herom følger snarest.
Vy best 73 de 2ND
Niels Erik R. Mikkelsen.
PROGRAM FOR RÆVEJAGTER 1969:
Prøvejagt den 21. april.
Tumeringsjagter:
28. april
4. august
11. august
5. maj
12. maj
18. august
25. august
19. maj
1. september
2. juni
8. september
9. juni
STORE
16. juni
15. september
MIDTJYDSKE
23.juni
22. september
2. og 3. august
Tilmelding omgående hos DAFI-SPORT af hensyn
til rævefordeling - telefon (07) 12 10 73.
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Kort .-11141 Herning - 1 :50.000.
Startkort for turnerings jagter skal afhentes hos DAFISPORT, Bredgade. Kortene sælges samlet eller delt,
henholdsvis 8 eller 16 jagter, pris henholdsvis kr.
30 og 60.
Ræve : Prøve- og turneringsjagter 2 ræve.
Call: OZ7RÆV (- - - - - . . - - . . . . - . . - . - . . . ), efterfulgt af lange pejlestreger af mindst 5
sekunders varighed, ca. 10 sek. før slut sendes påny OZ7RÆV efterfulgt af henholdsvis a (. -) (ræv
1,) og u . . -) (ræv 2).
Sendetider: Udsendelser af 1 minuts varighed, 1. ud
sendelse kl. 20,00, derefter hvert 10. minut til slut,
sidste udsendelse er henholdsvis ræv 1 kl. 22,00,
ræv 2 kl. 22,01. Jagten er slut, når nøglen slippes
for sidste udsendelse.
Der køres efter dansk normaltid (radiotid) ± 1
minut.
Der må være ca. 10 til 15 sekunder mellem ræv 1
og 2.
Sendere: Rævesendere samt tilbehør opbevares mel
lem jagterne hos Børge Frederiksen, Søndergaard,
Søndergaardsvej, Hammerum.
Points: Vinder 100 points (kun ét vinderhold med 100
points), følgende hold får 1 point mindre for hvert
minuts senere ankomst.
Præmier: Til de 5 bedst placerede hold (2/3 af jag
terne tæller med, d. v. s. 10 jagter).
Strafpoints : Fradrages af de 10 bedste jagter.
Protest: (skriftlig) skal være enedommeren i hænde
senest 2 dage efter kørt jagt - kan afleveres i DAFISPORT - resultatet meddeles det pågældende hold
eller ræv, inden næste jagt køres.
Enedommer er: OZ9SW Jørgen Brandi,
Østerby, 7400 Herning.
1. reservedommer: R. Blytækker, Silkeborgvej.
2. reservedommer : Henry Olsen, Gasværksvej.

Vorgod

God jagt...

HORSENS
Call: OZ6HR.
Klubhuset: Østergade 108.
8700 Horsens.
Formand: OZ2VK, Vagn Jørgensen, Mimersgade
Næstformand: OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpro
menaden 46, 8700 Horsens, tlf. 62 47 01.
Kasserer: OZ1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 101,
8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Aaboulevarden 1051,
8700 Horsens.
OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, Thor
sted, 8700 Horsens.
Mandag kl. 19,30 : Rævejagt.
Torsdag kl. 20,00 : Alm. klubaften.
Maj måneds arrangement:
Torsdag den 22 maj kl. 20,00 pr.:

Beregning af HF trin med transistorer. Her vil
OZ1MH prøve at fortælle noget, så mød op denne
aften. Skulle der være nogen i vore naboafdelinger,
der er interesseret, er de velkomne.
Siden sidst har vi haft auktion den 17. april.
Som I vil se af ovennævnte, er rævene begyndt på
rævejagter fra mandag den 12. maj kl. 19,30 pr. i
klubhuset, og det foregår stadig pr. gangvorter.
God jagt.
Vy 73 Søren.

møde hver anden torsdag.
Der var intet under eventuelt udover ønsket om
snart at få serveret kaffen, Hi.
Til sidst takkede den afgåede og den nye formand
for henholdsvis tiden som formand og for valget og
ønskede foreningen alt godt.
Vi vil herved takke de to afgåede bestyrelsesmed
lemmer, Per og Peer for det store arbejde, de har lagt
i oprettelsen af afdelingen og videreførelsen af den.
P. b. v, Finn.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Formand : 4KV, Kaj Jensen, Alstrup pr. Holstebro,
tlf. (48 01 11) 37.
Kasserer : 6EM, Ejner Madsen, Valmuevej 18, Hol
stebro, tlf. 43 14 25.
Sekretær: 4XP, Jens Peder Pasgaard, Hanbjerg, tlf.
(46 34 11) 138.
5KG, Tommy Bay, Mejrup, tlf. 42 33 35.
3FT, Flemming Sørensen, Lyngbakken 12, Holste
bro, tlf. 42 33 11.
Desværre er der ikke sket så meget for vore med
lemmer i den senere tid, hvilket først og fremmest
skyldes, at vi har haft nok at gøre med pinsestæv
net. Dog er der snart nyheder både med hensyn til
klublokale og foredrag, men mere herom i næste OZ.
Vy 73 OZ4XP.

PINSESTÆVNE
HUSK EDR’s PINSESTÆVNE
Den 24.-25.-26. maj i Holstebro.
Ved hjælp af nedenstående skitse vil du sik
kert let finde frem til campingpladsen i Mej
dal ved Holstebro Sø.
Du kan endvidere kontakte hovedstationen
OZ9HBO, der fra fredag aften vil være QRV
på 80 m og 2 m.
Alle detaljer angående arrangementet vil
du finde i forrige OZ.
Vy 73 og på gensyn, stævneudvalget.

HURUP
Lokale: »Skytternes Hus«.
Den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling
med stor mødeprocent.
Til dirigent valgtes OZ6IB, Ib. Formanden 6PP
aflagde derefter beretning om foreningsarbejdet for
tidsrummet siden sidste generalforsamling. Herunder
kom han bl. a. ind på, at kursusaftnerne er baseret
på, at medlemmerne selv arbejder grundigt videre
hjemme med stoffet, og han syntes foreningens arbej
de og økonomi stort set havde været tilfredsstillende.
Formandens beretning blev godkendt, hvorefter kas
sereren Ove A. Frederiksen fik ordet for at fremlæg
ge regnskabet. Økonomien var god, vi havde en del
aktiver, så der var intet besvær med at få regnskabet
godkendt.
OZ6PP, Per Knudsen Pedersen og Peer Hove afgik
fra bestyrelsen og tog på grund af endt uddannelse
og deraf følgende soldatertjeneste ikke mod genvalg.
I stedet for 6PP valgtes OZ5MR, Svend O. Mad
sen til ny formand for afdelingen.
Den nye bestyrelse blev som følger: Per Skårup
(nyvalgt). Henning Udengård (nyvalgt), Ove A. Fredriksen, Svend O. Madsen, Finn B. Helligsø og som
suppleant genvalgtes OZ4XL, Svend Lauritzen.
Til revisorer valgtes OZ6IB, Ib Madsen og Hilmer
Gade. Som suppleant nyvalgtes Evald Svanborg..
Linder indkomne forslag blev bl. a. følgende ved
taget : Bestyrelsen vælger selv formanden, ens kon
tingent for alle medlemmer, i sommerhalvåret kun

KOLDING
Formand: OZ5CM, Vestervang 4, 6091 Bjært.
Kasserer : OZ9OF, Ørnevej 15, 7000 Fredericia.
Sekretær: OZ6CP, Kaj Munks Vej 14, 6000 Kol
ding.
Næste møde afholdes på Vetaphone Elektronik tors
dag den 29. maj. Program vil blive tilsendt.
Derefter er der sommerferie til september.
OZ6QP.

Bliv medlem af EDR
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KORSØR
Formand: OZ2UD Knud. Tlf. (03) 57 17 62.
Ved generalforsamlingen i marts vedtog man føl
gende : Eet månedligt møde, på »Tåmborgkroen«,
første mandag mellem d. 19. og 31. Datoen bliver
oplyst hver måned i OZ. Mødeaften i maj bliver den
19. kl. 19,30.
73 3Y, Hans.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol
der møde hver mandag kl. 2000. QSL-centralen
(OZ6MK) åben kl. 1930-2000. Lokalerne er 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.
Programmet:
Mandag den 19. maj :
Klub aften.
Mandag den 26. maj :
Pinse. Intet møde.
Mandag den 2. juni:
VHF-aften. Omtale af OZ5EDR’s 2 meter station
ved OZ8PV.
Mandag den 9. juni:
Klubaften.
Mandag den 16. juni:
Denne sidste aften inden ferien vil vi - på grund af
de ændrede regler - diskutere opstilling af kandidater
til HB. Første mødeaften efter ferien bliver den 11.
august.
Til oplysning for afdelingens medlemmer gengiver
vi her uddrag af de nye loves § 12 :
»Afstemning ved bestyrelsesvalg foregår efter føl
gende regler: Landet inddeles i seks afstemnings
kredse :
Kreds 1 : København (postdistrikter for hvilke post
adressen er København med tilføjelse af distriktsangi
velse (K, V, 0, F, S, NV, SV og Valby) samt følgende
postdistrikter: Bagsværd, Ballerup, Brøndby Strand,
Brønshøj,
Charlottenlund,
Dragør,
Gentofte,
Glo
strup, Hareskov, Hellerup, Herlev, Holte, Hvidovre,
Kastrup,
Klampenborg,
Lyngby,
Nærum,
Rødovre,
Skodsborg,, Skovlunde, Springforbi, St. Magleby, Sø
borg, Vanløse, Vedbæk og Virum).
Kreds 2: Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm,
Færøerne og Grønland.
Kreds 3 : Fyn, Tåsinge, Langeland og Ærø.
Kreds 4: Nordjylland og Læsø. Området nord for
og inclusive linien Holstebro, Viborg og Hobro.
Kreds 5 : Midtjylland, Anholt og Samsø. Området
imellem ovennævnte linie og Kongeåen.
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Kreds 6: Sønderjylland, området syd for Konge
åen.
Kreds 1 vælger 3, kreds 2 vælger 2, kreds 3 vælger
1, kreds 4 vælger 2, kreds 5 vælger 2 og kreds 6 væl
ger 1 bestyrelsesmedlemmer.
Forslag til formand og/eller bestyrelsesmedlemmer
indsendes til formanden i anbefalet brev og må være
formanden i hænde senest den 20. juli, sammen med
en skriftlig tilkendegivelse fra den foreslåede kandi
dat om, at vedkommende er villig til at modtage valg
i overensstemmelse med forslaget.
Alle foreslåede emner offentliggøres i august »OZ«.
I samme nummer findes indlagt en stemmeseddel,
hvor medlemmerne inden for de 6 kredse kan af
krydse indtil 11 af de opstillede kandidater uden hen
syn til disses kredstilhørsforhold, dog således, at der
inden for de respektive kredse kun kan stemmes på
det antal kandidater, som den pågældende kreds skal
repræsenteres med i bestyrelsen.
Forslag til formand opføres særskilt på stemme
sedlen, og de her opførte emner kan afkrydses (kun
ét kryds) af ethvert medlem uden hensyn til kandi
datens eller medlemmets kredstilhørsforhold.
Stemmesedlen, forsynet med navn og adresse, kreds
nummer og medlemsnummer, indsendes til stemme
udvalget inden 1. september for kontrol af medlems
skab, hvorefter stemmesedlen uåbnet og uden navne
talon tilsendes foreningens revisorer til optælling.
Kun den trykte stemmeseddel, som følger med OZ,
er gyldig, og hvert medlem kan kun afgive én stem
meseddel.
De seks bestyrelsesmedlemmer, der - inden for de
respektive kredse - efter valget af de elleve bestyrel
sesmedlemmer har flest stemmer, indgår som bestyrel
sessuppleanter.
Såfremt den valgte formand samtidig har opnået
valg til bestyrelsen, bortfalder hans bestyrelseskandi
datur.
Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.«
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

LOLLAND-FALSTER
Formand: OZ2MI, Mimi Engbjerg, Vesterskovvej
47, 4800 Nyk. F.
Kasserer: OZ6KJ, Knud Jensen, Pontoppidansgade
6, 4800 Nyk. F.
Så er 5DA også på vej til »fast stof« kredsløb, med
andre ord til transistorer.
Ved mødet i Maribo gennemgik 5DA en serie byg
gesæt for amatører fra et tysk firma, Walther Schil
ling. Firmaet har et megt omfattende program i sær
deles tiltalende udførelse, 5DA har selv bygget en
SSB-exiter som vi tog i nærmere øjesyn.
Det var interessant at se, hvor lille en station ef
terhånden kan bygges og alligevel være effektiv.
Vi siger tak til dig, 5DA, for en interessant aften.
Nye amatører på vej. 8CR er færdig med vinte
rens morsekursus, og 5 mand klarede pynten. Des
værre var der jo nogle afhoppere.
Vy 73 Erik Elmer.

NORDALS

STORE FYNSKE RÆVEJAGT 1969

Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade, Guderup. Tlf. 5 86 16.
Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften,
Svenstrup.
Sekretær : OZ2GJ, Jakob D. Lund. Johs. Ewaldsvej 5, Sønderborg. Tlf. 2 52 80.
Klubhus : Østerlund.
Call: OZ1ALS.

Hermed indbyder Odense og Nyborg afd.
til store fynske rævejagt. Vi håber at se lige
så mange som sidste år.
Jagten afholdes:
Lørdag d. 7. og søndag d. 8. juni 1969.
Modested:
Blåkilde Camping ved »Nakke« ca. 8 km
nord for Assens kirke. Tlf. (09) 79 Salbrovad. Husk lejrpas. (Kan evt. fås på pladsen).
Kort :
A 3612 Assens N 1 :40.000.
Frekvens :
1825 kc.
Call:
OZ7RÆV - A/U/V.
Sendetider :
Lørdag: Ræv A: 2100/2110/2120 og hvert
10. minut til kl. 0000.
Ræv U : 2101/2111/2121 og hvert 10 minut
til kl. 0001.
Ræv V: 2102/2112/2122 og hvert 10 minut
til kl. 0002.
Samtlige ræve sender fra kl. 0010 til kl.
0011, og jagten er afsluttet med denne ud
sendelses afslutning.
Søndag: Ræv A: 0900/0910/0920 osv. til
kl. 1200.
Ræv U 0901/0911/0921
o.s.v. til kl.1201.
Ræv V:
0902/0912/0922 o.s.v. til kl.1202.
Samtlige ræve sender fra kl. 1210 til kl.
1211, og jagten er afsluttet med denne ud
sendelses afslutning.
Søndag: Ræv A: 0900/0910/0920. o.s.v. til
kl. 1200
Ræv U:
0901/0911/0921 o.s.v. til kl.1201.
Ræv V:
0902/0912/0922 o.s.v. til kl. 1202
Samtlige ræve sender fra kl. 1210 til kl.
1211, og jagten afsluttes med denne udsen
delses afslutning.
Startkort:
Sælges på campingpladsen lørdag, 20 kr. for
begge jagter. Salget starter kl. 1900.
Instruktion :
Der er tvungen fremmøde lørdag 2015 og
søndag 0815.
Obs! Ifølge de nye regler kun 2 på hvert
hold.
Efter jagten søndag er der kl. ca. 1330 spis
ning (ca. 10-11 kr.) og præmieuddeling.
Hotelværelser:
Ring venligst (09) 31 31 18, OZ1LD, for
nærmere oplysninger.
Tilmelding:
I god tid og senest lørdag den 31. maj til:
OZ1LD Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 31 18.
Med venlig hilsen og på gensyn.
Det fynske ræveudvalg.

Den 23. april holdt afdelingen sin årlige general
forsamling, hvortil der mødte 12 mand. OZ9ND valg
tes som dirigent. Formandens beretning viste at det
forløbne år havde været meget aktivt. Det samme
fremgik af kassererens beretning, idet regnskabet viste
et pænt overskud trods afholdte udgifter til vedlige
holdelse af klubhuset.
Som formand genvalgtes OZ1AR med akklamation.
Det samme gjaldt kassereren OZ6AK.
Derimod ønskede sekretæren (Martin) ikke genvalg
trods kraftige opfordringer. I stedet valgtes OZ2GJ.
Bestyrelsen ser nu således ud :
Formand: OZ1AR.
Kasserer : OZ6AK.
Sekretær: OZ2GJ.
Suppleant: OZ9NS.
Revisorer : OZ6UH og Martin.
Desuden genvalgtes som klubhusværter OZ6AK,
Erhardt, og OZ9NS.
Under eventuelt lød noget kritik af mødeprocenten
på onsdage. Ligeledes følte man, at foredragsvirksom
heden svigtede HF-arbejdet til fordel for VHF-arbejdet.
Den ny bestyrelse lovede at tage hensyn til HFamatøren og også at prøve at vække interessen for
rævejagtarbejdet.
Hermed sluttede generalforsamlingen, som var af
viklet under rolige og hyggelige former.
Herefter var der auktion over indleverede løsdele
m. m. Mange gode dele skiftede her ejermand til for
del for klubkassen.
Næste møde bliver den 21. maj kl. 19,30. Aftenens
foredragsholder bliver OZ3M, som fortæller om an
tenner og deres tilpasning. Foredraget er med spe
cielt henblik på HF-amatørens problemer, så vi hå
ber, at mange møder op.
Husk! Du er også velkommen på »almindelige«
onsdage, til diskussion og lign.
Vy 73 OZ2GJ.

NYBORG
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen,
17, tlf. (09) 31 31 18.
Lokale : Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.
Program:
Torsdag den 15. maj :
Intet møde.
Torsdag den 22. maj :
OZ7RÆV kalder.

Holms

Allé
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Klublokale: Gl. sygehus på Hobrovej.
Klubaften: Hver onsdag kl. 19,00.

Torsdag den 29. maj:
Klubaften.
Torsdag den 5. juni :
Klub aften.
Torsdag den 12. juni:
Afslutning.
Vy 73 de OZ4WR, John.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand : OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer : OZ1MM, tlf. (751) 81.
Lokale: Præstøremisen, Skyttemarksvej.
Ja, nu står sommeren for døren, og vi afslutter
vinterens arbejde tirsdag den 20. maj. Klubben er
hermed lukket til vi begynder igen i august måned,
dato herom i juli OZ. Endvidere vil Næstved afde
ling gerne takke dem, som har bidraget til klubaft
nerne med foredrag og demonstration m. v.
På afdelingens vegne, en rigtig god sommerferie!
Vy 73 de OZ9NB, Henning.

ODENSE
Formand : Erling Hansen, OZ7XG.
Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 113109
Der er sikkert mange, der glæder sig nu, hvor ræve
jagterne er gået ind. Her har alle de samme mulig
heder for at udfolde sig, ingen kamp mod kilowatter,
superantenner, maraton-ring QSO’er, overfyldte bånd
etc. Afdelingens optakt til sommerens rævejagter blev
afholdt den 14. april. Der blev diskuteret meget om
regler til de kommende onsdagsjagter, men ingen
enighed opnået, hvorfor der blev nedsat et ræveud
valg, der sammen med ræveudvalg fra Nyborg skulle
finde frem til gældende regler for disse jagter. Des
uden blev man enige om, at 3 mand fra disse udvalg
skulle arrangere Store Fyenske. Gåjagterne er stadig
til debat. De kunne sikkert blive en morsom fornyelse
og måske lokke endnu flere på rævejagt.
Programmet for maj/juni:
19. maj:
Generalforsamling. Se tilsendte dagsorden.
26. maj:
Intet møde (2. pinsedag).
2. juni :
Klubaften og sidste møde inden sommerferien.
Vy 73 de 2RH, Rune.

RANDERS
Call: OZ7RD.
Formand: OZ3LR, Karlo Lyngby, Vendsysselvej,
8900 Randers.
Kasserer: OZ3TD, Poul Erik Dan-Weibel, Rund
delsvej 8, Randers.
Sekretær: Alex Engberg, Niels Ebbesensgade 7,
Randers.
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På generalforsamlingen, onsdag den 16. april, øn
skede formanden, OZ3RR på grund af dårligt hel
bred, ikke at modtage genvalg. Kassereren, Kurt Sø
rensen bad sig fritaget på grund af husbyggeri og se
kretæren, Jens Gammelby var heller ikke i stand til
at modtage valg, da han skal på kursus. Nyvalgt blev
Karlo Lyngby, OZ3LR, Carl J. Jensen, OZ2CJ samt
Alex Engberg. Bestyrelsen konstituerede sig som
ovenfor anført.
Som afslutning på vintersæsonen afholdes en fest i
klublokalet, onsdag den 4. juni. Der startes med fæl
lesspisning, endvidere bliver der pakkeauktion over
medbragte pakker. Bestyrelsen vil forsøge at lave det
helt store arrangement. Alle medlemmerne må af
hus nævnte dag. Nærmere meddelelse vil blive tilsendt
medlemmerne.
Slut op om klubaftnerne og vær ikke bange for at
komme med kritik og forslag, bestyrelsen er lutter
øren.
Vy 73, Alex Engberg.

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

torsdag

kl. 19,30.

Program:
Torsdag den 22. maj :
Terminsprøve for kursister. Det er den sidste aften
inden de tekniske prøver. Vi andre fortsætter med
byggeprogrammet.
Torsdag den 29. maj :
Film om kommunikations-satelitter.
Torsdag den 5. juni :
Intet møde (Grundlovsdag).
Torsdag den 12. juni:
Ekskursion. Nærmere meddelelse herom i afdelin
gen.
Torsdag den 19. juni:
Sikkerhed og kommunikation i luftfarten, herun
der radar og tracking. (Foredrag ved OZ7DC).
Torsdag den 26. juni:
Sidste møde inden sommerferien. Programmet for
sidste halvår af 1969 drøftes.
Vel mødt i Lejre.
73, OZ2BO.

STRUER
Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Klubaften: Torsdag kl. 19,00.
Call: OZ3EUR.
Formand:
OZ5JX,
Jørgen
Christensen,
10.

Nørgård

Den 24. april havde vi besøg af 9AC, Kaj, der
holdt et virkelig grundigt foredrag om antenner. Først
alt om HF-antenner med gennemgang af de forskelli
ge antennetyper, lige fra 1/3 Hertzantennen til Fiske

bensantennen, dernæst en ligeså grundig gennemgang
af VHF-antennerne og efter kaffen besvarede han
spørgsmål. Tak for et godt og klart foredrag!
For at starte byggeriet i klubben har vi udskrevet
en konkurrence løbende til jul for de, der har en 600
kopierbar konstruktion. Vi har allerede en tonegene
rator (10 Hz — 10 Mhz) og et Fet voltmeter.
Den 22. maj har vi filmaften og hver torsdag klub
aften.
Vy 73 de OZ9VL, Harald.

STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1969
(SØR-69)
Som nævnt i sidste nummer af OZ afholder
EDR Århus afdeling STORE ØSTJYSKE RÆ
VEJAGT 1969 (SØR-69) lørdag den 21. og
søndag den 22. juni 1969, hvortil samtlige
EDR’s medlemmer indbydes.
Kort: A2412 FRAMLEV (1 :40.000).
Frekvens: 1825 kHz.
Call: OZ7RÆV A/U/V.
Sendetider.
Lørdag:
Ræv A: kl. 2100, 2110, 2120 og hvert 10.
minut til kl. 0000.
Ræv U: Kl. 2101, 2111, 2121 og hvert 10.
minut til kl. 0001.
Ræv V: Kl. 2102, 2112, 2122 og hvert 10.
minut til kl. 0002.
Samtlige ræve sender fra kl. 0010 til kl. 0011,
hvor jagten er afsluttet med denne udsen
delses afslutning.
Søndag:
Ræv A: Kl. 0900, 0910, 0920 og hvert 10.
minut til kl. 1200.
Ræv U: kl. 0901, 0911, 0921 og hvert 10.
minut til kl. 1201.
Ræv V: Kl. 0902, 0912, 0922 og hvert 10.
minut til kl. 1202.
Samtlige ræve sender fra kl. 1210 til kl.
1211, hvor jagten er afsluttet med denne udsen
delses afslutning.
Jagt-reglement.
Med håbet om, at EDR’s nye rævejagtsregle
ment udkommer inden jagten, vil SØR-69
blive afviklet efter dette, ellers vil der her i
OZ samt umiddelbart før jagten blive opsat
et reglement for denne jagt.
Startkort.
6 stk. startkort i alt sælges på mødestedet
lørdag den 21. juni fra kl. 1915 til kl. 2000
for kr. 20,00 mod forevisning af EDR-medlemskort.
Placering.
Bedste sammenlagte tid for begge jagter.
Camping.
Campingpi. v. Ry (kortets sydvestlige bjørne).

Tilmelding.
Til Henning Jeppesen, Odensegade 12, 8000
Arhus C, tlf. (06) 12 43 82 senest den 13.
juni.
Yderligere oplysninger om SØR-69 kan
indhentes hos ovenstående samt i næste
nummer og X-QTC, som tilsendes samtlige
lokalafdelinger.
Afdelingens ræve-udvalg er i færd med at
planlægge alle tiders rævejagtsområde, så
Århus afdeling og ræve-udvalget håber på
stor deltagelse fra alle egne af landet.
Yy 73 es CUAGN de Jeppe
Århus afdelings ræveudvalg.

SVENDBORG
Mødelokale: Tvedvej 16 A, indgang fra Schrumsvej.
Formand: 2WT, V. Johansen, Skovbrynet 2, 5700
Svendborg. Tlf. (09) 21 49 68.
Sekretær: 8238, J. M. Brodd, 5934 Nordenbro.
Tlf. (09) 56 10 55.
Flere har klaget over, at der ikke er noget fra
Svendborg afd. i OZ. Men her er vi, og vi har været
i fuld gang hele tiden. En del nye licenser (7GK,
9DD, 9LQ, 9TZ og 8UB) har vi hjulpet igang, og
der kommer snart et par stykker mere, når P og T
prøverne i maj er overstået. Det er efterhånden ved
at være varmt på 2 m båndet her i det sydfynske,
prøv at tørne beamen herned imod; 2WT, 8UB, 9TZ
og 3H og QRV.
Indtil videre mødes vi i vort nye lokale hver ons
dag kl. 19,30. Vi er i fuld gang med indretningen, så
hvis du vil række en hjælpende hånd eller komme
med gode ideer, så mød op om onsdagen.
Hvis der er medlemmer fra Langeland, som kunne
tænke sig at være med, så er der kørelejlighed på
strækningen
Nordenbro-Rudkøbing-Svendborg
hver
onsdag; kontakt blot sekretæren.
Her fra afdelingen skal også sendes en hjertelig lyk
ønskning til 3H, der fyldte 70 år den 19. april. Bedre
sent end aldrig.
73, Jørgen.

TØNDER
Vinteren er nu overstået og efterhånden er det be
gyndt at klø i fingrene efter at komme i gang med
udendørs-arbejdet. Vi er blevet enige om at få lavet
en Quad. Der er dog mange meninger om, hvordan
den skal laves, men mon ikke vi også bliver enige om
det. Der er røget et par barduner til vore master i
vinterens løb, så vi må have en mand op at montere
nogle nye. 5CL har meldt sig frivillig. Vi har stadig
møde hver torsdag aften kl. 19,30 og alle af interesse
er velkomne.
Vy 73 de OZ7FF, Flemming.
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VIBORG
Efter vores ordinære generalforsamling den 15.
april ser bestyrelsen således ud :
Formand : OZ26AI Hans Asbjørn Jørgensen.
Sekretær: OZ1TC Thorkild Mark Christensen.
Kasserer : OZ1MD Knud Munk Jensen.
Desuden blev OZ4JE K. C. Jensen igen valgt til
revisor, og om fornødent vil OZ9ZZ Jens-Ole Nielsen
træde til i stedet.
Som man sikkert har opdaget, har vi ikke supple
anter valgt ind i bestyrelsen til denne GF, for efter
lovene i afdelingen hører der ikke suppleanter til
bestyrelsen.
Til sidste ekstraordinære GF indgik der forslag om
revidering af lovene, men da der ikke var indkom
met ét eneste forslag, må man regne med, at det ikke
var så alvorligt ment som på GF-dagen.
I det hele taget gik generalforsamlingen mere smer
tefrit af, end man havde regnet med. Vi var så uhel
dige sidste gang, at både formand og næstformand
måtte gå af, sidstnævnte p. g. a. flytning til Køben
havn. Den nuværende formand skal sidde i en periode
på 1 år, sekretæren ligeledes, medens vores kasserer
må blive der 2 år. Det er på grund af de forholdsvis
mange ombytninger af bestyrelsen den sidste tid.
Der blev under GF fremsat forslag om en årlig
kammeratskabsaften, hvor de, der ikke dagligt har
mulighed for at træffe på hinanden og sludre lidt,
kan få en chance her. Det var der for øvrigt ret god
enighed om.
Nu, da vi har fået et klubstationscall, OZ4VBG, har
vi tænkt på at skaffe os en mere tidssvarende ama
tørstation end den, vi har (SM19!!); så nu mangler vi
bare nogen penge til den. Vi vil nu forsøge at skrabe
lidt sammen til dette formål på forskellig vis.
Medlemmerne vil komme til at høre nærmere om
dette pr. brev.
Den 21. maj er der kursus-afslutning; så bliver det
spændende at se, hvor mange der føler sig klar til
at imødegå prøverne, som de skal til for at få licens.
Den 27. maj har vi foredrag om »logic kredsløb«,
det binære talsystem o.s.v. Det bliver afholdt af
OZ1MD Knud.
Vy 73 og på gensyn OZ1TC, Thorkild.

kan det oplyses at 1. pladsen på 2 m gik til DJ7RI,
Jiirgen Shåfer fra Kiel og at OZ9KZ fik 2. pladsen
på 80 m. For arrangørerne var det en stor glæde, at
se så mange deltagere - 60 ialt - tage del i arrange
mentet.
Der var fra de implicerede myndigheders side vist
stor goodwill, så arrangementet kunne afvikles til al
les tilfredshed.
Det blev slået fast at arrangementer af denne art
er fornøjelige og meget belærende for deltagerne, og
testen er da også kommet for at blive en årlig tilba
gevendende begivenhed.
Kort og godt: OZ-stationerne fik »tæsk!«
Vi må til at stramme os an; ved større fremmøde
og mere funktionsdygtigt og tidsvarende materiale.
2 m-folket fik en grundig belæring, og blev alvor
ligt mindet om at VFO-styrede sendere også kan brin
ges til at virke på 2 m båndet.
Kontrasten var stor; man havde mest opfattelsen af
at der på nogle stationer blev arbejdet ved tranlamper.
Tab ikke modet! Til næste år er chancen der atter
for at tilkæmpe sig de udsatte vandrepokaler.
Sluttelig takker arrangørerne de fremmødte OZOMs, XYLs og YLs for deres medvirken til et godt
afviklet stævne.
På gensyn når der kaldes næste gang.
OZ2T V / OZ5WD/OZ5WK.
HADERSLEV AFD.
MÅNEDLIGE 2-m MOBILTEST
Når disse linier læses er mobiltesten - den første
tirsdag i hver måned - slut for denne gang. Næste
gang vi mødes til test bliver tirsdag, den 3. juni hvor vi starter på et nyt løb i en ny sæson.
Vi håber at langt flere OMs vil blive 2 m mobil
QRV i sommerens løs så deltagerantallet kan blive
større i denne sæson.
Resultatliste for april måned.

1. OZ2TV
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OZ3M
OZ4FD
OZ8BX
OZ8IN
OZ8VJ
OZ2UN
OZ8VF

FÆLLES SØNDERJYSKE NYHEDER
HUSK!
HADERSLEV OG TØNDER AFDELING
arrangerer
RÆVEJAGT ( KRISTI
2 og 80 meter MOBILTEST j HIMMELFARTSDAG
arrangementet er udførligt beskrevet i april nr. af OZ
side 161.
DANSK-TYSK MOBILTEST
den 20. april 1969 ved grænsen Kruså-Padborg
Grundet uheldige omstændigheder er det på nuvæ
rende tidspunkt ikke muligt at give en fuldstændig
fortegnelse over deltagernes placering i testen. Dog
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Points

Tillægspoint

400
350
300

170
90
210

215
45
200

Total

1640
1510
1450
905
215
795
45
210
200
200
70
Vy 73 OZ2TV/OZ5WD.

AABENRAA
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200
Aabenraa.
Mødested : Klubhuset, Nødvejen, Aabenraa.
Byggeaftnerne hver tirsdag, er nu afsluttet, og vin
terens værk, 20 transistor grundmodtagere til 80 m,
er køreklar.
Torsdagsmøderne, bliver i sommer indskrænket til
hveranden torsdag, således:
Mødetid: Torsdag den 22. maj, kl. 19,30.
Torsdag den 5. juni, kl. 19,30.
Torsdag den 19. juni, kl. 19,30.

Der vil på disse aftner blive serveret lette »som
mercocktails« i form af foredrag, diskussioner m. m.
Aabenraa mesterskabet i rævejagt 1969, køres hver
onsdag kl. 19,30, fra den 14. maj til den 1. oktober
begge dage incl.
Der køres i to klasser: Seniorer, der kører efter 2
ræve. - Junior, der kører efter 1 ræv.
Det er frivilligt i hvilken klasse man vil køre, men
må dog flytte fra junior til seniorklassen, når junior
præmien er erhvervet 1 gang.
Sendetider: ræv 1, kl. 19,30, 19,40, 19,50, 20,00,
derefter hvert 5. minut indtil kl. 20,55.
Ræv 2, kl. 19,31, 19,41, 19,51, 20,01, derefter hvert
5. minut indtil kl. 20,56.
Udsendelsernes varighed : 1 minut.
Pointsystem: Af 21 jagter tæller de 12 bedste så
ledes :
1. plads, 1 point.
2. plads: 2 points.
Vinder bliver holdet med færrest points.
Startgebyr : 10 kr. pr. person for hele jagten.
NB! der kan dog medtages interesserede personer
3 gange uden gebyr.
Protest: Kun skriftlig, og tidligst 24 timer senest 48
timer efter jagten til OZ8CS.
I øvrigt gælder EDR’s rævejagtsreglement 1969.
Komplette regler for jagten fås hos ræveudvalget v.
8AJ og Mathias.
Til slut, husk Kristi Himmelfartsdag hvor alle afd.
rævejægere og mobilfans selvfølgelig bør møde op.
Altså, på gensyn den 15. maj i Haderslev, hveran' den torsdag i klubhuset, og sluttelig ved ræven hver
onsdag!
Så kum it å sej’te de it ske’e naue!
Møjn 5WK, Kalle.

AARHUS_______________________________
Call: OZ2EDR.
Giro : 9 19 29.
Formand : OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen,
Hammershusvej 43, 8210 Århus V.
Kasserer : OZ5YP, Jytte Pedersen,
Banevolden 3, 8340 Malling. Tlf. (06) 18 01 11 - 204.
Sekretær : OZ6EI, Eigil Hougaard,
Solbjerg, 8000 Arhus C. Tlf. (06) 18 21 11 - 478.
Efter afdelingens ordinære generalforsamling den
17. april blev bestyrelses-konstellationen som ovenfor
anført.
Program:
Torsdag den 15. maj.
(Intet arrangement) Kr. Himmelfartsdag.
Torsdag den 22. maj kl. 20,00 i Ungdomsgården,
Skovvangsvej:
AMATØRENS
MÅLEINSTRUMENTER!
ved
OZ9DA. Denne aften vil amatørens forskellige nød
vendige måleinstrumenter blive gennemgået, ligesom
deres anvendelse vil blive demonstreret i den ud
strækning, det er muligt.

Torsdag den 29. maj kl. 20,00 i Ungdomsgården,
Skovvangsvej :
STATIONSBETJENING
OG
BÅNDKULTUR!
v.
OZ9DA. Her gennemgås vore »færdselsregler« samt
de hjælpemidler, vi her benytter os af. - Har du bånd
kultur? - Nej, jeg tænkte det nok, så mød hellere
frem denne aften!
Torsdag den 5. juni. (Intet arrangement) Grundlovs
dag.
Torsdag den 12. juni kl. 20,00 i Ungdomsgården,
Skovvangsvej:
BCI OG TVI!!!! v. OZ5JT. Så er OZ5JT atter i ak
tivitet. Jens vil denne aften klarlægge vore BCI- og
TVI-problemer, ligesom han kommer ind på, hvorle
des disse problemer afhjælpes, så denne aften møder
vi selvfølgelig alle frem.
Torsdag den 19. juni kl. 20,00 i Ungdomsgården,
Skovvangsvej:
Denne aften vil vi forsøge at få emnet »MOBIL
PÅ HF og VHF« på programmet, men nærmere
herom i X-QTC samt i næste OZ.
Rævejagter:
Nu er afdelingens rævejægere vågnet op til dåd,
grejet er blevet testet under flere træningsjagter, så
nu skal vi i gang med point-jagterne om »Århus-pokalen«. Programmet for disse jagter ligger således:
Tirsdag den 20. maj kl. 20,00 :
1. Århusjagt. Kort: A2414.
Tirsdag den 27. maj kl. 20,00 :
2. Århusjagt. Kort: A2414.
Tirsdag den 3. juni kl. 20,00 :
3. Århusjagt. Kort: A2414.
Tirsdag den 10. juni kl. 20,00 :
4. Århusjagt. Kort: A2414.
Tirsdag den 17. juni kl. 20,00 :
5. Århusjagt. Kort: A2414.
Week-end’en 21. og 22. juni:
STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1969.
(Se andetsteds her i OZ samt i X-QTC).
Tirsdag den 24. juni kl. 20,00 :
6. Århusjagt. Kort: A2414.
Herefter holder vi sommerferie indtil tirsdag den
12. august.
Vy 73 de Eigil, OZ6EI.

Til afdelingssekretærerne.
Der synes i længere tid at have været en hel kappe
strid i gang i OZ om at skrive mest muligt i afdelings
spalterne og forlange større og større udstyr i form
af hele sider til rævejagter og lign. forsynet med ind
ramninger i stor stil. Bogtrykkeriet følger gerne så
danne anvisninger op, thi en trykker elsker store
annoncer i fedt udstyr, og så må jeg, når jeg får af
tryk af satsen, forlange det hele ned på et mere
fornuftigt niveau.
Lad os være enige om, at afdelingsmeddelelser kan
være gode nok, selv om de kun indeholder, hvad der
skal ske i afdelingerne eller kort refererer en general
forsamling eller en foredragsholders dygtige foredrag.

203

Altså kære sekretær. Fortæl kort, hvad der skal ske
i din afdeling fremover, referer ligeså kort, hvis du
synes, det er nødvendigt, hvad der er sket i afdelingen
siden sidst.
Fortæl os også om nyvalg og særlige begivenheder,
der prægede afdelingens sidste generalforsamling. Mere
personlige begivenheder om god mad med tilbehør
etc. interesserer ingen. Hvad der derimod er af in
teresse er om formandens adresse og eventuelle tele
fonnummer må indlede afdelingens tekst.
Vi kan heller ikke mere bruge så megen plads til
rævejagter; stoffet hertil kan godt skæres ned, uden at
det går ud over kvaliteten. Med hensyn til ramme om
kring særlige meddelelser gælder det, at kun stævner
og jagter på landsbasis kan forvente at få særligt
udstyr.
løvrigt vil vi søge, at alle fremhævninger og over
skrifter bliver ens for alle afdelinger.
Med venlig hilsen
OZ6PA
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 8906 OZ1MO, Martin Hansen, Søst, 6230 Røde
kro. (F. 12.3.1945 i Kassø).
C 9541 OZ6IC, Karl-Heinrich Carstensen, Alnor
Skole, 6300 Gråsten.
(F. 12.5.1936 i Stadum, Sydtønder
Tyskland.

amt,

Inddragelser:
B
OZ1IL, Ib Alfred Larsen, Balders Plads
2,
2. th., 2200 København N.
B
OZ1MR,
Lily Margaret Rasmussen, Ledagersti 5, 2720 Vanløse.
B
OZ2KK,
Kaj Reedtz Madsen, Bygholms
Allé 18, 8260 Viby J.
B
OZ5KF, Kristian Søholm, Havebo 6 B,
st.
th., 2500 Valby.
B
OZ6RY,
Jørgen Ryberg Christensen, Kors
gade 16,
4., 2200 København N.
B
OZ7ME, Mogens Føns, Nordremarksvej
2,
4780 Stege.
Nye medlemmer:
11323 Svend E. Johansen, Norgesvej 7, Kolding.
11324 Georg Karstens, Gramsløkke 19, Aabenraa.
11325 Poul Klit, Snedkergyde 4, GI. Hasseris,
Aalborg.
11326 Poul Erik Schou-Pedersen, Mer kurvej 4,
Århus C.
11327 Hans Madsen, Frederikssundsvej 156 B,
Brønshøj (A).
11328 Mogens Torp Kjær Nielsen, Dalstrup,
Grenå.
11329 Bent Børge Hansen, Hjulebæk, Herlufmagle.
11330 Arne Engelhardt Frederiksen, Ejler Urnesvej
24, Holbæk.
11331 Alexander Lohr, Gothersgade 140,
København K (A).
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11332 I. C. Corell, Sdr. Boulevard 107, 2. th.,
København V.
11333 Frio Hansen, Tankegangen 6, Vinding, Vejle.
11334 J. F. Langebeck, 0. Skørringe, Maribo.
11335 J. K. Pedersen, Moltkesalle 4, Oksbøl.
11336 Vagn Viberg Jepsen, Brændbjerg 6, Åbenrå.
11337 Leif Udesen, Grejsdals Landevej 5, Vejle.
11338
Niels T. Jensen, Tartinisvej 30, 1. tv., Kø
benhavn SV.
11339 Poul Pedersen, Tankefuldvej 45, Svendborg.
11340
Niels Nørgaard, D.C.C. Box 57, Dundas,
Grønland.
11341 FLKS T. J. Hansen, EVK, FSN Karup,
Kølvrå.
11342 Kaj Skov, Pederborg 25, Åbenrå.
11343 Frede Rasmussen, Sminge, Silkeborg.
11344 Anders Andersen, c/o fru Jørgensen, Kasta
niealle 23, Tønder.
11345 Inge Krog, Tværvej 10, Hornslet.
11346
John Kjærside Nielsen, Box 602, Godthåb,
Grønland.
11347 Ole Christoffersen, Aaparken 3, Vejle.
11348 Birger Jensen, Lindevej 3, Havdrup.
11349 Jens-Ove Olsen, Holmevej 12, Ølby Lyng,
Køge.
11350
Kjeld Ingolf Olsen, Jernbanealle 34,
Espergærde.
11351 Gerhard Christensen, Vidågade 24,
Tønder.
11352 Ejvind Simonsen, Gurrehaven 11,
Skærød,
Helsinge.
11353 John Dam, Engsvinget 10, Silkeborg.
11354 Erik Nielsen, Lyøvej 1, Nordborg.
11355 Chresten Frederik Bonde, Lærkevej 4,
Langesø, Nordborg. 11356 Finn Brynaa, Lupinvej 4, Esbjerg.
11357 William Pohlmann Pedersen, Stenkrogen 12,
Lyngby.
11358 Anders Andersen, Riishøjvej 19, Aalborg.
Atter medlem:
8592 OZ9GK, Hartvig Andersen, Fersken vej 49,
Næstved.
4553 OZ3ZO, Erik Thurø Hansen, Flemstofte,
Fuglebjerg.
8261 Bent Erik Isaksen, Vassingerødvej, Lynge.
8675 OZ8FU, Fredi W. Larsen, Søndervangen 50,
2., Viby J.
9998 Jens Klarskov Pedersen, Byværnsvej 20,
Herlev (A).

CQ! CQ! CQ!
EDR har nu udgivet et lille hæfte, som vi har kaldt
»QSO-instruktion
for
radioamatører«
indeholdende
QSO-teknik, Q-koden, RST-skala, morsealfabet, ama
tørforkortelser
samt
ICAO-alfabetet
(navnebogstave
ring). Hæftet koster 3 kr. (incl. moms og porto) og
fremsendes ved indbetaling af forannævnte beløb til
foreningens postgirokonto 2 21 16 (Eksperimenteren
de Danske Radioamatører, postboks 79, København
K.) Husk på indbetalingskortet at anføre: »QSOinstruktionshæfte«.
73 Hovedbestyrelsen.

