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BEREGNING AF TRANSISTORFORSTÆRKERE
Af OZ2NG, Niels Gundestrup, Kronborggade 22, 5.tv., 2200 København N.

Der behandles:
Valg af parametre, typisk kredsløb.
Ækvivalentdiagrammer for transistoren.
Beregning af forstærkning.
Modifikation af den simple teori.
HF-effekter. Kapaciteter, afskæringsfrekven

ser.

Indledning.
I det følgende vil det blive gennemgået, 

 hvordan man kan regne et simpelt transistor
trins egenskaber ud uden at bruge matricer og 
andet djævelskab. Det eneste nødvendige er, 
at man ikke er bange for brøkstreger med bog
staver. Noget er måske lidt svært forståeligt - 
men så skal man bare springe det over i første 
omgang og vende tilbage til det senere.

Det er af uvurderlig betydning at prøve at 
dimensionere nogle trin selv - regne dem igen
nem efter de i det følgende givne retnings
linier. Har man prøvet det et par gange, vil 
man se, hvor enkelt det er, og man vil forstå, 
hvilke parametre, der bestemmer hvad.

Valg af parametre, typisk kredsløb.
Et typisk transistortrin ses på fig. 1.
Kollektorstrømmen vælges til en passende 

værdi - f. eks. 1 mA.
Re vælges, så vi får et rimeligt spændings

fald over den. Et rimeligt spændingsfald vil 
sige ikke under 1 volt. 2 volt vil ofte være en 
passende værdi. 1/4 af forsyningsspændingen er 
også et typisk valg. Grunden til, at man ikke 
skal vælge en spænding under 1 volt er, at 
spændingen over Re skal være meget større 
end den ændring i basis-emitterspændingen, 
der kommer, når temperaturen ændres. For 
siliciumtransistorer kan man regne med en

temperaturkoefficient på ca. 2 mV pr. °C. 
Ændres temperaturen 50 °C, ændrer basis- 
emitterspændingen sig altså ca. 100 mV. Har 
vi 1V over Re, bliver den resulterende ændring 
i kollektorstrømmen altså kun ca. 10%. Havde 
vi haft 300 mV over Re, ville kollektorstrøm
men have ændret sig ca. 30% - og så er det 
ved at være farligt.

Basis-emitterspændingsdeleren (RB1 og RB2) 
dimensioneres, så der løber en strøm gennem 
den, der er meget større end transistorens ba
sisstrøm. Er kollektorstrømmen 1 mA og 
strømforstærkningen 100, er basisstrømmen:

IB — Ic/HFE — 1/100 mA 10 μ,A.
Vi kan vælge en tvær strøm på 10 gange IB 

eller 0,1 mA. Vi finder RB2 ved at sige, at der 
skal løbe ca. 0,1 mA gennem den. Samtidig 
skal spændingen over den være lig spændingen 
over Re plus transistorens basis-emitterspæn- 
ding. For siliciumtransitorer er denne ca. 
0,6 V.

Er spændingen over Re 2V, skal spændin
gen over RB2 altså være ca. 2,6V. Har vi en 
tværstrøm i spændingsdeleren på 0,1 mA, får 
vi RB2 = 26 kohm eller nærmeste standard
være 27 kohm. Er forsyningsspændingen 12 V, 
skal der nu ligge 9,4 V over RB1, d.v.s. RB2 
= 94 kohm. Vi vælger 100 kohm som nær
meste værdi.

Kollektormodstanden Rc vælges, så vi får
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FIG.2. e

den ønskede forstærkning, det ønskede maxi
male spændingssving m. v. Spændingssvinget 
kan man - på relativt simpel måde - finde ved 
at tegne statisk og dynamisk arbejdslinie i et 
karakteristikfelt, se „Vejen til Sendetilladel
sen". Er der ikke problemer med udstyringen 
af næste trin, er dette dog ikke nødvendigt.

Generelt gælder, at man ikke direkte kan 
regne sig frem til et diagram med komponent
værdier. Man må vælge et lovende diagram, 
vælge nogle rimelige arbejdspunkter - og der
udfra finde komponentværdier. Når de er fun
det, kan man finde forstærkning og maximal 
udgangsspænding for trinet - og derefter ju
stere komponentværdier, til man får de øn
skede resultater. Eventuelt kan det være nød
vendigt at vælge et helt andet diagram - bruge 
2 transistorer i stedet for 1 eller lignende.

Ækvivalentdiagrammer for transistorer.
En del af dette afsnit er lidt sværere tilgæn

geligt. Spring eventuelt det vanskeligste over i 
første omgang. Det vigtigste er formlerne til 
slut.

Et ækvivalentdiagram for transistoren ses på 
fig. 2. rb’c er normalt så stor, at man kan se 
bort fra den. Kun i specielle tilfælde vil den 
have betydning.

Cb’c er den sædvanlige tilbagevirkningsska- 
pacitet.

rce er udgangsmodstanden - er oftest af 
ringe betydning, da Rc (kollektormodstanden) 
sædvanligvis er meget mindre.

Cce er udgangskapaciteten.
Cb’e er „næsten“ indgangskapaciteten (r’bb 

sidder i vejen).
rb’e er „næsten“ indgangsmodstanden - rbb’ 

sidder i vejen.
rbb’ er en modstand, der går fra basistermi

nalen til det virksomme område af basis. For 
HF-germanium-transistorer er den ret lille — 
ca. 10 ohm. For HF-silicium-transistorer er 
værdien ca. 100 ohm.

rbb’ kan man oftest se bort fra - det kan dog

give fejl på nogle dB i visse tilfælde - men 
helt galt går det næppe.

α 0gee*
vb’e er den strømgenerator, der giver 

udgangsstrømmen
α0gee svarer til stejlheden for et rør. αo er 

strømforstærkningen i jordet basiskobling. Den 
er 0,98, hvis β = 50. Cβ er den sædvanlige 
strømforstærkning. Altså kan vi roligt sætte 
α0 = 1.

Ved LF kan vi se bort fra kapaciteterne, og 
vi får da fig. 3.

Nu bliver det hele efterhånden så simpelt, 
at det er til at have med at gøre.

Bemærk at gee er givet, når vi kender emit
terstrømmen. Det eneste, der karakteriserer den 
enkelte transistor, er β. Det er altså ligegyl
digt, om vi snakker om en OC 16 fra Valvo 
eller en AF 239 fra Siemens. Er emitterstrøm- 
men givet og strømforstærkningen den samme 
- så er ækvivalentdiagrammet det samme - og 
de har altså samme forstærkning og indgangs
impedans.

Tro det - eller lad være - men det passer 
altså. Forskellen på disse to transistorer ligger 
i alt det, vi har smidt væk for at få fig. 3 — alt 
det, der oftest er mindre væsentligt. Ved LF i 
det mindste!

Beregning af forstærkning.
Vi vil nu finde forstærkingen af et transistor

trin. Vi har en kollektormodstand Rc, og får 
da følgende ækvivalentdiagram:
(Fig. 4).

Sætter vi 1 volt over basis-emitter, går der 
en strøm på gee • 1 A i strømgeneratoren. Den
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FIG. L

ne strøm giver et spændingsfald på gee . Rc volt 
over Rc. Altså har vi (idet vi ser bort fra fase
vendingen):

A = 6000/26 gange = 230 gange.
Når næste trin kobles til, falder forstærknin

gen på grund af den lavere kollektorbelast- 
ningsimpedans.

Bemærk, at vi her har regnet forstærkningen 
ud uden at behøve at specificere emitterstrøm 
eller kollektormodstand - blot vi kender spæn
dingsfaldet over kollektormodstanden, er for
stærkningen kendt.

Formel (3) viser, at gee svarer til stejlheden. 
Ifølge formel (1) er gee = Ie/26, d.v.s. at for
dobler man emitterstrømmen, fordobles stejl
heden også. Ved at variere emitterstrømmen 
varierer vi altså forstærkningen. Mangler man 
lidt forstærkning et sted, kan man altså redde 
lidt ved at ændre emittermodstanden, så der 
går lidt større emitterstrøm. Dette gælder ved 
LF som ved HF - blot frekvensen ikke kom
mer for nær fT. Mere herom senere.

Formel (5) kan forklares ret simpelt. Vi an
tager, at vi har et givet forstærkertrin. For
dobler vi nu emitterstrømmen og halverer kol
lektormodstanden, har vi den samme spænding 
over kollektormodstanden. Transistorens stejl
hed er også blevet fordoblet, men da kollektor
modstanden er blevet halveret, er forstærknin
gen uændret - se formel (3).

Ofte vil det være en fordel at have en uaf- 
koblet emittermodstand - den stabiliserer for
stærkningen og nedsætter forvrængningen. Vi 
har da fig. 5.

Egenskaberne af dette trin kan udregnes på 
ganske samme måde, som det uden re. Blot 
skal vi i formlerne (3) og (4) udskifte ree med 
(ree + re). Vi får altså følgende formelsæt: (A 
er forstærkningen, når transistoren er ubela
stet. Formlerne er ikke eksakte. Fejlen er dog 
oftest af størrelsesordenen nogle få dB - eller 
måske endog % . )

Dette formelsæt er et af de vigtigste indenfor 
transistorteknikken.

Har vi en emitterstrøm på 1 mA, er ree == 
26 ohm. Har vi nu en uafkoblet emittermod-
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Kender vi emitterstrømmen og kollektormod- 
standen, kender vi forstærkningen (der står 
ikke noaet om OC 16 eller AF239).

β er strømforstærkningen. Er transistoren 
ikke alt for dårlig, er β så stor, at det er 
ligegyldigt, om der står β eller β +1. Vi får 
altså:
(4) Rind — ree β

Den havde måske lidt svært ved at glide 
ned? Vi prøver med et lille eksempel.

Vi har en transistorforstærker med en emit- 
terstrøm på 1 mA, en strømforstærkning på 50 
og en kollektormodstand på 1 kohm. Vi får da:

gee = 1/26 A/V, ree = 26 ohm. Fås af 
formel (1) og (2).

A = 1000/26 gange = 38 gange. Fås af 
formel (3).

Rind = 26 * 50 ohm = 1,3 kohm. Af for
mel (4).
Det gik da meget glat - ikke?
Og igen — ikke noget med OC 16 eller AF 

239.
Forstærkningen kan også skrives på en an

den måde:

Denne formel kan også udledes af formel (3).
I vort eksempel havde vi Rc = 1 kohm og 

Ie = ic = i mA. Altså ligger der 1 volt over 
kollektormodstanden, og vi får da af (5).

A = 1000/26 = 38 gange — samme som 
før.

Vi skal huske, at står der mV under brøk
stregen, skal tallet ovenover også være i mV.

Formel (5) viser direkte, hvor stor forstærk
ning vi kan få med en given forsyningsspæn
ding. Er spændingsforsyningen 12 V, kan vi 
lægge 6 V over kollektormodstanden, og vi får 
så forstærkningen:



stand på 27 ohm, får vi ca. halveret forstærk
ningen og fordoblet indgangsimpedansen.

Transistorens udgangsimpedans (ree i fig. 2) 
bliver også fordoblet - men det vil oftest ikke 
betyde noget særligt.

Eksempel, DC og LF.
Inden vi går over til det mere spidsfindige, 

må vi heller analysere et typisk LF-trin - se 
fig. 6.

2 mA +12 V

F1G. 6. β= 150

Ie = 2 mA medfører ree = 13 ohm.
Indgangsimpedans:
β (ree + re) = 150 (13 + 22) ohm-

rind = 5,25 kohm.
Dertil kommer basisspændingsdeleren i ind

gangen. Set fra indgangen har vi en impedans 
på 47 kohm parallelt med 12 kohm = 9,6 
kohm. Trinets indgangsimpedans bliver derfor
9,6 kohm parallelt med 5,25 kohm eller 3,4 
kohm.

Tomgangsforstærkningen (Rg er der ikke) 
bliver:

A = Atomg . Abel = 77 * 0,55 = 42 X. 
Dette kunne også være fundet ved at bemær

ke, at Rg ligger parallelt med Rc, således at 
formlen til bestemmelse af A bliver:

LF-karakteristik, valg af lytter.
Vi har 3 nedre afskæringsfrekvenser - 1 

p. g. a. ingangskondensatoren, 1 p. g. a. emit- 
terafkoblingen og 1 p. g. a. udgangskondensa
toren.

Skal vi have en nedre 3 dB frekvens på 30 
Hz, skal de enkelte 3 dB afskæringsfrekvenser 
være 15 Hz - hvis de alle er ens.

Vi har en 3 dB afskæringsfrekvens, når kon
densatorens impedans er lig den samlede impe
dans, kondensatoren ser ud i. Nærmere forkla
ring nedenfor.

Indgangskondensatoren.
Hvis generatormodstanden er lille, ser kon

densatoren ud i en modstand, der er trinets ind
gangsimpedans, eller her 3,4 kohm.

f = 15 Hz, Xc = 3,4 kohm medfører C = 
3,1 μ.

Der kan f. eks. anvendes en ITT tantallyt på
4,7 μF, 6 V.

Udgangskondensatoren ser ud i en modstand 
på 3,3+2,7 kΩ = 6 kohm. Står man på den 
ene kondensatorplade, skal vi gennem disse to 
modstande for at komme til den anden termi
nal. Vi husker, at spændingsforsyningen kort
slutter for signaler. Altså f = 15 Hz, Xc = 6 
kohm, d.v.s. C = 1,8 μF. Vi kan også her 
vælge en lille tantallyt.

Emitterafkoblingen er et lidt mere delikat 
problem. Ser vi bort fra Re, ser afkøblingslyt- 
ten ud i en modstand på 
(10) rafkobl= re + ree + Tg/β

re °S ree kender vi fra før. rg er den mod
stand, basis på transistoren ser ud i, og /S er 
transistorens strømforstærkning.

Her er rg 12k//47k//generatormodstanden. 
Antages denne lille - d.v.s. lille i forhold til 
transistorens indgangsimpedans - kan vi se bort 
fra dette led. Vi får da her:

rafkobling af emitteren — (22 + 1 3 )  ohm = 
For emitterlytten får vi da:
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Nar RB tilsluttes, kommer der en spændings
deling mellem Rc og RB. Denne giver anled
ning til en »forstærkning« på

Forstærkningen fra indgang til belastning bli
ver:



f = 15 Hz, Xc — 35 ohm, d.v.s. Ce — 
300 μF.

Vi ser, at emitterlytten bliver meget større 
end de andre lytter, og oftest vil det derfor 
være en fordel at vælge de andre lytter så store, 
at de ikke giver nogen nævneværdig afskæring 
ved den ønskede grænsefrekvens — de kan væl
ges ca. 4 gange større end her beregnet. På den 
måde vil det kun være emitterafkoblingen, der 
betyder noget, og for en nedre grænsefrekvens 
på 30 Hz får vi da her: 

f = 30 Hz, Xc = 35 ohm d.v.s. Ce = 150 
μF.

Vi kan da - hvis de 30 Hz ikke er for kritisk 
- vælge ep 100 μF 3V tantallyt - den fylder 
ikke meget.

Modificering af den simple teori.
Den vigtigste modificering af denne simple 

teori er nok rbb’s indvirken. Se fig 2. Vi kan 
inkludere dens virkning som en simpel spæn
dingsdeling mellem rbb’ og transistorens ind
gangsimpedans. Se fig. 7.

Den korrekte forstærkning findes da ved at 
multiplicere forstærkningen for rbb = 0 med 
dette led.

Ved lidt større emitterstrøm (målt i forhold 
til transistorens »naturlige« strømområde) og 
med lille strømforstærkning kan dette led godt 
blive af betydning. Men da rbb’ er dårligt be
stemt og næsten umulig at få opgivet, vil det 
nok være klogest at se bort fra dette led. Og 
så kan man nøjes med at konstatere, at hvis 
forstærkningen er blevet lidt lille, kan forkla
ringen være rbb’.

En anden ting, der kan medføre, at for
stærkningen er mindre end beregnet, er ud
gangsimpedansen (rce på fig. 2). Denne vil få 
betydning, når Rc er stor - d.v.s. ved stor for
stærkning. Det er nemt at korrigere for dette 
led. I formlen for forstærkningen (7) skal vi

blot bemærke, at den samlede kollektorbelast- 
ningsimpedans består af 3 led. Selve kollektor
modstanden, belastningen og transistorens ud
gangsimpedans. Disse 3 modstande i parallel 
giver da rc.

HF-effekter, øvre afskæringsfrekvens.
Ved højere frekvenser falder forstærkningen 

som følge af spændingsdeling mellem transisto
rens indgangskapacitet og generatormodstan
den.

Transistorens indgangskapacitet findes af fig. 
2 til Cb’e = gee/2πfT. gee kender vi fra før, 
fT er den frekvens, hvor transistoren vil for
stærke 1 gang. Den kaldes også: (current) gain 
bandwith-product. Den er almindeligvis op
givet.

Denne kapacitet kan findes på en simpel 
måde, idet den ved en frekvens lig fT skal have 
en impedans på ree. Hvis der er en uafkoblet 
emittermodstand, skal impedansen være lig ree 
+ re, altså:
XCbe = ree + re for f = fx. Formel (11). 
Dertil kommer der et ekstra bidrag til kapacite
ten på grund af tilbagevirkningskapaciteten på
cMiller = Ccb’ (1 + A) Formel (12)
hvor A er spændingsforstærkningen ved mid
delfrekvenser. Der er her tale om den »virke
lige« spændingsforstærkning fra basis til kol- 
lektor — ikke tomgangsforstærkningen.

Den samlede indgangskapacitet er summen 
af de under (11) og (12) fundne kapaciteter.

For trinets indgangsdel får vi da et ækviva
lentdiagram som på fig. 8.

rg er generatormodstanden.
rbasis er basissendingsdelerens impedans 

- set fra basis.
β ( re + ree) er transistorens indgangsimpe

dans.
De sidste 2 modstande giver i parallel trinets 

indgangsimpedans. For det tidligere behand
lede trin fandtes denne til 3,4 kohm.

For at komme fra den ene kondensatorplade 
til den anden skal vi da gå gennem en mod-
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Dette svarer til en »forstærkning« på



Convertere 
til 432 
MHz-båndet
Af OZ9AC,
Kaj Nielsen,
Kaj Lippmanss Allé 6, 
2791 Dragør

MF for convertere er 144-146 MHz, fordi 
det må antages, at 432 MHz-interesserede rå
der over en rimeligt god modtager til dette om

stand på rg parallelt med 3,4 kohm. Antages 
rg = 3,3 kohm, bliver denne modstand altså
1,7 kohm. Når vi på denne måde finder afskæ
ringsfrekvensen, betragtes spændingsgenerato
rer som kortslutninger, strømgeneratorer som 
afbrydelser. Vi får da fig. 9.

1 k7

FIG. 9.

Cbe findes: (forstærkeren fig. 6)
Vi antager fT = 150 MHz (BC 107 ved 2 

mA). Vi har da:
XCbe = re + ree = 35 ohm. For f = 150 

MHz giver dette Cbe = 30 pF, 
Millerkapaciteten findes:
A = 42 fundet før.
Cb’c skønnes til 2 pF (passer nogenlunde 

med BC 107).
CMiller= 2 (1 + 42) pF = 86 pF.
Antager vi, at der er en spredningskapacitet 

på 4 pF, får vi en samlet kapacitet på: 
Csum = (30 + 86 + 4) pF = 120 pF. 
Den øvre 3 dB grænsefrekvens er den fre

kvens, hvor kondensatorens (Csum) impedans 
er lig modstanden, eller her X120pf =1,7

råde. Converterne er konstrueret med hensyn
tagen til den økonomiske investring ctr. mulig
heden for at opnå et antageligt signal/støjfor-

f0 = 760 kHz.
Er denne frekvens for lav, kan det ikke 

nytte meget at vælge en transistor med et højere 
fx - idet Cbe er lille i forhold til Cmillier. Det 
er millerkapaciteten, der skal formindskes - 
enten ved at vælge en transistor med en lavere 
Cb’c eller sænke forstærkningen - bruge lavere 
Rc eller højere re. 
kohm eller

Afslutning.
Og så er vi ved vejs ende - i denne omgang 

i det mindste. Vi har fået gennemgået et enkelt 
transistortrin komplet med forstærkning, impe
danser, nedre og øvre grænsefrekvens. Der er 
vist de hertil nødvendige simple formler og me
toder. Typisk valg af arbejdsmetoder er de
monstreret. Enkelte ting, der kan give anled
ning til fejl er vist, og hermed også begræns
ningen af den simple teori. Udstyringsgrænsen 
findes nemmest ved at tegne arbejdslinjer.

Til beregning af kondensatorers impedanser 
er det en stor hjælp at have en reaktansregne
stok. En af de billigste er af fabrikat Shure 
(dem med mikrofonerne). Den er af pap - men 
alligevel meget solid. Pris omkring kr. 15,- i 
Polyteknisk Boghandel, Østervoldgade 10, 
Kbh. K. *
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hold. Det er tilstræbt at anvende standardkom
ponenter i så stor udstrækning som overhove
det muligt.

Converter I består af et HF-trin med AF 
239, en blander med AF 139, 32 MHz krystal

oscillator og multiplikatorkæde med 3 stk. BF 
185. Converter II består ligeledes af et HF trin 

med AF 239, blander med AF 139, AF 106 
som krystaloscillator på 57,6 MHz, og AF 139 

som femdobler.

432-434 MHz 

ANT.

Spoledata til Converter I.
LI: Coaxialkreds.

Leder: 67 mm lang. 
Emitterudtag: 13 mm fra stel. 
Antenneudtag: 26 mm fra stel

REOFON NT 3049
S1000JJ 

25 V

L2: Coaxialkreds med samme dimension som L1.
Kollektorudtag 8 mm fra top.

L3: Link: 17 mm langs med L2 - tæt kobling til L2.
30 mm langs med L4 - afstand L3-L4: 
3,5 mm.
Materiale: 08, mm forsølven Cu.

L4: Coaxialkreds med samme dimension som L1 og 
2L, dog undtaget længden af lederen, der her er 
106 mm lang. Kollektorudtag 133 fra top.

L5: 6 vdg., 1 mm CuEm, 9 0, længde 12,5 mm.

L6: 6 vdg., 1 mm CuEm, 9 ø, længde 10 mm. 
Afstand center-center af L5L6: 21 mm.

L7: 2 vdg., 0,6 mm PVC isoleret monteringstråd, vik
let parallelt med de to sidste vdg. af L6 ved stel
siden.

L8: 10 vdg., 0,4 mm CuEm, tætviklet på 7 mm form, 
er forsynet med jernkerne.

L9: 2 vdg., 0,4 CuEm, viklet om kolde ende af L8.
L10: 7 vdg., 1 mm CuEm, 10 ø, længde 10 mm.
L11: 2 vdg., 1 mm CuEm, 10 ø, viklet parallelt med 

de to sidste vdg. af L10 ved stelsiden.
DR: 40 vdg., 0,1 mm CuEm, tætviklet på 5 mm ø 

paprør.

Herunder montage af converter I. Øvrige komponenter er anbragt over chassiset. Materiale: 1 mm messing-

Profil af 
skærme.
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..... Converter I
ovenfra -

t

- og fra bunden.

Opbygningen er foretaget på messingchas
sis’er, hvori der er indloddet de nødvendige 
skærme, førend chassis’erne er forsølvet.

Af praktiske årsager er der til transistorerne 
anvendt fatninger (fatninger til subminiature
rør) - der har ikke vist sig generende ulemper 
ved anvendelsen af disse fatninger.

Converter II er bygget af SM7AED efter 
inspiration af den tyske converter UHF—7—T. 
Converter I er en videreudvikling af en con
verter, som jeg tidligere har beskrevet her i 
OZ. Da converterne ikke afviger meget fra hin
anden, vil jeg i det følgende gennemgå dem 
under ét.

HF trin:
HF transistoren AF 239 er koblet i fælles 

basiskobling, fra indgangscoaxialkredsen L1 er 
signalet koblet ind på emitteren. For at sikre 
transistoren mod afbrænding, når senderen 
startes, kan det anbefales at anbringe en diode 
OA90 mellem emitter og basis, som det er gjort 
i converter I. Basis er afkoblet med en 30 pF 
skivekondensator, der skal have uhyre korte 
tilledninger - helst tilledninger af forsølvet mes

singfolie. Kan der ikke etableres en effektiv af
kobling af basis, vil det være umuligt at undgå 
selvsving i HF-trinet, når L1 og L2 er afstemt 
til resonans. Fra kollektoren føres signalet ud 
til et udtag på coaxialkredsen L2.

Blandingstrin:
Som blander er der i begge convertere brugt 

transistoren AF 139, der er koblet i fælles basis
kobling. Signal- og injektionsfrekvensen tilføres 
emitteren. I converter I sker dette ved hjælp af 
linken L3, der er koblet til L2, og injektions
frekvenskredsen L4. I converter II er emitteren 
ved hjælp af en 5 pF kondensator koblet til et 
udtag på L2 og er ved hjælp af en 3 pF kon
densator koblet til toppen af injektionsfrekvens
kredsen L5.

Kollektorkredsen i blanderen er i begge con
vertere udført som båndfilter for mellemfre
kvensen 144-146 MHz.

Krystaloscillator og multiplikationstrin:
Krystaloscillatoren i converter I er med et 

overtonekrystal på 32 MHz; kredsen L8 af-
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Converter II.

stemmes til krystallets frekvens. Linken L9 
kobler 32 MHz-signalet ind på emitteren af 
den første tripler. I dennes kollektor er kred
sen L10 anbragt - den afstemmes til 96 MHz.

Linken Lll kobler dette signal ind på den sid
ste triplers emitter, hvis koliektorkreds L4 er 
udformet som en coaxialkreds og er afstemt til 
288 MHz. Der er valgt en coaxialkreds på det-

BNC- fatning
432-434 

MHz

Spoledata til converter II.
LI: Coaxialkreds.

é5

MF-udgang 
144-146 MHz

180/1W

Leder: 70 mm lang. 
Emitterudtag: 18 mm frastel. 
Antenneudtag: 29 mm fra stel.

L2: Coaxialkreds med samme dimension som LI. 
Emitterudtag 24 mm fra stel.
Collectorudtag 6 mm fra top.

L3: 5 vdg. 0,8 CuEm på 7 mm form.

L4: 5 vdg. 0,8 CuEm på 7 mm form - udtag 1½ 
vdg. fra stel.
Afstand L3/L4: Center-center 2,5 mm.

L5: 2 vdg., 1 mm CuEm, 8 ø.

L6: 2 vdg., 0,5 CuEm, parallel med de to sidste vdg. 
af L7.

L7: 6 vdg., 1 mm CuEm på 7 mm form - er med 
j emkerne.

DR: 16 vdg., 0,30 CuEm, 2 ø.
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Chassis af 1 mm MS-plade. Mål
skitsen viser chassis ovenfra. 
Punkterede linier er bukkelinier. 
Firkantede huller er beregnet til 
subrrdniaturerørfatninger. Efter 
boringen bukkes pladen, 
hjørnerne tinloddes, L1 og L2 
loddes fast, hvorefter det hele 
forsølves.

 Skærme af 0,5 mm MS-plade, 
forsølves.

te sted for at opnå så stor dæmpning af uøn
skede injektionssignaler som muligt. De tre 
transistorer er alle af typen BF185.

Krystaloscillatoren i converter II er med et 
overtonekrystal på 57,6 MHz; kredsen L7 af
stemmes til krystallets frekvens - linken L6 
kobler 57,6 MHz signalet ind på emitteren af 
femdobleren. I dennes kollektor er kredsen L5 
anbragt - den afstemmes til 288 MHz. I oscil
latoren er anvendt en AF106 og i femdobleren 
en AF139 transistor.

forsynes fra tørbatterier, hvis man vil undgå 
at lave ensretteren, men husk at stabilisere 
spændingen med en 10 volts zenerdiode. Con
verter II er beregnet til at strømforsynes med 
en 12 volts jævnspænding. Dens driftsspænding 
er 8,2 volt, der er stabiliseret med en OAZ 206 
zenerdiode.

Mekanisk opbygning:
Converteme er som tidligere nævnt opbyg

get på chassiser af 1 mm messingblik. Skær
mene er fremstillet af 0,5 mm messingblik, ef
ter sammenlodning og indlodning af de nød
vendige skærme og coaxialkredse er chassis- 
seme forsølvet. Begge convertere er forsynet 
med en bundplade, der skal slutte tæt til de 
indloddede skærme, dette er meget nødvendigt 
for at undgå ustabilitet. Den mekaniske og 
elektriske opbygning skulle fremgå af tegnin
gerne og fotografierne - bemærk, at alle af
skærmninger i converter I er forsynet med en 
kant, hvori der er gevindhuller til brug ved 
fastspændingen af den tidligere omtalte skærm
plade. NB: Coaxialfatningen til antennen skal 
foruden fastskruning også loddes til chassisset.

Strømforsyning:
Converter I er forsynet med en netdel, hvis 

udgangsspænding er stabiliseret med en 10 volts 
zenerdiode. Den kan selvfølgelig også strøm

igangsætning:
Efter at monteringen er kontrolleret, kom

mer det øjeblik, hvor converteren skal bringes 
til at fungere. Først skal krystaloscillatoren

214



Converter 11 set fra bunden.

bringes til at svinge - dette sker ved at justere 
jernkernen i oscillatorens kollektorkreds til re
sonans; til indikation af dette kan der anvendes 
et gitterdykmeter, der kobles løst til spolen og 
er indstillet til den pågældende krystalfrekvens, 
eller man måler DC-spændingen over næste 
trins emittermodstand - der trimmes til størst 
udslag på gitterdykmeteret og/eller størst DC- 
spænding over emittermodsanden. I converter 
I trimmes kredsen L10 til resonans på 96 MHz 
- indikation som nævnt ovenfor - L4 trimmes 
til resonans på 288 MHz, til indikation kan der 
enten bruges gitterdykmeter, hvis det kan gå så 
højt op i frekvens, eller et HF-rørvoltmeter, der 
kan måle på disse frekvenser - det tilsluttes 
linken L3, hvor denne er forbundet med 10 pF 
kondensatoren. 6 pF-trimmeren ved L4 juste
res, indtil der opnås størst HF spænding ca. 
100-150 mV.

I converter II justeres L5 til 288 MHz ved 
hjælp af 6 pF-trimmeren - indikation som 
nævnt ovenfor. Ved hjælp af gitterdykmete
ret trimmes MF-båndfilteret - i converter 
I L5/L6 og i converter II L3/L4 til resonans 
på 145 MHz ved hjælp af trimmeme - når 
converteren er i stand til at modtage 432 MHz 
-signaler, efterjusteres de nævnte kredse, og 
båndbredden indstilles til 2 MHz. Nu tilføres 
(Jer fra antennen et signal i området 432-434 
MHz, og coaxialkredsene LI og L2 indstilles til 
maximum signalstyrke. Når man nu har fået 
signal igennem, bør der foretages efterjusterin
ger af injektionsspændingen, og koblingsgraden 
af L3 til L2/L4 i converter I Evt. kan der eks
perimenteres med tilkoblingspunkteme for an

tenne og emitter på L1, men mine erfaringer 
fra begge convertere viser, at det vil være 
uhyre lidt, der kan vindes ved at ændre på de 
opgivne tilslutningspunkter.

Kollektorstrømmen i blanderen er indstillet 
til ca. 1,8 mA - i HF trinet er kollektorstrøm
men indstillet til ca. 2 mA. Hvis der ønskes det 
laveste støjtal med de anvendte transistorer, 
bør der eksperimenteres med at finde den kol
lekstorstrøm i HF-transistoren AF239, der gi
ver det laveste støjtal.

Montering:
Ved montering af udstyr til 432 MHz skal 

der altid anvendes så korte ledninger som over
hovedet muligt.

I det to omtalte convertere er der anvendt en 
del gennemføringskondensatorer - disse giver 
mulighed for at anbringe en del af modstan
dene og ledningerne ovenpå chassisset. Det er 
Siemens gennemføringskondensatorer, der er 
anvendt. De 6 pF trimmere, der bruges til af
stemning bl. a. af coaxialkredsene, er keramiske 
Philips rørtrimmere. Trimmere på 10 pF er 
Polar mini-lufttrimmere.

Følges de angivne spoledata etc., skulle der 
ikke være vanskeligheder med at få conver- 
teme til at fungere tilfredsstillende.

Støjtallet for convertere som de beskrevne 
ligger på 4-4,5 dB — dette kan kun forbedres 
ved at anvende en forforstærker med en speciel 
støjsvag transistor. Vil man opnå det bedste 
resultat, skal forforstærkeren anbringes lige ved 
antennen. *
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EN RC-MÅLEBRO
Af OZ1ZN,-----------

Som amatører kommer vi alle ud for af og 
til at skulle anvende brugte komponenter. Det 
er derfor nyttigt at kunne måle, om sådanne 
komponenter - først og fremmest modstande 
og kondensatorer - er i orden, hvilket i denne 
forbindelse vil sige, om de har omtrent den 
værdi, der er stemplet på dem. Ind imellem 
står vi også over for en komponent, hvor på- 
stemplingen er ulæselig, og også her er det 
nyttigt at kunne måle. Nu har vel alle og en
hver et universalinstrument med ohm-områder 
på, men til nøjagtigere målinger er det nu bed
re med en bro. Og så er der altså stadig proble
merne med kondensatorerne.

Det her viste instrument er ikke en nykon
struktion. Ideen stammer fra OZ 1960, side 
202, hvor man kan søge nærmere oplysninger. 
Når konstruktionen bringes her, er det, fordi 
den er en udpræget begynderopgave (hvad man 
vist ikke tror efter gennemlæsning af den op
rindelige artikel), og fordi vi i Ribe-afdelingen, 
hvor vi har bygget den som fællesprojekt, har 
løst de mekaniske problemer på en anden og 
lettere måde.

Diagrammet
Broprincippet er gennemgået flere gange i 

OZ (se f. eks. 1966, side 310), så det springer 
vi over. Blot skal det bemærkes, at udformnin

gen her er forenklet, så man kan nøjes med en 
omskifter med 1 dæk.

Diagrammet fremgår af fig. 1. De to tran
sistorer til venstre sidder i en multivibratorop- 
stilling, som svinger på ca. 5 kHz. Signalet sen
des herfra igennem broen, som består af mod
standene R1 - R4, kondensatorerne Cl - C4 
og potentiometret. Efter broen går signalet via 
transformeren (en udgangstype fra en gammel 
rørmodtager) til udgangstransistoren, som for
stærker op til et passende niveau.

Omskifteren indkobler den modstand eller 
kondensator, der på det valgte område optræ
der som normal. Her er valgt 4 modstandsom
råder: 100 ohm - 1 k - 10 k - 100 k, og 4 
kondensatorområder: 100 pF - 1 nF - 10 nF
- og 0,1 μF. Det betyder, at modstande mellem 
10 ohm og 100 k kan måles med god nøjagtig
hed. Det samme gælder kondensatorer mellem 
10 pF og 1 μF. På grund af de vanskeligere af
læsningsforhold bliver nøjagtigheden mindre 
god herudover, men modstande ned til 1 ohm 
og kondensatorer ned til 1 pF og op til 5 μF 
kan dog måles. Målenøjagtigheden er i øvrigt 
afhængig af flere ting, bl. a. potentiometrets 
diameter (den skal være så stor som muligt), 
nøjagtigheden af normalerne (R1 - R4 og Cl
- C4), kalibreringens nøjagtighed og aflæs
ningsnøjagtigheden. En vis rolle spiller også
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FiG. 1.

f. e ks. OC 45 (2 ens) OC 71

Diagram.
Bemærk! Forbindelse mangler mellem »CX« og 5k 
potmeter top, den bedes venligst tegnet på. 
Forbindelsen er vist i fig. 5 (flig 5b fra normalmod
stande til flig 5b potmeter).

FIG. 2.

FIG. 4.

FIG. 3.

det mekaniske.
Opbygningen er foretaget i en DIXI mad

kasse, ca. 19 X 11 cm. Der er rigelig plads,
og et mere kompakt instrument kan bygges, 
hvis man selv fremstiller en kasse eller køber 
en af de (forholdsvis dyre) kasser, som tilbydes 
gennem annoncer bl. a. i OZ. Madkassen ko
ster mellem 2 og 3 kr., og det er garanteret den 
billigste løsning. Størrelsen er passende i den 
forstand, at der bliver plads til en rimeligt stor 
skala, hvilket er af stor betydning (i hvert fald 
hvis potentiometret har en nogenlunde diame
ter).

Madkassen er jo imidlertid lavet af meget 
tynd plade, og den må derfor absolut stives af. 
Det har vi gjort ved at fore den med perforeret

masonitplade, som så samtidig giver mulighed 
for opspænding af visse komponenter. Det hele 
er i øvrigt monteret inde i kassen, således at 
bunden bliver overside, og låget bliver bund. 
Bunden, som altså nu er forfremmet til over
side, fores med en stor plade, som holdes fast 
til aluminiumspladen af potentiometer, omskif
ter, klemskruer og telefonbøsninger. På denne 
bundplade er transformeren og afbryderen 
monteret. Siderne er også foret med hulplade, 
som bærer loddelisten og en trimmer. Fast- 
spændingsskrueme for transformer, afbryder, 
loddeliste og trimmer er altså ikke ført igen
nem aluminiumskassen, og det er på den må
de lykkedes at lave en opbygning, som er helt 
fri for skæmmende skruer.
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Transistorerne med tilhørende komponenter 
er monteret på en loddeliste se fig. 2.

Komponenterne på oversiden er placeret i 
overensstemmelse med fig. 3.

Den praktiske fremgangsmåde
1. Skær et stykke hulplade til, så det passer 

i bunden af kassen. Skær et tykt stykke træ til 
i samme mål. Det skal bruges som underlag, 
når der bores, og det er nødvendigt, idet såvel 
aluminium som hulplade ellers vil flosse op. 
Spænd kasse, hulplade og træklods sammen i 
en skruestik, og bor efter fig. 3.

2. Tag træklodsen og hulpladen ud. Mon
ter transformer og afbryder på hulpladen (skru
er med flade hoveder), og spænd denne på 
plads ved at anbringe potentiometer, omskif
ter, klemskruer og telefonbøsninger på deres 
pladser.

3. Skær 4 strimler hulplade til, så de passer 
i kassens sider og i en sådan længde, at de kan 
låse hinanden fast, se fig. 4.

4. Monter loddelisten på langsiden og trim
meren på endestykket (skruer med flade hove
der).

5. Monteringstråden trækkes således:
a) Fra loddelistens flig 9a til afbryderens 

venstre pol og videre fra samme pol til ven
stre telefonbøsning.

b) Fra flig 8a til højre telefonbøsning.
c) Fra flig 8b til stel (loddeflig monteret på 

omskifter) se fig. 5.

d) Fra samme flig (8b) til klemskrue nær
mest bagkant (instrumentet orienteret som på 
foto 2).

e) Fra flig 7b til den ene af transformerens 
lavohmsvikling.

f) Fra samme flig (7b) til pkt. 1 på poten
tiometret, se fig. 5.

g) Fra flig 6b til den anden side af lavohms
viklingen.

h) Fra flig 5b til pkt. 3 på potentiometret.
i) Fra samme flig (5b) til klemskrue nær

mest forkant.
j) Fra midterste klemskrue til den ene side 

af transformerens højohmsvikling og videre til 
armen på omskifteren, se fig. 5.

k) Fra den anden side af transformerens 
højohmsvikling til pkt. 2 på potentiometret.

6. Herefter monteres normalerne, se fig. 5.
FIG. 6.

7. Batteriet forbindes således:
Den positive pol (den korte) flig på et fladt 

lommebatteri, (4.5 V) loddes direkte på lodde
listens flig la. På den negative pol loddes en 
ledning, som føres til afbryderens højre pol. På 
denne måde sidder batteriet tilstrækkelig fast 
til, at det kan blive hængende uden videre.

8. Gør potentiometerknappen klar, se fig. 6. 
Den forsynes med en plexiglasviser, udstyret
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Spørgsmål: Jeg har en transistorradio, mærket er 
ret underordnet, som jeg gerne vil have lavet en 
squelch til. Hvordan skal jeg lave denne? Den skal 
selvfølgelig være transistoriseret, og med et absolut 
minimum af transistorer, og så vil jeg helst have den 
fuldt elektronisk uden relæer.

Svar : Jo. Selvfølgelig lader det sig gøre. Akkurat 
som en Morris Mini kan ombygges til en 12 perso
ners. Men det er ikke nemt, og slet ikke simpelt. - 
Din transistorradio må være af underholdningstypen, 
siden mærket er underordnet, og den mangler derfor, 
som alle andre af samme slags, mellem 20 og 40 dB 
forstærkning før detektoren i at få begrænsning på 
støjen, eller sagt på en anden måde: Der mangler 
35-55 dB for at en squelch kan virke på signaler, 
der ikke er meget kraftige. Disse manglende dB’er 
skal tilvejebringes før detektoren, d. v. s. på MF, og 
der er alle chancer for, at det hele så går i sving. 
Dernæst skal der laves en forstærker til LF fra 70 til 
100 kHz, som skal føde en AM-detektor. DC-signalet 
fra denne skal forstærkes, og til slut regulere en LF- 
transistor i spillen. - Det absolutte minimum af tran
sistorer kan nemt blive lige så stort, som alle de øv
rige til sammen. — Jeg ville klare mig uden squelch i 
den modtager!

Spørgsmål: Jeg har en L. L. Monark 6308 Triple 
stereo. Den har nr. 498552 og er købt i 64. Kan du 
skaffe mig diagrammet til stereodekoderen, den kan 
ikke købes længere?

Svar: Nej, prøv en annonce i Populær Radio og 
Television.

Spørgsmål: Kan man med et ohm-meter måle, om 
en triac virker? Og hvordan?

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.

Svar : Jeg ved det ikke. Men hvis gate og katode 
bindes sammen, skal der være mange ohm mellem 
katode og anode. Om det er nok til at afgøre, om 
triac’en er sund, kan jeg ikke sige, men jeg tror det 
ikke. Men i de fleste tilfælde, hvor triac’en er syg, 
er den brændt igennem, altså kortsluttet, og det kan 
ohm-metret vise. Hvad det vedlagte diagram forestil
ler, kan jeg ikke sige.

Spørgsmål: Jeg har tænkt mig at bygge din begyn
dermodtager i OZ september 68, men er ved nærme
re gennemlæsning af artiklen stødt på visse problemer, 
som jeg håber, at du kan løse. For det første er kun 
transistorernes placering på printet vist, og fotogra
fierne af de monterede print er temmelig uover
skuelige, og hvad værre er: mange af forbindelserne 
på printet ender »blindt«, de består kun af ringe om
kring hullerne i printet. Endvidere forstår jeg ikke 
hvad du mener med stelsiden af printet. Endelig ved 
jeg heller ikke, hvor på printet strømforsyningsdelen 
skal sidde. I det hele taget synes jeg, at monteringen 
er illustreret lidt dårligt, men det er måske mig, der 
er lidt dum?

Svar: Den væsentligste ting, der er »smuttet« for 
dig, er vist, at der er anvendt printplade med kobber 
på begge sider? Se nederst s. 283. Du kan også se det 
ved at sammenholde printtegningen nederst s. 287 
med nederste foto på s. 285 og nederste foto s. 286, 
hvor du ser, at printpladen, der er skruet fast på kon
densatoren, har kobber på begge sider. Det har den 
store printplade også, og fælles for dem begge er, at 
der ikke er ætset mønster i den side af dem, hvor 
komponenterne sidder. Til gengæld er stelforbindel
ser loddet på komponentsiden, hvor kobberet altså 
virker som en bred stelleder, og for at markere, 
hvor hullerne skal bores til de stelforbundne ben, er

med en hul og et hak ved spidsen og med en 
streg, tegnet med tusch i en streg på undersi
den.

Slutbemærkning
Denne artikels hovedformål var dels at hen

lede opmærksomheden på en begynderkon
struktion og dels at anvise en praktisk frem
gangsmåde. Hvad angår kalibrering og anven
delse henvises til de tidligere nævnte artikler, 
hvor man kan finde alle oplysninger. Ved kali
breringen vil det vise sig at være praktisk, at 
viseren er udformet, som den er. Hullet og hak
ket passer til en spids blyant og anvendes ved

tegning af skalaens cirkler og ved afsætning af 
kalibreringspunkterne.

Som normer er anvendt følgende:
R1 100 ohm ½Wl pct.
R2 1 kohm ½ W 1 pct.
R3 10 kohm ½ W 1 pct.
R4 100 kohm ½ W 1 pct.
C4 40 pF + trimmer 0-40 pF.
C3 970 pF (sammensat af flere).
C2 10 nF (udsøgt eksemplar).
Cl 0,1 μF (udsøgt eksemplar).
Gå bare i gang. Instrumentet skal nok gøre 

sig nyttigt. *
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RETTELSE

Jeg må desværre gøre opmærksom på nogle 
trykfejl på fig. 1 i min artikel »Elektronisk 
nøgle med prik- og streghukommelse« i OZ - 
maj. Punkterne A13, C6, C9, D6 og B14 skal 
alle være i forbindelse med hinanden. Der 
mangler altså et loddesymbol, hvor ledningerne 
krydses. Ligeledes skal basis på BC 179 og 
kollektor på BC 109 i pulsgeneratoren loddes 
til fællespunktet for modstandene på 330 Ω og 
150 Ω, inden forbindelsen føres videre ned på 
ben E2 i prikgeneratoren. Forbindelsen fra E14 
slutter i E6. Desuden skal forbindelsen mellem 
kollektoren på Q3 og tonegeneratoren ikke 
have forbindelse med basis.

Vy 73 de OZ5LP, Mogens.

der tegnet nogle »blinde« loddeøer. - På foto nederst 
s. 285 ses nettransformeren nederst til venstre, og den 
sidder på den store printplade i øverste venstre hjør
ne på s. 287. Ensretterdelen sidder nedenunder. Det 
er rigtigt, at monteringen ikke er illustreret så godt 
som ønskeligt, men det ligger i, at der kun var det 
færdige apparat til rådighed til fotografen. Men ved 
hjælp af diagrammet skulle det kunne lade sig gøre at 
finde ud af det, andre har i hvert fald kunnet!

Spørgsmål: Ang. sidste ? i OZ marts. Da jeg har 
fulgt anvisningerne slavisk, har jeg ikke haft nogen 
bred forbindelse mellem print og kondensator. Af
koblingerne er ført til chassis, som er +. Der har 
heller ingen forandring været efter montering af de 
omtalte forbindelser. Nye batterier hjælper på ESB, 
ikke på AM.

Svar: Der må være noget galt i HF-afstemningen. 
Når du justerer de HF-kredse, lytter du så på et ama
tørsignal eller en målesender, eller drejer du bare til 
maksimum lyd? - Prøv at lytte til et amatørsignal, 
når du tuner, men vær sikker på, at det virkelig er et 
amatørsignal. Når du tuner kredsene, lyt så omhyg
gelig efter, at det er amatørsignalet, der bliver kraf
tigere, ikke det QRM, som sikkert også kan høres 
fra kommercielle stns. Det er en fælde, de fleste mbd
tagerkonstruktører er faldet i, på et eller andet tids
punkt. Måske er det hele bare det. Hvis det ikke lyk
kes, så undersøg, om der sker noget væsentligt, når 
der drejes på kernerne, en efter en, i HF’en. Hvis en 
kerne ikke er virksom, er den pågældende spole syg,

d. v. s. enten forkert vindingstal, forkert forbindelse, 
eller en syg lodning. Prøv igen.

Sidste gang overså jeg desværre et spørgsmål, som 
jeg derfor skynder mig med nu: Her i den lokale af
deling har vi diskuteret, hvorfor man kortslutter de 
ubenyttede vindinger i et pi-led? Rent umiddelbart 
skulle man jo tro, at de kortsluttede vindinger sluger 
effekt? Kan du give os begrundelsen?

Svar: Ja. - I en spoles vindinger induceres en 
spænding, som er proportional med den flux (d. v. s. 
antal kraftlinier), der løber igennem den enkelte vin
ding. Hvis nu en vinding kortsluttes, bliver modstan
den rundt i den jo lille, og der giver sig derfor til at 
løbe en stor strøm. Imidlertid giver en strøm igennem 
en spoles vindinger jo anledning til en flux, og i dette 
tilfælde bliver den modsat rettet af den første, der 
forårsager den inducerede spænding. Hvis nu mod
standen i den kortsluttede del af spolen var nul, ville 
kortslutningsstrømmens flux blive akkurat lige så stor 
som den første, som derfor ville blive helt udlignet. 
Da nu den oprindelige flux skal løbe i resten af spo
len, må den bøje udenom den kortsluttede del af spo
len. Slutresultatet er, at der ikke afsættes nogen effekt 
i den kortsluttede del af spolen, fordi spændingen 
over den jo er nul på grund af kortslutningen. - I 
praksis er modstanden jo ikke helt nul, så derfor bli
ver der lidt tab i den, og spolens Q mindskes altså en 
anelse, sædvanligvis mellem 5 og 30 pct., alt afhæn
gig af, hvor korte ledninger, man bruger til kortslut
ningen, altså hvor effektivt modstanden gøres lav.

Vy 73 de OZ6NF.
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Hvordan kortbølgeamatøren 
udvider sine kundskaber

Sidste gang gav jeg en redegørelse for hvordan man 
låner bøger på teknisk bibliotek, og en oversigt over, 
hvordan man finder frem til de bøger, man har brug 
for.

Denne gang drejer det sig om, hvordan provinsens 
folk skal stille sig, hvis også de ønsker at drage fordel 
af dette »skatkammer«. Det er jo altid nemmere, hvis 
man bor på stedet, så man både kan spørge sig for 
og få svar på samme tid, ligesom det jo er af stor 
betydning, at man har direkte adgang til kartotekerne. 
Imidlertid søger biblioteket så vidt muligt at stille sig 
til rådighed for den interesserede provinsmand. Biblio
tekets regler herfor fremgår af det følgende:

En af bibliotekets hovedopgaver er den såkaldte 
dokumentation. Den kan her nærmest defineres som 
det at finde og stille til rådighed for biblioteksbenyt
teren netop sådan litteratur, som han har brug for i 
det konkrete tilfælde. Dokumentation finder bl. a. 
sted ved ekspedition af

Emnebestillinger: Fortrinsvis for provinslånere, 
som jo i almindelighed ikke har mulighed for at besø
ge biblioteket og benytte dets kataloger og indekser, 
påtager Danmarks Tekniske Bibliotek sig at søge litte
ratur om bestemte, opgivne emner. Af den fundne 
litteratur sendes det, der skønnes bedst egnet, til pro
vinslåneren, der ved lånefristens udløb returnerer det 
tilsendte som postpakke.

En emnebestilling bør affattes så klart og entydigt 
som muligt og helst afgives skriftligt. Det bør angives, 
hvilke sprog låneren kan læse; man bør her huske, at 
ved f. eks. udelukkende at forlange nordisk litteratur 
risikerer låneren at afskære sig fra den litteratur, der 
bedst ville have løst hans problem. Hvis låneren har 
læst visse bøger om emnet og ikke ønsker at låne dis
se, bør han nævne det i bestillingen.

Tilsendelse af selve litteraturen erstattes eller sup
pleres i enkelte tilfælde med udarbejdelse og tilsen
delse af en bibliografi (litteraturliste) over emnet.

Ovennævnte tjenester, der formidles af UDLÅNET, 
er gratis, så længe de ikke kræver over fem timers 
arbejde af bibliotekets medarbejdere.

Løbende dokumentation : Biblioteket har en særlig 
dokumentationsafdeling, der påtager sig at holde sine 
abonnenter orienteret om den nyeste tidsskriftlittera
tur om et bestemt emne inden for visse områder af 
teknikken: plastic, maskinteknik, mikroelektronik. 
Orienteringen sker ved tilsendelse af xeroxkopier af 
tidsskriftartikler, som udvælges af dokumentations
afdelingen. Oplysninger om omfanget af og abonne

mentsprisen for denne løbende dokumentation gives 
af Danmarks Tekniske Bibliotek, Dokumentationsaf
delingen, Øster Voldgade 10, København K.

Af det foregående fremgår det altså, at provins
amatøren, der står uden katalog og kartotek, kan bli
ve hjulpet blot ved at foretage en emnebestilling. 
Selvfølgelig skal denne emnebestilling være begrænset 
til et mere specielt område. Det bliver jo for stort et 
arbejde om biblioteket skal tilsende spørgeren en 
liste over alt, hvad der findes, om f. eks. radio. Man 
må jo begrænse sig til snævrere områder, som f. eks. 
lærebøger eller litteratur om transistorer, kortbølge
sendere til amatørbrug, antenner, ensrettere for vek
selstrøm o. s. v. F. eks. ved antenner gælder det om, 
at udelukke antennebeskrivelser af store kommercielle 
stationer. I det hele taget letter det bibliotekets med
arbejdere, om man giver dem nogle supplerende ord 
om, hvad sagen drejer sig om, og hvilke specielle øn
sker man særlig gerne ser opfyldt.

I det foregående nummer af OZ gav jeg udtryk for, 
at jeg ville fremkomme med en liste over tidsskrifter 
indenfor elektronikken således, at man kunne finde 
emner og titler på tidsskriftnumre eller hele årgange 
af et tidsskrift, som man så kunne rekvirere til hjem
lån. Dette følger hermed, idet jeg dog ønsker at slå 
to fluer med et smæk. Dels at give titlerne på biblio
tekets vigtigste elektroniske eller elektriske tidsskrif
ter og dels at give en oversigt over bibliotekets tids
skriftlæsekredse. Det ligger jo nemlig sådan, at de 
samme tidsskrifter, som man kan låne i en tidsskrift
cirkulation, er de samme, som man kan låne på biblio
teket som direkte udlån.

Læsekredstidsskrifterne udsendes fra DTB i kon
volutter sammen med et sæt forud adresserede, selv
klæbende adressesedler til brug ved videresendeisen. 
Lånefristen er 10 dage og må nøje overholdes af hen
syn til andre deltagere. Nye deltagere modtager tids
skrifterne sidst. Det enkelte tidsskrifthæfte sendes dog 
maximalt til 5 deltagere. Frankering til videreforsen
delse påhviler deltagerne.

Abonnenter, der til stadighed forsinker cirkulatio
nen, ser DTB sig nødsaget til at placere som de sid
ste på cirkulationslisterne eller helt udelukke.

Vi gør endvidere opmærksom på, at et tidsskrift 
som regel kun sendes i cirkulation, såfremt der har 
meldt sig mindst 5 abonnenter.

Alle kan deltage i Teknisk Biblioteks læsekreds, 
henvendelse herom og al korrespondance vedrørende 
tidsskriftlæsekredse bedes sendt til:

Danmarks Tekniske Bibliotek, Tidsskriftlæsekredse, 
Lundtoftevej 100, bygning 306, 2800 Lyngby. Telefon 
(01) 88 19 22, lokal 2253 eller 2254.

På næste side følger så fortegnelsen over tidsskrif
terne. Det vil sikkert undre mange, at udvalget er så 
stort, og så er det kun en udvalgt del af de tidsskrif
ter, der skrives om elektronik.

Verdenslitteraturen på dette punkt er særdeles fyl
dig, men alt har jo sin begrænsning.

Bliv medlem af EDR
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Elektroteknik Elektronik. København 10 6,00
Herunder bl. a. automation, databehandline. Elektronik. München 12 16,00
kinoteknik. Elektronik i teori och praktik 6 7,00

Elektronikk, Oslo 12 11,00
antal hæfter læsekredspris Elektronische Datenverarbeitung 9 29,00

årligt kr. Elektronische Rechenanlagen 6 27,00
AEG Mitteilungen 12 14,00 Elektrotechnik und
Archiv der elektrischen Maschinenbau 12 24,00

Ubertragung 12 56,00 Elektrotechnische Zeitschrift
Archiv für Elektrotechnik 6 33,00 ETZ Ausgabe A+B 26 34,00
ASEA’s tidning 12 5,00 Elektroteknikeren 24 7,00
Audio 12 10,00 Elektroteknisk tidsskrift ETT 32 10,00
Audio engineering society. Elektro-Vårme International 12 24,00

Journal 4 18,00 Elin-Zeitschrift 4 10,00
Automation 12 16,00 Elteknik 12 9,00
Automation and remote ERA 12 6,00

control*) 12 193,00 Ericsson review 4 5,00
Automatisierung 12 20,00 Fernmelde Ingenieur 12 14,00
BBC-Nachrichten 12 26,00 Frequenz 12 24,00
Bell laboratories record 10 9,00 Funkschau mit Fernsehtechnik,
Bell system technical journal 6 8,00 Schallplatte und Tonband 24 18,00
Bell telephone magazine 4 5,00 Funktechnik 24 23,00
Broadcast engineering 12 10,00 GEC journal of science and
Broadcast news 6 10,00 technology 2 5,00
Brown Boveri Mitteilungen 12 9,00 Hochfrequenztechnik und
Computers and automation 12 8,00 Elektroakustik 6 40,00
Computers and biomedical IEEE. Institute of electrical and

research 6 40,00 electronics engineers
Control 12 8,00 IEEE Spectrum 12 22,00
Control engineering 12 5,00 IEEE proceedings 12 37,00
CQ. The radio amateur’s IEEE transactions on electron

journal 12 8,00 devices 12 60,00
Dansk radioindustri 6 5,00 Illuminating engineer 12 29,00
Direct courrent 4 6,00 Industrial electronics 12 14,00
DL-QTC. Zeitschrift fiir Institution of electrical engineers.

den Kurzwellen-Amateur 12 9,00 Procedings 12 48,00
Electric light and power 12 34,00 Instrument practice 12 15,00
Electric technology USSR*) 4 132,00 Inter electronique 12 8,00
Electrical communication 4 5,00 International electronics 12 5,00
Electrical construction and Internationale elektronische

maintenance 12 52,00 Rundschau 12 19,00
Electrical design news EDN 12 35,00 Internationale Zeitschrift fiir
Electrical review 52 20,00 Elektrowårme 12 23,00
Electrical times 52 20,00 Kino-Technik 12 21,00
Electrical world 52 9,00 Lighting 12 16,00
Electronic communicator 6 26,00 Mecanique-électricité 12 18,00
Electronic components 12 12,00 Medical and biological
Electronic design 26 43,00 engineering 6 49,00
Electronic engineer E.E. 12 34,00 Medical research engineering 4 21,00
Electronic engineering 12 12,00 Microelectronics and reliability 4 56.00
Electronics 26 23,00 Microwave journal 12 137,00
Electronics and Nachrichtentechnik 12 43,00

Communications 12 10,00 Nachrichtentechnische
Electrics and power 12 20,00 Zeitschrift NTZ 12 24,00
Electronics weekly 52 6,00 Neue Technik NT 12 17,00
Electronics world 12 8,00 L’onde électrique 12 20,00
Electro-technology 12 25,00 Philips telecommunication
Elektricestvo*) 4 132,00 review 4 7,00
Elektrie 12 21,00 Plessey communication journal 4 5,00
Elektrische Bahnen 12 24,00 Populær radio og TY teknik 12 5,00
Elektricitatswirtschaft 26 44,00 QST 12 12,00
Elektro-Anzeiger 10 11,00 Radar and electronics 4 9,00
Elektron 12 10,00 Radio and electronic engineer 12 26,00
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Radio and television 6 8,00
Radio electronica 12 6,00
Radio electronics 12 10,00
Radio engineering and

electronic physics*) 12 104,00
Radio Mentor 12 16,00
Radio och television 12 13,00
Rateksa 11 16,00
RCA review 4 13.00
Regelungstechnik 12 28,00
Revue générale de l’électricité 12 26,00
Rundfunktechnische

Mitteilungen 6 24,00
Schweizerischer elektrotechnischer

Verein SEV. Bulletin 24 30,00
Scientia electrica 4 17,00
Semiconductor products and

solid State technology 12 10,00
Siemens Elektrodienst 6 5,00
Siemens-Zeitschrift 12 5,00
Society of motion picture and

television engineers. Journal 12 29,00
Solid State electronics 12 84,00
Solid State technology 12 14,00
Soviet inventions illustrated*)

Section 2 : Electrical 12 200,00
Såhko. Electricity in Finland 12 7,00
Tele : Meddelanden från Televerket,

Stockholm 4 5,00
Telecommunications and

radio engineering*) 12 104,00
Telefunken Zeitung 4 5,00
Telektronikk 4 5,00
Teleteknik (engelsk edition) 4 5,00
Télevision 12 6,00
Television society.

London. Journal 4 6,00
Westinghouse engineer 6 5,00
Wireless world 12 11,00
Wissenschaftliche Zeitschrift

der Elektrotechnik WZE 6 16,00
World medical electronics 12 22,00
Osterreichische Zeitschrift fur

Elektrizitåtswirtschaft 12 18,00

*) Oversat fra russisk.

Man vil sikkert ved læsningen af denne oversigt 
over tidsskrifter få stor lyst til at abonnere på et eller 
flere blade i denne cirkulation, og jeg kan ikke nok 
anbefale amatørerne at følge med i, hvad der sker 
på vort fælles interesseområde ude omkring ved flit
tig læsning. Det er muligt cirkulationen for visse bla
de er optaget lige i øjeblikket, men så bør man tegne 
sig for et senere tidspunkt. Læsekredsene kan jo ikke 
pludselig optage et betydeligt antal nye interesserede, 
nye abonnenter må først tegnes.

Igennem tidsskriftscirkulationen får man de nyeste 
ting lige ind ad døren og da man jo skal aflevere bla
dene igen i modsætning til et fast abonnement, ja, så 
kan det ikke nok tilrådes, såfremt man er interesseret 
i en særlig artikel, at lade denne fotokopiere, på den
ne måde kan man samle sig et bestemt arkiv af sær
lig udvalgte artikler med fotografier og diagrammer.

Når tidsskriftscirkulationen er afsluttet går bladene 
ind på hylderne i biblioteket og her kan de så lånes 
på almindelig vis, enten i form af enkelte numre eller 
som hele årgange. Om fremgangsmåden ved udfyld
ning af lånesedler og bestilling har jeg skrevet i forri
ge nummer af OZ.

Jeg forventer denne redegørelse vil give mange 
forespørgsler til Teknisk Bibliotek om lån af blade og 
bøger. Og skulle dette føre til større viden for den 
enkelte, vil det glæde mig meget, ligesom jeg har det 
håb, at det også kan føre til mange gode artikler i 
OZ. Læsning af tidsskriftlitteraturen kan give mange 
gode impulser, der kan føre til gode konstruktioner, 
som vi bør se i vort blad.

Poul Andersen.
OZ6PA.

Min mening om fremtidens EDR
For at følge OZ7XG’s eksempel i april OZ, vil jeg 

som medlem af HB, hermed fremkomme med min 
mening om fremtidens EDR, specielt med henblik på 
samarbejdet imellem landsforeningen og dens lokal
afdelinger.

For at begynde med samarbejdet emellem HB og 
lokalafdelingerne i dag, så foregår dette efter foræl
dede principper, vi kører med et system, der blev 
brugt i andre Danske landsforeninger for år tilbage! 
I hvilken anden landsforening, kan man f. eks. være 
medlem uden automatisk at tilhøre den lokale klub? 
Eller hvor man betaler kontingent til lokalafdelin
gen og landsforeningen hver for sig?

Disse ting var nødvendige i datidens EDR, hvor 
der kun fandtes få aktive afdelinger, men i dag, hvor 
hele landet er jævnt belagt med aktive afdelinger, må 
kursen lægges om.

For mange medlemmer står medlemsbladet »OZ« 
stadig som det eneste, der har deres interesse i lands
foreningen EDR! Hvorfor? Svaret er simpelthen, at 
de ingen tilknytning føler til en evt. lokalafdeling. 
Så kan man endnu engang spørge, hvorfor? Men så 
tangerer vi et af de ømme punkter i nutidens EDR, 
netop fordi EDR’s struktur ikke er fulgt med tiden. 
Hvordan får vi så en moderne struktur i EDR? Ja, 
da vil jeg mene, at vi i første omgang må ind på en 
ændret opdeling af landet i flere kredse. Vi må have 
mindre kredse, således at lokalafdelingerne inden for 
hver kreds får en snæver kontakt med hinanden, og 
der igennem kan samarbejde om forskellige fællesar
rangementer, såsom rævejagter, mobiltester, foredrag, 
festligheder m. m. Med den nuværende kredsopde
ling vil et snævert samarbejde være en umulighed 
mange steder, f. eks. i Midtjylland, når Esbjerg skulle 
deltage i et arrangement i Randers.

Ovennævnte samarbejde imellem afdelingerne, har 
i de sidste år været praktiseret her i Sønderjylland 
med succes, idet vi har kunnet afholde arrangemen
ter for vore medlemmer, som ingen af afdelingerne 
selvstændig havde magtet.
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Man må huske, at det for de små afdelinger rundt 
om i landet, som der trods alt er flest af, er meget 
vanskeligt såvel organisatorisk som økonomisk selv
stændigt at klare et større arrangement.

Med de mindre kredse fås også en mere ligelig 
fordeling af HB-medlemmerne ud over landet, såle
des at alle afdelingernes medlemmer kommer i kon
takt med dem, og dermed får mulighed for at påvirke 
arbejdet i HB.

Inden for hver af de nævnte kredse, bør der vælges 
en kredsbestyrelse, der f. eks. kan bestå af kredsens 
HB-medlem, samt et medlem fra hver af kredsens 
lokalafdelinger. Dette udvalg skal varetage alle fælles 
foranstaltninger og arrangementer inden for kredsen, 
og være kredsens »ansigt« udad til.

Dette var ordene om kredsopdelingen, det næste 
punkt, der kræver en ændring, er kontingentopkræv
ningsformen. Dette bør, i forbindelse med den kom
mende EDB behandling, ændres således, at man ind
betaler hele kontingentet, d. v. s. landsforenings-, lo
kalafdelings- og et mindre kredskontingent til EDR’s 
landsforening. Det mindre beløb af kontingentet, der 
afsættes til kredsarbejdet, skal bruges til fælles ud
gifter i kredsen, såsom arrangementer m. m. Pengene 
forvaltes af kredsbestyrelsen med ansvar over for HB.

Efter dette vil alle EDR medlemmer inden for 
hver kreds komme til at betale kredskontingent samt 
lokalafdelingskontingent, sidstnævnte betales til den 
afdeling, hvor man føler sig tilknyttet.

Lokalafdelingskontingentet må deles i to kategorier, 
en for de passive medlemmer, der betaler et mindre 
beløb, og en for de aktive, der betaler et efter afde
lingens økonomiske forhold fornødent beløb.

Denne ændring i opkrævningsformen og fordeling 
af kontingentet vil indebære mange fordele, f. eks. 
vil alle medlemmer af EDR føle sig tilsluttet en lokal
afdeling, nemlig den, hvortil de betaler deres kontin
gent, endvidere vil det øge interessen for at »gøre 
noget« for medlemmerne i de enkelte afdelingsbesty

relser inden for kredsene, idet det ikke bliver en 
enkelt afdeling, der skal betale!

Dette med kredskontingent har vi på eget initia
tiv forsøgt os med her i kreds 6, ved at lade »hatten 
gå rundt«, et kedeligt system for bestyrelserne, men 
resultatet, der i denne forbindelse er det vigtigste, har 
været meget positivt!

Ja, dette var et groft skitseforslag, og der kan siges 
mangt og meget om samarbejdet imellem landsfor
eningen og lokalafdelingerne, men et står fast, der 
må og skal ske noget snarest!

Vy 73 de OZ5WK - Kalle.

SILENT KEY

OZ7HA, Kay Hessel, er ikke mere blandt os. En 
blodprop gjorde ende på et virksomt og stræbsomt liv.

Kaj blev kun 59 år gammel. Han var i mange år 
værkfører hos Axel Tain og Co. her i Vejle. Allerede 
i 1932 fik Kaj licens og blev en aktiv radioamatør 
gennem de mange år siden da.

Vi vil savne Kaj og og udtaler et æret være hans 
minde.

For Vejle afd. OZ2EN.

III. Internationale Convention af Radio Amatører
Union of Spanish Radio Amateurs afdeling i Santa 

Cruz de Tenerife på Canary Island har udsendt ind
bydelse til deltagelse i den III. Internationale Conven
tion af Radioamatører, som finder sted fra d. 12. til 
17. september 1969.

Interesserede kan skrive om yderligere oplysninger 
til III. Internationale Convention of Radio Amateurs. 
P.O.Box 215. Santa Cruz de Tenerife Canary Island.

OZ2NU.

EDR’s generalforsamling

afholdes d. 21. september 1969 i restaurant „Karnappen", Niels Hem

mingsensgade 10, 1153 Kbh. K. Generalforsamlingen begynder kl. 13 
præcis. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen under pkt. 5 (ifølge 
vedtægternes § 13) må være formanden i hænde senest d. 25. juli, da 
forslagene skal offentliggøres i august-„OZ«. 

OZ7DX, sekretær.
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Generaldirektoratet for Juli måned 1969
post- og telegrafvæsenet Solplettal 97

Oversigt over de forventede bedst anvendelige 
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser 

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

Japan 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7
New Zealand 7 7 14 14 14 7 7 7 7 7 14 7
Melbourne 7 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7
Singapore 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7
Indien 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7
Sydafrika 7 3,5 7 14 14 21 21 21 14 7 7 7
Middelhavet 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 7
Argentina 14 14 14 7 7 14 14 14 14 21 14 14
Peru 14 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Vest Grønland 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14
New York 14 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
Vestindien 14 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 7
Polynesien 7 7 7 14 14 14 14 7 14 14 14 7

Den 15. juli bliver
OZ1GW, Gerhard Wilh. 
Christiansen, Herlev By
gade 3, 90 år.

90 år er en høj alder, 
men alderen synes ikke at 
præge 1GW. Han er stadig 
fuld af en voldsom energi, 
ualmindelig rørig og ung i 
sind og tanke.

Man kan tale om vær
dien af at have en hobby, 
OZ1GW er et eksempel på, 

hvad det betyder at være optaget af tingene, at have 
noget at arbejde med, noget at interessere sig for, thi 
da han nåede pensionistalderen, gik han på kursus og 
blev licenseret radioamatør. Det var i sig selv godt 
klaret, men også dette, at han selv byggede sin egen 
store station, viste at han havde fået det samme ud
bytte af sit kursus som den helt unge mand. OZ1GW 
har ikke ligget på den lade side, siden han blev licen
seret. Han har haft langt over 4000 QSO’er, der
iblandt mange med fjerne stationer på den anden side 
havene.

Foruden radioen, som er hans kæreste hobby, dyr
ker 1GW fotografien og lidt håndværk.

OZ1GW har været enkemand i adskillige år, men 
klarer sig alligevel fint; alle huslige problemer tager 
han i stiv arm, og han er desuden et skattet familie
medlem, som man »forkæler«.

EDR og specielt den københavnske afdeling sender 
1GW de hjerteligste hilsener på fødselsdagen og håber 
på en række gode år fremover.

OZ6PA, Poul Andersen.

70 år.

Bestyrelses- og 
formandsvalg 1969

OBS! DE NYE AFSTEMNINGSREGLER OBS!
Afstemning ved bestyrelsesvalg foregår ved uraf

stemning efter følgende regler:
Landet opdeles i seks afstemningskredse:

Kreds 1:
KØBENHAVN (postdistrikter for hvilke postadres

sen er København med tilføjelse af distriktsangivelse 
(K, V, 0, N, F, NV, S, SV og Valby) samt følgende 
postdistrikter: Bagsværd, Ballerup, Brøndby Strand,

90 ar.

Den 21. april fyldte 
OZ7GA 70 år. Andreas 
indtrådte som medlem af 
EDR i 1932 med med
lemsnummeret 534.

Sendetilladelsen fik An
dreas allerede i året 1933, 
og siden da har han arbej
det på 80 meter m. m. Her 
vil mange kende hans ro
lige og besindige stemme. 
Også på det gamle 5 meter 
bånd har OZ7AG været 

meget aktiv, og siden 1958 har han været en flittig 
gæst på 2 meter. Her bruger OZ7AG de mest mo
derne opstillinger med transistorer.

Vi her i klubben sender dig vore bedste lykønsk
ninger i dagens anledning.

Nordals afdeling.
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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 inklusi

ve linien Holstebro, Viborg og Hobro. (Postnumrene 
7453 - 7454 - 7470 - 7460 og 7490, 7500 til 7999,
8800 - 8831 - 8832 - 8833 - 8840 - 8850, 9000 til
9999).

Kreds 5 :
Midtjylland, Anholt og Samsø. Området imellem 

ovennævnte linie og Kongeåen. (Postnumrene 6000 til 
6099 (undt. 6070), 6600 til 6699 (undt. 6610 - 6630 
og 6660), 6700 til 6759, 6800 til 6899, 6900 til 6999, 
7000 til 7099, 7100 til 7199, 7200 til 7299, 7300 til 
7399, 7400 til 7499 (undt. 7453 - 7454 - 7460 -
7470 - 7490), 8000 til 8999 (undt. 8800 - 8831 -
8832 - 8833 - 8840 og 8850).

Kreds 6:
Sønderjylland. Området syd for Kongeåen. (Post

numrene 6070, 6100 til 6199, 6200 til 6299, 6300 til 
6399, 6400 til 6499, 6500 til 6599, 6610 - 6630 - 
6660, 6760 til 6799).

Kreds 1 vælger 3, kreds 2 vælger 2, kreds 3 vælger 
1, kreds 4 vælger 2, kreds 5 vælger 2 og kreds 6 
vælger 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 stemme
seddel, hvor medlemmerne indenfor de 6 kredse kan 
afkrydse indtil 11 af de opstillede kandidater uden 
hensyn til disses kredstilhørsforhold, dog således, at 
der indenfor de respektive kredse kun kan stemmes 
på det antal kandidater, som den pågældende kreds 
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 kandida
tens eller medlemmets kredstilhørsforhold.

Stemmesedlen, forsynet med navn og adresse, 
kredsnummer og medlemsnummer, indsendes til stem
meudvalget inden 1. september for kontrol af med
lemskab, hvorefter stemmesedlen uåbnet og uden 
navnetalon tilsendes foreningens revisorer til optæl
ling.

Kun den trykte stemmeseddel som følger med 
»OZ« er gyldig, og hvert medlem kan kun afgive en 
stemmeseddel.

De seks bestyrelsesmedlemmer, der - indenfor de

respektive kredse - efter valget af de elleve bestyrel
sesmedlemmer har flest stemmer, indgår som besty
relsessuppleanter.

Såfremt den valgte formand samtidig har opnået 
valg til bestyrelsen, bortfalder hans bestyrelseskandi
datur.

Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.

NB! Der gøres opmærksom på, at de nye afstemnings
regler nu muliggør, at medlemmer, der har postadres
se udenfor Danmark kan afgive deres stemme på så
vel formandsemner som bestyrelseskandidater. Kreds- 
inddelingen har kun til formål at sikre at HB’s med
lemmer findes fordelt over landet, samtidig med at 
alle medlemmer, uafhængig af deres adresse, skal 
kunne stemme på den/de bestyrelseskandidater, som 
de ønsker at støtte.

OZ7DX, sekretær.

Referat af HB-mødet 
den 19. april 1969 i Aabenraa

Med undtagelse af 1BP og 3FM var hele HB mødt. 
I forbindelse med formandens beretning blev det ved
taget at lade fremstille en omredigeret og fornyet 
udgave af VTS. 6PA omtalte den overstrømmende 
måde, hvorpå EDR’s repræsentanter var blevet mod
taget på NRAU-mødet i Helsinki. Formandens beret
ning blev godkendt. På forslag fra Haderslev afdelin
gen blev der nedsat et hurtigt arbejdende udvalg til 
varetagelsen af kontakten med P og T.

Medlemmer blev: 2TV, 3Y, 8FG, 9AC og 7DX 
(formand). Man vedtog, at HB-møderne fremover skal 
være weekend-møder, således at man starter allerede 
lørdag aften. Møderne skal slutte søndag kl. 16. For 
stemte: 2NU, 4AO, 4GS, 5RO, 5WK, 6PA og 7XG. 
Imod stemte: 7DX. 2MI og 3Y stemte ikke. Regnska
bet blev godkendt og budgetudvalget (IBP, 6PA og 
7GX) blev genvalgt. Det blev vedtaget at Jamboree- 
on-the-air stationer vil kunne anvende QSL-centralen, 
såfremt den ansvarlige amatør er medlem af EDR. 
Der blev bevilget en ny vandrepokal i EDR’s skandi
naviske VHF-test. Ribe-afdelingens og Aabenraa-afde
lingens vedtægter med ændringer blev godkendt. 6OH 
havde indsendt et brev indeholdende nogle synspunk
ter om forholdene på 2-m. HB har allerede i »OZ« 
tilkendegivet sin stilling og understreger, at man fort
sat støtter sig til REGION I og regionens vedtagelser. 
Brevpapiret til afdelingerne er nu fremstillet og kan 
rekvireres fra kassereren. Datoen for afholdelse af 
næste HB-møde er endnu ikke fastsat.

OZ7DX, sekretær.

Til afdelingerne
Der henligger endnu nogle portioner af komponen

ter, som et af vore elektronfirmaer har stillet til 
rådighed for EDR til fordeling blandt afdelingerne. 
Det er en forudsætning for tildeling, at afdelingerne 
har indsendt oversigt over bestyrelsens sammensæt
ning og afdelingens love til sekretæren.

OZ7DX, sekretær.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
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 

Red. Mobil-stof: OZ8JS, Jørn Steffensen,
Krogskobbel 5, 6100 Haderslev.

Mobil-stof
Som det fremgik af overskriften til »Traffic De

partment beretter« i sidste nr. af »OZ« - lykkedes 
det også at få funktionen som bearbejder af mobil
stof med i denne.

På hb’s vegne vil jeg gerne takke OZ8IS for villig
heden til at påtage sig dette job og håber på et godt 
samarbejde fremover til gavn for vor forening og 
vor hobby. OZ2NU.

Nye regler for NRAU-testen
På de sidste NRAU-møder i Sandefjord og Helsin

ki har reglerne for NRAU-testen som bekendt været 
til debat, og der foreligger nu et gennemarbejdet for
slag, som må forventes at blive vedtaget.

Det man først vil bemærke er, at testperiodernes 
antal er nedsat til 3 i modsætning til 4 tidligere. Det 
er eftermiddagsperioden om søndagen, der er faldet 
bort, ligesom aftenperioden om lørdagen er lagt tid
ligere på aftenen for at undgå den dårlige natperiode.

Testforbindelser må ikke finde sted i områderne 
3500 til 3510 og 3790 - 3800 KHz.

Endvidere skal alle forbindelser nummereres fort
løbende, hvad enten man kører på 3,5 eller 7,0 MHz, 
ligesom de skal opføres i kronologisk rækkefølge i een 
og samme log, (d. v. s. at man ikke skal føre forbin
delserne på de to bånd på hver sin log).

Testen arrangeres i øvrigt fremtidigt i to forskellige 
klasser:

Klasse a) CW
Klasse b) Fone og ud fra disse resultater findes 

desuden en rækkefølge i klasse c) kombineret (CW-f 
Fone).

Pointsberegningen foregår som hidtil. Deltagere, 
der har haft forbindelse med stationer, der ikke har 
indsendt log, godskrives for 1 point såfremt andre 
stationer har haft QSO med den pågældende modpart. 
Loggene skrives på de sædvanlige internationale log
blade i A4-format på højkant.

Checklog accepteres ikke.
Landskampen mellem de nordiske lande beregnes 

ud fra summen af CW og fone-points, hvor landet 
med største sammenlagte sum bliver vinder.

Disse regler, som vi forventer bliver godkendte - er 
enkle og reelle, men kræver en indsats, og det er der 
for såvidt intet at sige til, når testen betragtes som 
en landskamp mellem de nordiske lande. Det bliver 
således både mængde og kvalitet, der bliver afgørende.

Vor nye contestmanager får noget at se til vedrø
rende aktiviseringen af vore amatører - samt også af 
dygtiggørelsen af disse.

Må han få held og lykke med det. OZ2NU.

SP DX Contest 1968
Fra denne test har vi følgende OZ-resultater: 

OZ4UN 71 17 3.621
OZ2LW 27 13 1.014
OZ1QW 10 6 180

Nordisk mesterskab i rævejagt
SSA har meddelt at årets nordiske mesterskab i ræ

vejagt finder sted ved Våsterås d. 31. august. Tids
punktet er ikke helt definitivt fastlagt, men sandsyn
ligheden for en ændring af datoen er meget lille. Nær
mere oplysninger kommer så snart som muligt.

Amatørradio i USSR
I forbindeis med den nyligt afholdte IARU Region 

I Division Conference i Bruxelles havde de russiske 
deltagere lejlighed til at give visse oplysninger om 
amatør-radio i deres land.

Vi skal resumere disse oplysninger med følgende:
Sovjet Amatør-radio påbegyndtes d. 25. jan. 1925, 

hvor Feodor Lbov fra Gorki etablerede den første 
radiokontakt med Mesopotamien. I de forløbne 44 år 
har amatør radio og radio sport udviklet sig i en stor 
skala i USSR. Således havde »Amatør-Radio«-maga- 
sinet i 1925 et oplag på 30.000, medens det i 1969 er 
oppe på i alt 1.000.000 eksemplarer.

Pr. 1. maj 1969 har Radio Sport Federation of the 
USSR 114.000 medlemmer. Der er 720 radio-klubber, 
omkring 36.000 radio-grupper på skoler, institutter, 
fabrikker, kollektive farme. 16.100 stationer herunder 
6000 kollektive stationer. Alene i 1968 havde russiske 
amatører over 3.500.000 forbindelser, ligesom der 
blev udvekslet 2.500.000 QSL-kort.

I 1968 blev der afholdt 17.890 forskellige radio 
contester med deltagelse af 360.000 operatører. 
R. T. T. Y.-testerne er de mest populære. Rævejag
terne har 15.000 tilhængere, her iblandt 3560 kvinder.

Navnene på følgende Sovjet operatører: Vladimir 
Semenov UA9DN - Vladimir Goncharsky UB5WF - 
Georgy Roumiantsev UA1DZ og UHF-amatørerne 
Karl Kallemaa UR2BU, Vaitas Shimonis UP2ON og 
mange andre er velkendte overalt i verden.

Under CQ WPX Contesten
blev der hørt en del stationer med kaldesignalerne 
PQ, PR, PS, PT og PU. Det er ikke nye lande, men 
kun prefixer, der blev benyttet af brasilianske ama
tører under den pågældende test.
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The 1969 Bergamo Cup
er doneret af Bergamo afdelingen af ARI og tildeles 
den amatør, der har flest forbindelser med stationer i 
Bergamo City og provins i perioden fra 1. til 31. maj 
1969. Se jeres log efter, og mener I, at der er chance 
for gevinst så send en udskrift af loggen til ARI 
P.O.Box 65 Bergamo, Italien. Stationer som vides at 
være i områderne er I1BBB - BBC - BCU - BOX - 
BOK - BSB - BDY - BVG - ATI - AGR - CVD - 
CE1 - CVP - CU - DLM - GES - JL - MOE - 
MBI - NX - PRI - PEI - TR - ZAD - ZAE - SBE. 

Loggen skal sendes inden den 30. juni 1969.

I Newsletter no. 11
fra International Amateur Radio Club i Geneve fin
der vi et billede med vor gamle ven OZ7SM - nu 
VS6AD - der i lufthavnen i Geneve blev modtaget af 
en lille gruppe amatører bestående af HB9AW - 
W1ES - XW8AX (Herberts ven) samt HE9GWY.

I IARC’s DX Contest 1968
blev OZ4MD bedst i foneafdelingen for single opera
tors med 145 QSO’s 25 zoner og i alt 3,625 points.

Tilsvarende blev OZ4FF bedste på CW med 116 
QSO’s og 34 zoner og ialt 3,944 points, medens 
OZ4EDR blev bedst fra zone 18 som multi-operators 
station med 22,011 points.

80 medlemmer i IARU
Ved tilslutningen af Mauritius og Surinam er antal

let af medlems-organisationer i IARU nået til 80.
Veereinigung van Radioamateurs in Surinam re

præsenterer nu PZ-amatørerne i Unionen. Samtlige 
41 licenserede PZ-amatører er medlemmer.

Radioamatørerne i Mauritius, Agalega, St. Bran- 
don og Rodrigues Islands er repræsenterede af Mau
ritius Amateur Radio Society. Ansøgning om med
lemsskab blev indsendt af MARS d. 12. marts 1968 
- dagen på hvilken Mauritius blev et selvstændigt 
land.

Endnu mere om Herbert
ex OZ7SM - der lader til at være kommet ind i popu
lære cirkler. I »QST« april 1969 finder vi ham gen
givet sammen med VS6DR på en af Hong Kong- 
amatørernes lejlighedsvise DX-speditioner til Macao, 
hvor de betjener stationen CR9AK.

Rævejagtsregler
Når dette læses vil det nye reglement for rævejagt 

være fremstillet og enkelte eksemplarer sendt rundt 
til de interesserede afdelinger. Yderligere eksemplarer 
kan så længe oplag haves rekvireres fra Tr. Depart
ment ved fremsendelse af kr. 2,00 i frimærker.

Reservationer på 80 m
På region I Conferencen i Bruxelles i sidste måned 

blev det besluttet at henstille til at amatører - under 
DX-forhold - at reservere områderne 3500 - 3510 og 
3790 - 3800 til DX-arbejde.

Dette er en gentlemen agreement som venligst bedes 
respekteret.

OZ-CCA testen 1969
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de 

amatører, der fulgte min skriftlige opfordring til at 
deltage i OZ-CCA testen i år. - Der er ingen tvivl 
om, at det danske deltagerantal overstiger alle tidli
gere tal - og det kan vi være stolte af.

leg udsendte pr. post ca. 150 duplikerede skrivel
ser, herunder til alle EDR lokalafdelinger (enkelte 
kan være glemt). Det har skuffet mig dybt at kun 
Bornholm kunne stille hold til de 2 klubstationer der 
findes, nemlig OZ4EDR og OZ4HAM. Havde det ik
ke været et arrangement, der kunne indgå i forenin
gens almindelige aktiviteter?

Mange var, og ikke uden grund, meget kede af at 
russerne havde fundet på at lægge deres CQM test på 
den weekend, som EDR har haft i 18 år til OZ-CCA 
testen. - Mange har ønsket russerne hen et sted, hvor 
der gror noget, der svider meget, hvis man får det i 
øjnene.

Derfor er det glædeligt, at OZ2NU på Region I 
mødet i Bruxelles forhandlede sig til rette med den 
russiske amatørorganisation’s delegerede, sådan at vi 
næste år får vor weekend i fred.

VY 73, OZ4FF, Contest Manager.

Aktivitetstesten maj 1969 
FONE

1. OZ9KZ 17X133 = 2261
2. OZ5PD 17 X 132 = 2244P
3. 6RT 17X131=2227
4. 8CV 16X132 = 2112
5. 7OF 16X127 = 2032
6. 5JR 16X126 = 2016
7. 3KE 16X125 = 2000
8. 6IB 16X117 = 1872
9. 4FA 16X116 = 1856

10. 3FT 17X106 = 1802
11. 6BF 15X112=1680
12. 7OG 15X110 = 1650
13. 3WB 15X 97 = 1455
14. 5EV 16X 87=1392
15. 4H 14X 94=1316
16. 4XP 14X 93 = 1302
17. 9HC 14X 89 = 1246
18. 1ZN 13 X 80 = 1040
19. 2LW 13X 76= 988
20. 6PP 11X 65= 715
21. 9NP 6X 19= 114

CW
1. OZ7GI 8X65 = 520
2. 4H 8X62 = 496
3. 1RK 8X62 = 496
4. 3PO 8X61=488
5. 7OF 8X61=488
6. 4CF 8X60 = 480
7. 4OA 8X52 = 416
8. 7OG 6X50 = 300
9. 2UA 7X40 = 280

10. 2GC 6X36 = 216
11. 2LW 6X34 = 204
12. 4FF 7X28=196
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13. 4QX
14. 9FZ
15. 4HH

6X29 = 174 
6X14= 84 
5X10= 50

Amt P var kun repræsenteret på 2 logs, og udgår 
derfor.

For sent indsendt log fra OZ7OF, april CW 
9X 86 = 774 points er godkendt. Da der fra flere sider 
er kommet utilfredse tilkendegivelser over at mange i 
telefoniafdelingen ikke sender rapport, men kun nr. 
og amt underforstået at rapporten er 59, indskærpes 
det at rapport i h. t. reglerne skal afsendes, da 
QSO’en ellers er ugyldig.

Vy 73 Karsten/4FF.

Aktivitetstesten 2. halvår 1969
1. søndag i hver måned.
For det sidste halvår af 1969 løber en ny omgang 

af aktivitetstesten. - Reglerne er uforandrede.

Telegrafi
1. periode 09,00 - 09,30 DNT.
2. periode 09,30 - 10,00 DNT.
3. periode 10,00 - 10,30 DNT.

Telefoni
1. periode 10,30-11,00 DNT.
2. periode 11,00- 11,30 DNT.
3. periode 11,30 - 12,00 DNT.
1 point for QSO i samme amt.
2 point for QSO i andet amt.
Multiplikator = antal amter.

Såfremt en deltager ikke indsender log og hans call 
ikke figurerer på 5 forskellige logs, anses han ikke 
som deltager i testen.

Må jeg endnu engang opfordre de nye amatører til 
at tage del i aktivitetstesten. - Vi kan nemlig godt 
tænke os 5-10 deltagere mere, for at få endnu mere 
at bestille. På genhør søndag d. 6. juli 1969.

Vy 73 Karsten OZ4FF.

MOBILSTOFFET 
Ved OZ8IS

Den 15. maj afholdt Haderslev afd. den årligt til
bagevendende sønderjyske mobiltest i terrænet ved 
Haderslev.

Det er 3. gang testen afholdes på 2-m. I år var der 
sket en udvidelse, idet man havde lavet en test på 
80-m også.

Deltagelsen i år var ikke overvældende stor, idet 
der »kun« var 16 deltagere på 2-m og 2 på 80-m.

Ligesom sidste gang var de tyske amatører indbudt, 
men på grund af et arrangement i Hamborg var der 
kun mødt 3 tyske stationer op.

Resultaterne af testen er offentliggjort under fælles 
sønderjyske arrangementer.

Bortset fra at basisstationen på 2-m brød sammen 
30 sek. før testens start, forløb arrangementet plan
mæssigt.

I Sønderjylland er der efterhånden ved at vise sig 
større interesse for at køre mobiltest på 2-m. Hader
slev afd. har den 1. tirsdag i måneden afholdt mobil
test med deltagelse fra efterhånden hele landsdelen.

Tønder og Nordals afdelingerne kommer inden længe 
i gang med at afholde deres egen mobiltest på 2-m 
hver måned.

Der var måske noget for de forskellige afdelinger 
at tage op, så vi kan få gang i 2-m stationerne, også 
når vi er ude at lufte bilen. Så var der da også noget 
at bruge, de efterhånden talrige taxaanlæg til - for
uden kun at være kanalskippere.

Man vil også gerne efterlyse nogle flere større mo
biltester afholdt andre steder i landet.

Mon der ikke var mulighed for et Danmarksme
sterskab?

Haderslev afdelingen oplyser, at vinterens lokale 
mobiltester nu er afsluttet, og der begyndes på en ny 
runde, tirsdag den 3. juni 1969, og at enhver er vel
kommen til at deltage.

Starten sker fra Thomashus Kro 3 km nord for Ha
derslev kl. 19,30. Testerne fortsætter den 1. tirsdag i 
hver måned hele året.

Hvis andre afdelinger arbejder med mobiltester el
ler tænker på at starte, vil jeg meget gerne høre nær
mere fra jer. Vy 73 de OZ8IS.

SWL-spalten
For den virkelig interesserede BC-DX’er foreligger 

der fra dansk side et udmærket lille skrift, der ud
kommer 1 gang om måneden (om sommeren hver 14. 
dag). Det indeholder lister over frekvenser, program
detailler o. lign., ligesom der f. eks. for øjeblikket er 
en teknisk gennemgang af forskellige kommunika
tionsmodtagere (maj-nummeret omtaler HQ-180A). 
Publikationen hedder »The Cimbrer DX-news« og 
abonnementsprisen er 24 kr. om året. Interesserede 
kan henvende sig til: Henrik Wendelbo Nielsen, Hav
negade 2A, 8000 Århus C.

Spaltens redaktion undrer sig fortsat over den man
gel på tilkendegivelse, der karakteriserer de nuvæ
rende DR-lyttere. Der har i det sidste stykke tid væ
ret et stort antal nyindregistreringer, men derefter 
hører man intet fra lytterne. Hvad er der galt? Er det 
spaltens form, der er forkert, eller hvad. Stof til 
næste spalte sendes inden d. 22. juni til: Vøgg H. Ja
cobsen, OZ7DX, Gustav Adolfsgade 5, DK21000 
Kbh. 0. 73 de OZ7DX, DR-leder.

DX-PROGRAMMERNE
De DX-programmer der ugentlig udsendes af man

ge større kortbølgestationer, byder lytteren en glim
rende lejlighed til at holde sig orienteret om sidste 
nyt inden for kortbølgestationernes frekvenser, sende
tider, o. s. v. Samtidig får man mulighed for at ud
vide sit kendskab til den tekniske side af sagen.

Mange DX-programmer er absolut værd at ofre 
tid på; derfor bringes denne gang en liste over de 
DX-programmer, som dels er af en rimelig standard, 
dels giver god modtagning i Danmark.

Der gøres opmærksom på, at programmerne sendes 
flere gange end nævnt i listen, og at der, når dette 
læses, kan være foretaget ændringer i stationernes 
sendeskemaer. Ivan Stensgaard.
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DX-PROGRAMMER

Dansk tid Frekvens(er) Station, program m. v.
Søndag -
0825- 9625, 11780 Radio Canada. DX-program med emner i forbindelse med Radio Canada’s 

DX-Club.
1030-1045 11750, 12095, 15070 BBC, London. »World Radio Club«. Tips, nyheder, teknik. Også af interesse 

for amatører.
1130-1150 9520 Radio Denmark. »DX-Window«. Tips, nyheder, teknik m. v.
2035- 15440, 17840 Radio New York Worldwide (WNYW) »DX-ing Worldwide«. Generel snak 

om radio og fjernsyn, ofte med vægt på det fremtidige (space-comiminikation, 
subnaval communication).

Mandag
0830- 6165, 9535 Svra.5 Broadcasting Corp. »Swiss Shortwave Merry-go-Round«. Tips. Besva

relse af tekniske spørgsmål. Solplet-rapport månedligt. Hver anden uge for 
DX-ere, hver anden uge for amatører.

1300-1330 9665, 11865 Swiss Broadcasting Corp. »Swiss Shortwave Merry-go-Round« (se ovenfor).
2100-2130 6015,9665 Swiss Broadcasting Corp. »Swiss Shortwave Merry-go-Round« (se ovenfor).
2200- 6025 Radio Portugal. »Specially for DX-ers«. Emner i forbindelse med Radio 

Portugal’s DX-Club. DX-rapporter fra Afrika og Amerika.
Tirsdag
0000- 755, 1061 Radio Portugal. »Specially for DX-ers« (se ovenfor).
0016- 1412 Radio Portugal. »Specially for DX-ers« (se ovenfor).
0910- 6075 Deutsche Welle. DX-program hver anden uge, tekniske tips hver fjerde uge. 

Tysk.
1210-1230 9625 Radio Sweden. »Sweden Calling DX-ers« med masser af fine tips og klub

nyheder.
1810- 6075 Deutsche Welle (se ovenfor).
2155- 6065 Radio Sweden. »Sweden Calling DX-ers« (se ovenfor).
2355- 1178 Radio Sweden. »Sweden Calling DX-ers« (se ovenfor).

Onsdag
1935-1945 17795,21500 Radio South Africa. »DX Corner«. Teknik, brevkasse om DX-spørgsmål.

Torsdag
0830- 7295 Trans World Radio, Monaco. »DX-Special« Tips, snak om stationer samt evt. 

religiøse indslag.
1345-1400 11750, 12095, 15070 BBC, London. »World Radio Club« (se søndag).

Radio Nederland. »DX Juke Box«. Tips, løbende kurser i DX-emner (f. eks. 
DX-modtagere). Månedligt oversigt over de bedst anvendelige frekvensbånd.

1512— 6020 Radio Nederland. »DX-Juke Box« (se ovenfor).
2112- 6085, 6020 Radio Budapest. DX-program med tips.

Fredag
1115-1130 11910 m. fl. Deutschlandfunk. Eneste danske DX-program. Nyheder, tips m. v.
2045-2100 1268 Radio Sofia. DX-program med bl. a. nyheder fra Central Radio Amateur
2045-2100 9660, 6070 Club of Bulgaria.
Lørdag
0045-0100 6180, 7120, 7210 BBC, London. »World Radio Club« (se søndag).
1325- (11720, 9625), 17820 Radio Canada (se søndag).
2225- 15320, 11720 Radio Canada (se søndag). Ivan Stensgaaard.

I maj OZ, side 183, har TR anbragt en kommentar 
angående LF-forstyrrelser. De 4 første ord er utvivl

somt rigtige. P og T’s hæfte: »Vilkår og bestemmel
ser for amatør-radiostationer« omhandler forstyrrel
ser af radiofoni og fjernsyn. Det vil sige, at båndop
tagere, højtaleranlæg, samtaleanlæg, telefoner m. m. 
ikke omfattes af det, senderamatøren har pligt til at 
holde forstyrrelsesfri, - men en Gentleman tager sig 
også forstyrrelser på disse ting og sager, - hvis han 
kan - og ikke mindst: hvis han må!

Maj måned bærer præg af, at vi går mod sommer 
og sommerconds, - måske er det antenner det drejer
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sig om i denne tid. Måske var det en idé, at se lidt 
på, hvad andre laver, for at køre bedre DX. I »CQ« 
februar giver WA6ZZK en recept på en god DX- 
antenne: Man tager en 50 meter lang bom, anbringer 
den drejelig på toppen af den højest mulige mast, og 
monterer 12 elementer for 20 meter båndet! - Så 
nemt er det.

DX-PEDITIONER
Gus W4BPD bevæger sig stadig omkring i den In

diske Ocean. Han har haft lidt uheld med at få salt
vand i hans VFO - den mindede en overgang meget 
om den såkaldte »vaklodyn« VFO. Den 27. var han 
aktiv fra Mahe, som VQ9/A, og næste stop blev 
Agalega Isl. med call: VQ8CPA, oplyste han. - QSL 
nu via: W2MZV.

Efter planen skulle VE6AJT - KH6GLU starte 
ZM7 i denne mjåned, (forudsat der var penge nok til 
turen), bekræftelser på starten har jeg ikke kunnet få.

WB6KBK og WB6IWS oplyser, at de tager til: 
Roncador Cay, (tæller for Serrana Bank) den 17.-21. 
juni. U.S. Coast Guard har nægtet landgangstilladelse 
på KC4, Navassa Isl., men senator Barry Goldwater 
har gjort et forsøg på at skaffe en tilladelse, lykkes 
det, vil de nævnte OMs i stedet for turen til KS4, ta
ge turen til Navassa som KC4.

FR7ZL/T (Tromelin Isl.) Gay er ret aktiv på 14 og 
21 Mc SSB. Egon, OZ3SK, rapporterer, at han er at 
finde på 21200 - 21300 va. 16 - 18 GMT.

ZL3ABJ/C Chatham Isl. rapporteres på 14182 SSB 
ca. 07 GMT. QSL sendes til hans hjemme QTH.

CR8AI Timor, er hørt på 14250 SSB, 1800 GMT. 
Luiz oplyste, at han også kom på 21 og 28 Mc, når 
condex var gode der.

LI2B er call for Thor Heyrdals sivbåd »Ra«, der nu 
er på vej over Atlanten, fra Afrika. Turen vil vare 
100-120 dage. Når dette læses, skulle der være stor 
mulighed for at få QSO med »Ra« på 20 m fone.

A.R.R.L.’s commitee for DXCC holder møde, for 
at revidere DXCC listen over »lande«, vi håber at 
bringe de rettelser der måtte fremkomme i næste OZ.

En henvendelse til udenrigsministeriet om, at med
virke til at fremme en ansøgning om sendetilladelse 
5 dage i Albanien, ZA, maj 1970, resulterede i, at 
man henviste til, at Danmark ikke har diplomatisk 
forbindelse med Albanien, men man oplyste mig, om 
adressen på Albaniens post og telegrafvæsen. En an
søgning er nu sendt med anmodning om call: ZA3Y, 
15.-20. maj 1970. - Hvem sagde noget om optimist? 
Det har jeg altid været! - sure, 100 pct. QSL, big 
pileupp, - lad os nu se, hvad de rare mennesker siger 
i Tirana, inden nærmere planer lægges. - Hvem låner 
mig til rejsen forresten?

Er du interesseret i det nye 5 bånds DXCC, så kan 
man få en landeliste med fem kolonner til indførelse 
af call, ved at sende 3 IRC (svarkuponer) til: DARC 
Ortsverband Neunkirchen/Saar, postbox 202, D-6680 
Neunkirchen/Saar, W.Germany.

QSL/INFO :
Curt 3A2LC og Jean 3A2EE var aktive fra Mona

co den 25.-26. maj, QSL via F9RM. - 5Z4LR anmo

der om QSL til Box 347, Malindi. - 9K2AV via Box 
5820 Kuwait. - VK9RJ QSL sendes nu direkte til: 
Mr. R. J. Wirth c/o O. T. C. Nauru Isl. Central Pa
cific. - 9010E via G3VOA. - FB8ZZ nu via F8US. - 
PY0RE via PY1HX. - VS9MB via G3KDB. - 
DL1SU/YB0 via D.A.R.C. - VK9XI via VK6RU. - 
VR2DK via W2CTN. - CE0AE via WA5PUQ. - 
AC3PT via VU2DB. - HK0AI via W9WHM. - 
W4BPD, alle sidste DX-peditions, via W2MZV. - 
3AØCU via DL7FT. - YA1CW via G5JP. - XW8CS 
via VE6AO. - HI8GG via W20FB. - KS4CG via 
W4ZXI. - VU2DI via K60ZL.

Bånd rapporter:
7Mc SSB OZ3SK : 9MD2DQ 23. OZ4FF : ZS3AW 

(CW).
14 Mc CW OZ4FF : FG7XX - HL9KQ - AP5HQ 

-JA - 1-2-3-8. - ZS5QU. Tiderne mangler! Og old 
timer OZ7NB : Wl-2-3-8, 20. - VE3 21 - UWØLQ 
21 - JA 18 - ZE1BT 17 - YV2LL 21 - ZL1AJU 07, 
samt LU3DSI 21. Der findes et certifikat, der kan til
deles 100 pct hjemmesyede stationer, det må du kun
ne få 7NB.

14 Mc SSB OZ3SK: JX2BH 17 - PYØRE 20.
21 Mc SSB OZ3SK: FL8AO 17 - FR7ZL/T 18 - 

VS9MB 17 - DL1SU/YBØ 17.
28 Mc SSB OZ3SK: CR8AI 11 - CT2AP 13 - 

VK9XI 09 - VR2DK 10 - YB0AB 17 - 9U5SK 09.

Det var lidt småt med rapporter denne gang. TAK 
til Egon, Niels og Karsten. Husk at anføre: bånd, 
call, tider i GMT, samt om det er SSB, eller CW, 
eller AM. Og send det venligst således, at det er mig 
i hænde senest den 27.

Der må en afslutning på, og det sker med oplysning 
om, at der findes en hel del private DX-nyhedskilder, 
en af de bedste udgives af Mr. Geoff Watts, 62 Bel
more Rd. Norwich, NOR.72-T, England, Geoff er 
sikkert til tjeneste med oplysning om abonnements
priser.

73, OZ3Y. (Halsebyvej 1, 4220 Korsør).

I januar OZ skrev jeg om, at vi måtte se at få øget 
aktiviteten på UHF båndene. EDR’s årlige UHF test 
plejer normalt at kunne fortælle noget om UHF 
aktiviteten — deltagelsen i testen d. 24. og 25. maj 
var, efter hvad jeg i dag véd, temmelig sparsom, men 
årsagen til dette kan vel tilskrives, at testtidspunktet 
faldt sammen med pinsen, hvis fridage bliver anvendt 
til familiebesøg o.s.v. Følgende vides at have delta
get i testen: SM7ADC, SM7DDT, OZ2PN, -6OL, 
-7LX/p, -9AC, -9DK, -9FR, og -9TJ.

Nu er der UK7’s julitest at se frem til - jeg vil her 
opfordre alle til at deltage, både på 144 og 432 MHz 
båndene.

Det er tiden nu at få aktiviteten forøget, endda 
kraftigt forøget på UHF - der skal gøres en indsats 
fra de interesserede både m.h.t. at få grejet lavet og 
afprøvet, samt at få skabt aktivitet. Som bekendt er
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det ikke nok, at grejet er køreklart - det skal anven
des tit og ofte. Jamen, vil mange sige, der er ingen på 
70 cm at snakke med, og udfra dette argument gider 
mange ikke længere arbejde på 70 cm! Som bekendt 
vindes sejre kim ved kamp, og for at få aktivitet på 70 
cm skal der kæmpes, og jeg er sikker på, at hvis vi, der 
er interesseret i UHF, finder sammen både med hen
syn til gensidig teknisk hjælp, udveksling af erfarin
ger og koordination af aktiviteten »på luften«, vil vi 
sejre og komme ud af den dvaletilstand, som aktivi
teten i dag befinder sig i.

Teknisk skal vi have sendere med minimum 10 
watts udgangseffekt, convertere med et rimeligt lavt 
støjtal - f. eks. med en AF239 som HF, og skal det 
være endnu bedre, bruges en SIEMENS AFY42 som 
HF trin (OZ6OL har lavet en fremragende converter 
med AFY42 som HF trin, og vi må se frem til, at 
han beskriver den her i OZ!), og en god antenne, for
synet med et godt, tabsfrit fødekabel. Når vi har 
fremstillet stationen, kommer den tid, hvor der skal 
»skovles« forbindelser ind, men dette bliver let en 
trist, affære, hvis vi aktive ikke er i gang på samme 
tid - jeg vil gerne høre fra nuværende og kommende 
aktive UHF amatører, hvordan vi kan koordinere 
vore fælles anstrengelser. Skal vi have et ugentligt fast 
tidspunkt, hvor vi er aktive - det skal så i givet fald 
være en ugedag, der er fri for afdelingsarrangementer 
- det skal være på et ikke for sent tidspunkt, da vi 
gerne dagen derpå skulle møde »amatørfriske« på 
arbejde. Forslag imødeses, og jeg vil snart vende til
bage til spørgsmålet her i »VHF-amatøren«. På gen
hør på UHF!

De amatører, der er så venlige at sende mig rap
porter om deres resultater, vil jeg hermed bringe en 
tak for deres interesse - jeg håber, at I og mange 
flere i fremtiden vil bidrage til »VHF-amatøren« med 
aktuelt VHF og UHF stof.

På forhånd tak!

MS nyt:
OZ9PZ skriver: Den 10.-11. maj havde jeg MS 

med HG5AIR i Budapest via meteorsværmen PIS- 
CIDS (daylight meteor shower). Det lykkedes mig at 
lave QSO den 10. maj mellem kl. 1200-1400 GMT. 
Der blev modtaget en mængde signaler i begge ret
ninger, men de var alle noget kortvarige. Jeg modtog 
rapporten S 2-6 fra HG5AIR og sendte rapporten 
S 2-4.

HG5AIR stn: TX 
RX 
Ant, 
QRG:

OZ9PZ stn: TX:
RX:
Ant.:
Retning:
QRG:

Til lykke med resultatet!

200 watt.
BF244 FET.
13 element long yagi. 
144.273 MHz.

100 watt.
TIS88, BW:2 kHz.
10 element.
153°.
144.005 MHz.

DX nyt:
SV1AB i Athen vil hver dag i tidsrummet fra kl. 

1500-1600 GMT være på 144 HMz og kalde med 
antennen i nordvest. Hans frekvens er 145.410 MHz, 
og der sendes med ESB. Han vil kalde CQ i 2 minut
ter i begyndelsen af hver 10 minutters periode. Jeg er 
interesseret i rapporter, hvis nogen hører eller wdk 
ham - god jagt!

UK7 Julitest om Öresundspokalen.
Sändareamatörer i Danmark, Finland, Norge och 

Sverige inbjudes härmed till VHF-test från den 5. 
juli kl. 20.00 GMT till den 6. juli kl. 11.00 GMT. 
Frekvensbånd: 144 och 432 MHz. Ett qso pr. band 

och station.
Region I:s bandplan skall tillämpas. 

Poängberäkning: 1 poäng pr. km, avstånd under 50 
km räknas som 50 poäng.

Testmeddelande av typ 59(9) 001 GQ56B (rapport, 
QSO-nr., QRA-lokator).

Log i A4-format skall innehålla från vänster till 
höger: datum, klockslag (GMT), motstation, sänt med
delande, mottaget meddelande, avstand i km och en 
tom kolumn.

Uträknad log sändes till SM7AED, Trumslagare
gatan 3, 231 00 Trelleborg poststämplad senast den 
20/7 1969.

Testen gäller ÖRESUNDSPOKALEN,, som skall 
vinnas 3 år i följd eller totalt 4 gånger. Tidigare vin
nare OZ2ME (1), SM7BZX (1), SM7BCX (2). Vinner 
SM7MCX även årets test, har pokalen vandrat fär
digt, men det kan förhindras, om vi andra skärper oss.

73, Styrelsen UK7.

Aktivitetstesten:
I maj blev placeringerne:

144 MHz:
OZ9TJ - 4214 points 9EVA - 2196 points
4BK/p - 3961 points 9PZ - 1613 points
5BZ 2958 points 1GE - 1235 points
8UX 2463 points 7LC - 977 points
2GM 2414 points 1MK - 510 points
8MX 2328 points 2TV/p - 373 points

Checklog: OZ4JC - OZ9RS.

432 MHz: OZ1MK - 10 points

144 MiHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 
1900-2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 
2200-2359 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.

HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 1100-1200 DNT.

Testkalenderen:
5. og 6. juli: UK7 - 144 og 432 MH5 test.
6. og 7. sept.: Region 1 VHF/UHF test, samt 

EDR’s skandinaviske VHF test.
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Aktivitet:
Den 24. maj midt på dagen observerede OZ6OL, at 

italienske radiofoni FM stationer kunne høres med 
stor styrke - derefter lyttede han på 144 MHz og på 
144.85 MHz lå I1IMR med styrke S9, men på trods 
af mange opkald fik -6OL ingen QSO med italien
ske stationer via den sporadiske E, som var årsag til 
fænomenet. Der er ydermere hørt en EA station på 
144.6 MHz.

I Jylland skulle følgende i øjeblikket være aktive på 
432 MHz: -1OF, -2BT, -2PN, -5AH, -5CG, -8LH, 
-8TA, -9TJ. Jeg vil gerne høre fra alle, der er aktive 
på 432 MHz, opgiv jeres arbejdsfrekvenser, så jeg 
kan lave en liste her i »VHF-amatøren« med kalde- 
signaler og frekvenser over alle 432 MHz stationer.

Fra OZ6OL, som er meget aktiv DX jæger, har 
jeg modtaget følgende om hans aktiviteter: Med hans 
nuværende 4X6 elements antenne er rækkevidden 
med ESB under normale forhold ca. 400-500 km - i 
løbet af kort tid ændres 144 MHz antennen til en 4X 
10 elements. På 144 MHz har -6OL næsten daglig 
QSO med: PAøBTX på 144.8 MHz AM; OKlMBS/p 
i Prag på 145.415 MHz ESB; DL3SPA i Erlangen lige
ledes med ESB; ligeledes har Hans ofte ESB forbin
delser med stationer i Miinchen området (OE2OML 
hører ham tit, når han har QSO med Miinchen) - 
desuden med PA0 ESB stationer i Amsterdam, samt 
DM2AUI i Erfurt. På aurora er der 15. maj wkd: 
LA8XC - UR2KA - LA4VC - SM4EBI - SM5BMK
- OH2NX - PA0MSP - DL1SN (DL45h) - DK2AM
- SM5DSN - OH5NW - OH2GY - SM5BSZ, for
søgte på 70 cm, men resultatløst - SM4KW - 
SM4AR.Q - SP2LU (JN61j).

På 432 MHz kører -6OL med et RCA 8072 e PA 
trinet, converter med AFY42 i HF trinet og en 4X 10 
elements antenne (se antenneartikel i maj OZ af 
OZ7LX) - med denne station er bl. a. wkd: DL1ID i 
Neiimunster - DL9AR i Hannover - med CW i den 
lave ende af båndet er wkd DM2COO, der bl. a. øn
sker sked - SWL rapport fra Hildesheim.

I Tyskland skulle der være vedtaget at benytte 
432.150 MHz som ESB opkaldsfrekvens. I Holland 
arbejder følgende stationer i frekvensområdet 434.2- 
434.3 MHz: PA0EZ, -0IJ, -0JYL, -0DGH, -0MSH, 
-0GDV, -0GAG. PA0KO er VFO styret - PA0BYL 
på 432.360 MHz, PA0TAB på 432.4 MH5. G3LQR 
benytter 434.03 MHz som sin ESB arbejdsfrekvens. 
Foruden DM2COO ønsker DM2DBO i Berlin sked 
på 432 MHz.

Husk at sende rapporter om aktivitet til underteg
nede.

PS: HUSK 2 METER BÅNDPLANEN.

Vy 73 de OZ9AC.

2-meter klubben
holder sommerferie. Næste møde finder sted i sep
tember, nærmere i OZ for august.

OZ5MK.

FRA AFDELINGERNE
AMAGER

Call: OZ7AMG.
Formand: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, 
Mjøsensgade 61, 2300 København S., 
tlf. Am 38 12v.
Møde torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17,
2300 København S. Buslinie 37 til Lergravsvej.

Torsdag den 19. juni:
Sidste møde før vi holder sommerferie.

Rævejagter i sommerferien:
Der er arrangeret rævejagt følgende dage i som

merferien :
Torsdag den 26. juni.
Torsdag den 3. juli.
Torsdag den 24. juli.
Torsdag den 31. juli.

Kort :
Atlasblad A3426, Giesegaard. (Mellem Køge og 

Ringsted).

Startkort
købes kl. 19,30 ved mødestedet, der er parkerings
pladsen ved Yderholm Kro, for kr. 3,00 pr. jagt. 
Jagterne vil forme sig som pointsjagter over de 3 
bedste af nævnte 4 jagter. De indkomne startpenge 
bruges til præmier.

Ræve :
Jagten vil foregå med 2 ræve, såfremt en ny, der 

er under bygning, når at blive færdig til tiden, ellers 
med 1 ræv.

Call :
OZ7RÆV, uden yderligere tilføjelser.

Sendetid:
Hver ræv sender 2 minutter med start: Ræv 1 : 

20,00 og derefter hvert tiende minut, med sidste 
sending kl. 22,00 - 22,02. Ræv 2 sender umiddelbart 
efter ræv 1.

Vy 73 de Niels Badstue.

ESBJERG

Formand : OZ1LN, H. P. Kjærbro, 
tlf. (05) 16 54 15.

Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro,, 
tlf. (05) 16 54 15.

Sekretær: OZ1EM, E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80.
Best.medl.: F. Højgård, Tjæreborg.
Best.medl.: B. Jacobsen, Esbjerg.

Når dette læses er de egentlige klubaftner i som
mertiden afløst af rævejagter. Program for eftersom
merens aftner vil fremkomme i august nr. af OZ.

Rævejagter:
ESBJERG MESTERSKABET 1969 indledes lørdag 

den 28. juni med ialt 20 jagter, hvoraf 12 tæller. Der 
jages hver onsdag og hver lørdag.
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Sendetider onsdag:
Ræv A kl. 19,30, 19,40, 19,50, 21,30.
Ræv B kl. 19,31, 19,41, 19,51, 21,31.

Sendetider lørdag:
Ræv A kl. 15,00, 15,10, 15,20, 17,00.
Ræv B kl. 15,01, 15,11, 15,21, 17,01.
Bemærk! Fra den 28. juni og fremover vil alle ud

sendelser komme med 10 minutters intervaller.
For at nedbryde vor selvtillid, vil vi meget gerne 

have deltagelse af udenbys jægere. Henvendelse til en 
af ovenstående.

På gensyn ved ræven. Vy 73 OZ1EM, Erland.

HADERSLEV

Formand: OZ8IS, Jørn Steffensen,
Krogs Kobbel 5, 6100 Haderslev, tlf. (045) 2 55 03.
Afdelings call: OZ7HDR.
Onsdag den 14. maj havde afdelingen generalfor

samling. Der var mødt 17 af afdelingens medlemmer.
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. 

OZ5PG blev foreslået og valgt.
Formanden, OZ2TV, aflagde beretning om afde

lingens arbejde i det forløbne år og trak enkelte ting 
frem, som blev uddybet nærmere.

Han kom ind på den aktivitet, der fra afdelingens 
side var vist i arbejdet for at forbedre amatørens vil
kår. Bl. a. omtalte han vort forslag til HB, om at 
nedsætte et udvalg, der skulle forhandle med P og T 
om diverse amatørproblemer. Udvalget blev en reali
tet, og kom til at bestå af en repræsentant fra alle 
grene af amatørbevægelsen og et HB medlem.

På de fælles sønderjyske bestyrelsesmøder havde det 
været muligt, at diskutere forskellige problemer og 
forslag og så komme med et fælles oplæg, som på 
denne måde fik langt større vægt. Man havde bl. a. 
diskuteret EDR’s fremtidige struktur, og betydningen 
af disse møder kunne ikke længere stilles i tvivl. De 
fælles sønderjyske aftner, hvor forskellige afdelinger 
har været værter med et arrangement, havde også de
res betydning for sammenholdet og det var derfor be
klageligt at de nye medlemmer svigtede her.

Også initiativet med vore mobiltester havde givet 
resultater, som var væsentlige, og han håbede, at det 
efterhånden ville give sig udslag i en endnu større 
mobilaktivitet.

Efter disse indledende betragtninger omtalte 2TV 
det mere interne afdelingsarbejde.

Byggeprogrammet var nu næsten afsluttet helt. 6 
modtagere var færdige og resten kom nok snart.

Vedrørende afdelingens udvalg sagde formanden, 
at faktisk kun testudvalget havde arbejdet efter hen
sigten. Det havde været hensigten at udvalgene skulle 
rekvirere arbejdskraft, ikke gøre alt arbejdet selv. 
Udvalgene skulle udgøre en idé-gruppe og bestyrel
sen ville ikke blande sig i arbejdet. Dette var kun ført 
ud i sin yderste konsekvens i testudvalget.

Derefter aflagde kassereren beretning. (OZ8BX).
Regnskaberne balancerede med 1483,38 kr. med 28 

betalende medlemmer.
Regnskaberne kan ses hos kassereren.
Valg af bestyrelse. OZ2TV, OZ8BX og OZ8BZ 

ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen fik derefter følgende udseende:
Formand: OZ8IS, Jørn Steffensen - nyvalg.
Kasserer: Egon Jahns, - nyvalg.
Sekretær: OZ5WD, Valdemar Duus - genvalg.
Best.medlem: Christian Arndt - nyvalg.
Supp: OZ8VF, Jens Framm - genvalg.
Samtlige valg var enstemmige.
Til revisorer valgtes OZ4FA, H. C. Andersen og 

OZ8IN, Iver Nissen. Begge valg var genvalg.
Indkomne forslag:
Kommentar fra Egon, der var medlem af festud

valget. Man var blevet skuffet (hvilket er 100 pct. 
forståeligt), da julefesten var blevet aflyst efter et 
stort indledende arbejde.

Dette gav anledning til en diskussion om fest og 
hvorfor fest kan praktiseres et sted og ikke et andet.

Der var ikke andet under indkomne forslag.
Eventuelt:
OZ8IS takkede for valget og bad alle afdelingens 

medlemmer om forslag til hvad de kunne tænke sig 
at lave i den kommende sæson. Med hensyn til ud
valgene ønskede han, at de blev nedsat af bestyrelsen. 
Han spurgte også, hvad vi skulle bygge til modtageren, 
og der viste sig stemning for en 2-m converter. Man 
ville dog ikke lægge det fast på et enkelt program. 
Medlemmerne måtte bygge hvad de ville, og de ældre 
amatører skulle i fællesskab hjælpe.

OZ5WD henviste til afd.s station, som han ønskede 
skulle væk. Det viste sig, at nogle ønskede, at den 
skulle bevares (2TV forsvarede den med stor iver, 
men han sagde, at han ikke havde plads til den noget 
sted! hi, hi), andre fornuftige medlemmer (bl. a. 
5WD) ønskede den smidt i havnen. Bestyrelsen vil 
senere afgøre hvad der skal ske. Måske bliver der en 
auktion.

OZ2TV henviste til det efterhånden ret så kompli
cerede afdelingsarbejde og opfordrede alle til aktivt 
at tage del i arbejdet når de blev opfordret dertil.

OZ4QS spurgte, om det var muligt, at finde et 
sted (lokale), som helt kunne være vort eget.

OZ8IS svarede at vi bør være taknemmelige, for 
det vi har. Det var et økonomisk problem for afdelin
gen, men kunne ellers helt tilslutte sig forslaget. Hvis 
nogen »falder« over et lokale til en symbolsk leje, 
skulle man endelig sige til.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22,35 med at 5PG 
takkede 4FA for medbragt wienerbrød og forsamlin
gen for god ro og orden.

Afdelingens arbejde ligger nu stille en tid, for at vi 
kan tække vejret. Den eneste aktivitet er 2-m mobil
testen. Senere vil der komme meddelelse i OZ om det 
fremtidige arbejde og et program.

Husk mobiltesten kører sommeren igennem. Næste 
gang den 1. juli. Vy 73 OZ5WD.

Har I læst Aabenraa afdelingens nyheder? Blad om 
og læs, såvel

Sankt Hansfesten
Skovturen
Auktionen

gælder også jer! I er meget velkomne, er der spørgs
mål, så ring (046) 2 13 11.

Vy 73, god ferie ønsker 5WK, Kalle.
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RESULTATLISTE FOR 
RÆVEJAGT 

2 METER MOBLITEST Kristi Himmelfartsdag

Sønderjysk mobiltest 1968. 2-m:
Der var 16 stationer til start, og disse blev placeret på følgende måde:

1 OZ2TV 805 7 OZ8AJ 600 13 OZ6AF 340
2 OZ2UN 770 8 OZ3M 585 14 OZ4EN 310
3 OZ6RI 705 9 OZ2IA 530 15 OZ6CP 210
4 OZ8HV 675 10 OZ7FF 525 16 DC8OR/OZ 105
5 OZ8IN 645 11 DC8HW/OZ 445
6 OZ2GJ 620 12 OZ4FD 425

80-m:
Der var kun 2 stationer til start og de blev placeret på denne måde:

1 DJ2LK/OZ 530 2 OZ8CV 530
Det var lidt af en skuffelse for afd., at der ikke var mødt flere amatører op. På 80 m var det rent 

galt! Grunden til at der her ikke mødte flere op var, at der løb et rygte om at testen var aflyst. Hvor det 
stammede fra vides ikke!

OZ2TV vandt endelig den her gang. Det kostede 100 anstrengende minutter og en fasan livet. Til lyk
ke 2TV! Det var ærlig fortjent. Yderligere kommentarer til testen kan læses under TRAFFIC DE
PARTMENT.

Sønderjysk mesterskab i rævejagt 1969
Arrangementet kørtes som årets første storjagt efter de nye ræveregler, og selvom det kun er udvalgets 
medlemmer der endnu kender reglerne blev disse overholdt til punkt og prikke.
Der var ialt 28 deltagende hold, men eftersom kun 3 hold gennemførte jagten, må sværhedsgraden vel 
kunne siges at være passende, når man tager i betragtning, at denne jagt var en kvalifikationsjagt til 
Danmarksmesterskabet 1969.
Resultatet var i øvrigt følgende:
6 ræve. Nr. 1 Claus Johannsen - Carl Georg Johannsen, Tønder 16.04.05

Nr. 2 Erik Lind - Egon Petersen, Tønder 16.04.37
Nr. 3 Åge Holst - Karen Holst, Tønder 16.14.24

S ræve. Nr. 4 Chris - Buller, Herning 15.09.56
Nr. 5 Anders Andersen - Søren Nielsen, Tønder 15.41.00
Nr. 6 Gerh. Christensen - Anders Nissen, Tønder 15.57.14
Nr. 7 Egon Hansen - Martin Poulsen, Tønder 16.17.43

4 ræve. Nr. 8 Jørgen Nielsen - Kurt Høg, Kolding 15.21.31
Nr. 9 3MI - Lau Nielsen, Kolding 15.55.37
Nr. 10 Helmuth Christensen - Ove Møller, Tønder 15.56.10
Nr. 11 M. Jacobsen - XYL, Aabenraa 15.56.15
Nr. 12 R. Møller Mundbjerg - N. J. Møller Mundbjerg, Tønder 15.56.28
Nr. 13 9SN - H. Jensen, Herning 16.06.30
Nr. 14 H. Mikkelsen - P. Sange, Kruså 16.07.35
Nr. 15 5WK - XYL, Aabenraa 16.10.07
Nr. 16 Otto Scheelke - P. Størner, Tønder 16.15.22

3 ræve. Nr. 17 1LN - Børge Johansen, Esbjerg 14.32.27
Nr. 18 Ingrid Lind - K. Christensen, Tønder 15.08.30
Nr. 19 8AJ - E. Løkke Borg, Tønder 15.13.47
Nr. 20 A. Løkke Borg - E. Andersen, Aabenraa 15.11.13
Nr. 21 John Freis Jensen - Per Friis Jensen, Tønder 15.31.40
Nr. 22 Kurt Bøge - G. Bøge, Aabenraa 15.56.03
Nr. 23 N. P. Hansen - Kirsten Vingård, Tønder 16.08.29

2 ræve. Nr. 24 6RI - E. Madsen, Tønder 14.49.30
Nr. 25 1LD - 5KE, Nyborg 15.15.50
Nr. 26 9PZ - 5HF, Herning 15.17.15
Nr. 27 2UB - XYL, Aabenraa 15.36.00

1 ræv. Nr. 28 H. Poulsen - P. E. Kristensen, Horsens 14.25.45
Vi takker alle deltagere fra nær og fjern, i såvel Danmark som i Tyskland, fordi I traditionen tro mødte 
op til denne årlige tilbagevendende dyst.
Vi håber I havde en dejlig dag i Sønderjylland! På gensyn næste år, når vi igen kalder til

RÆVEJAGT ,, „ ,
2 METER MOBILTEST Himmelfartsdag
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Haderslev afdelings månedlige 2-m mobiltest
Slutresultat:

Placering Call Points Tillægspoints Total
i. OZ2TV 470 230 1870
2. OZ3M 370 105 1615
3. OZ4FD 255 40 1450
4. OZ8IN 256 245 1040
5. OZ8BX 905
6. OZ2UN 305 505
7. OZ8AJ 300 300
8. OZ2GJ 250 250
9. OZ6RI 240 240

10. OZ8JV 210
11. OZ8VF 70

Det var så slutresultatet i denne runde af vores mo
biltest. Selve ideen at køre en sådan mobiltest i hver 
måned har været god og tilslutningen så tilfredsstil
lende at afdelingens testudvalg fortsætter arrange
mentet. Den første test køres tirsdag den 3. juni kl. 
19,30 med Thomashus Kro som det sædvanlige mø
dested. Næste gang igen bliver tirsdag den 1. juli, 
samme tid og sted. Interesserede kan få reglerne til
sendt mod at sende en svarkuvert frankeret med 30 
øre og med eget navn udenpå til sekretæren, OZ5WD, 
Valdemar Duus, Simmerstedvej 65, 6100 Haderslev.

Vinderen blev OZ2TV, som i det sidste løb kørte 
470 points ind - det største pointstal der til dato er 
kørt ind i et enkelt løb - og med en fin slutspurt ind
tog førstepladsen, skarpt forfulgt af 3M og 4FD, der 
konstant lå i kølvandet på 2TV, og sørgede for spæn
ding til det sidste.

Der er nu af afdelingen blevet udsat en evigt 
vandrende pokal, som hvert år tilfalder vinderen af 
vor månedlige 2-m mobiltest og som sammen med en 
lille sølvplade overrækkes Kr. Himmelfartsdag på 
Thomashus Kro.

Lad det være »guleroden«, og mød op til vor mo
biltest hver den første tirsdag i måneden. Vi håber at 
alle, der var med sidste gang, også denne gang vil 
møde op være QRV på 2-m.

Vy 73 OZ5WD.

HADSUND

Den 28. ds. afholdtes der generalforsamling i vor 
afdeling. Til dirigent valgtes 4FM, og han gav straks 
ordet til formanden, 3RG, der aflagde beretning om 
det hændte i det forløbne halve ér. Dernæst blev or
det givet til kassereren, der fremlagde et regnskab 
med et fint overskud. Derefter vedtog generalforsam
lingen en forhøjelse af kontingentet, p. g. a. forøgede 
omkostninger ved klublokalet, samt til oparbejdelse af 
et overskud, stort nok til at kunne bære et evt. køb af 
egen klubstation. Kontingentet vil herefter blive : 2 X 
20 kr. for »OM« og 2X10 kr. for »nuvistorer« (alle 
under 18 år). De næste to punkter på dagsordenen 
var valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer, alle 
valg var genvalg. Desuden valgtes 4GP til suppleant. 
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning : 

Formand : 3RG, Robert Givskov.
Kasserer : 2OE, Ole Nykjær.
Sekretær : 6DN, Dolan Nielsen.

Best.medl.: 4GT, Gunner Thomaesen.
Best.medl.: 3GW, Hans Jungdal.
Suppleant: 4GP, Georg Pedersen.
Det eneste der står på programmet i sommer er en 

»Field day«. Den vil komme til at foregå d. 5. og 6. 
juli på Hohøj ved Mariager. Der vil nogle af afd. 
medlemmer køre med i den VHF-test, der foregår de 
samme dage. (Mere om arrangementet oplyses sene
re).

Vy 73 og på gensyn i klubben, de 6DN.

HELSINGØR

Formand: OZ8OM, Ole Maymann Hansen,
Set. Knudsvej 6, 3000 Helsingør, tlf. 21 67 22.

Næstformand: OZ8BK, Keld W. Børgesen,
Stengade 12, 3000 Helsingør, tlf. 21 06 40.

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

Best.medl.: OZ7FI, Ole Koefoed Olsen, 
Søndermarken 72, 1. 3060 Espergærde.

Vi holder sommerferie og regner med at begynde 
møderne først i august måned. Der vil nok være mu
lighed for at komme ud i lokalet alligevel, idet jeg 
regner med at der omkring den 25. juni vil være mu
lighed for at købe nøgle til lokalet. Den kan købes 
hos kassereren og prisen er sat til 10 kr. som du selv
følgelig får tilbage når du afleverer nøglen igen.

Ellers er der på nuværende tidspunkt ingen særlige 
nyheder, så jeg vil ønske god ferie og håbe, at vi får 
en vinter med masser af udbytte af lokalet.

Vy 73, OZ8OM, Ole.

HERNING

Call: QZ8H.
Formand: OZ9PZ, Poul Erik Skov, Haraidsgade 37, 

Herning, telf. 12 42 02.
Næstformand: OZ2ND, Niels Erik R. Mikkelsen, 

Gullestrup, Tjærring pr. Herning.
Kasserer: OZ2CV, Carsten Linaa Hansen, Gru'ndt- 

vigsvej 52, Herning.

Tirsdag den 13. maj afholdtes sidste klubaften i 
denne sæson. I sommerferien skal klubhuset males og 
gøres i stand, og vi håber at have det klar, når møde
aktiviteten starter igen. Store Midtjyske rævejagt den
2. og 3. august. Program følger i juli OZ.

Vy 73 de OZ2ND, 
Niels Erik R. Mikkelsen.

HOLSTEBRO

Hovedparten af pinsestævnet måtte desværre aflyses 
på grund af alt for få tilmeldinger, men rævejagten 
løb jo af stablen og blev en rigtig »Wild West«-jagt, 
hvor deltagerne kom ud for mange forhindringer.

1. præmien gik til 9SW og Birger (Herning), der 
nedlagde alle 6 ræve og fik dermed 100 points til 
D.M. Nr. 2 blev Chris og Buller (Herning) med 6 
ræve og 63 points. 3. præmien gik til ILD og XYL 
(Nyborg), der klarede 5 ræve.
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(Hvis nogen ønsker at kende vanddybden og tem
peraturen i vore åer, så spørg Chris).

Tak for en god jagt - rævene (5UK, 4XP, 5HF, 
4KV).

Generalforsamling.
Vi holder ordinær generalforsamling fredag den 

20/6 kl. 19,30 i HOKI-bygningen, Sønderlandsgade 
27-29. Dagsorden: se lovene § 7.

Fra den 1. oktober har kommunen tildelt os klub
lokaler i HOKI-bygningen, så mød op og se på loka
lerne. (Tag en bid brød og drikkevarer med hjemme
fra).

Yy 73 de OZ9HBO.

HORSENS

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

6 A, 8700 Horsens.
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.

Vi har nu sluttet vinterens arrangementer, der har 
ialt været afholdt 9, hvor mødeprocenten har været 
ca. 25-30 pct.

Siden sidst har OZ1MH den 22. maj været i klub
ben og fortalt om beregning af HF-trin med transis
torer.

Vy 73, Sipren.

HURUP

Lokale: »Skytternes Hus«.
Formand: OZ5MR, Svend O. Madsen, Krik, tlf. 

Krik 85.
Næstformand: Henning Udengaard, Sdr. Allé 38, 

tlf. 613.
Kasserer : Ove A. Frederiksen, Vestergade 7, tlf. 

121.
Sekretær: Finn B. Helligsø, Heltborg pr. Hurup.
Best.medlem: Per Skårup, Heltborg, tlf. Heltborg 

78.

Ved generalforsamlingen den 17. april blev besty
relsen ændret og er nu søm anført ovenfor.

I sommerhalvåret har afdelingen kun møde hver 
anden torsdag kl. 20,00 og sommerferie sammen med 
skolen. Dette betyder, at vi kun har to mødeaftner 
tilbage inden sommerferien, nemlig den 5. juni og 
den 19. juni, og at den første klubaften efter ferien 
bliver den 14. august. Vy 73 de Finn.

KØBENHAVN

Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol

der møde hver mandag kl. 20.00. QSL-centralen 
(OZ6MK) åben kl. 19,30-20,00. Lokalerne desuden 
åbne efter aftale lørdag 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 16. juni :

Møde med opstilling af kandidater til HB. Se under 
afdelingen i OZ for maj.

Mandag den 11. august:
Den nye sæson indledes med en klubaften, hvor vi 

kan sludre om sommerens oplevelser.
Vi beder vore medlemmer fremkomme med ønsker 

om emner til foredrag.
Og så ønsker vi vore medlemmer en rigtig god 

sommerferie!
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

LOLLAND-FALSTER

Ved den ordinære generalforsamling i Stubbekø
bing valgtes 8MK til dirigent. Vor formand, 2MI, fik 
straks ordet og aflagde beretning om det forløbne år. 
2MI rettede en tak til alle for den gode deltagelse 
der havde været til møderne, og ligeledes en tak til 
alle, der havde deltaget aktivt ved foredrag m. m.

8NL fremlagde regnskab for 6KJ, der var forhin
dret i at deltage. Regnskabet viste som sædvanlig et 
pænt overskud og blev straks godkendt.

Vi går igen et par år i møde med en god og aktiv 
formand, OZ2MI blev genvalgt og fortsætter på po
sten, også genvalg til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Under eventuelt fremkom forslag om at invitere 
den lokale Walkie-Talkie klub’s medlemmer til en in
formationsaften om EDR i vor LF-afdeling. En del 
WT-folk er blevet medlemmer af EDR, og flere har, 
takket være 8CR, fået interesse i at kunne nå »lidt 
længere ud«.

Generalforsamlingen slut, 8MK takkede 2MI for 
godt referat og for god ro og orden, hvorefter dagens 
foredragsholder fik ordet.

OZ1BP der havde tilbudt sig, var pludselig blevet 
syg - men takket være vor initiativrige formand blev 
vi ikke snydt.

Radiotekniker Per Hansen fra Maribo »sprang ind« 
og fortalte om halvledere og deres muligheder inden
for amatørradio. Jeg tror der var mange, som inderst 
inde sagde farvel til de hæderkronede (go’e gamle) 
rør, for PH fortalte så levende og interessevækkende 
om halvledere, at alle fik lyst til at arbejde med disse 
i stedet.
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Vi siger tak til Per Hansen for en lærerig time, og 
vi kan glæde os til at høre mere, idet PH blev stærkt 
opfordret til at komme igen i vinterens løb, og ind
vilgede heri.

Vi var nu blevet sultne og gik til Noer’s som sæd
vanlig veldækkede bord og mættede vore maver.

Dagen sluttede vi med nogle gode timer sammen.
Så er vi på vej til ferien, vi kommer igen i august, 

men - notér allerede nu, besøg af vennerne fra Lü
beck den 6. og 7. september.

God ferie til alle, fra os hernede på øerne.
Vy 73, Erik Elmer.

NYBORG

Formand : OZ1LD, Leon Johannessen,
Holms Allé 17, tlf. (09) 313118.

Lokale : Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.

Vi holder sommerferie. Første mødeaften efter fe
rien bliver torsdag den 14. august, hvor der er klub
aften.

Vi ønsker alle en god sommerferie.
Vy 73 de OZ4WR, John.

ODENSE

Formand: Erling Hansen, 07XG.
Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.

Mandag den 12. maj havde vi fornøjelsen at huse 
OZ7CF i afdelingen, og det var naturligvis antenner 
og hvad dertil hører, det drejede sig om. 7CF gen
nemgik først i teori og praksis ved tilpasningen mel
lem feeder og antenne. Vi prøvede at »plotte« på dis
se kort, og med lidt øvelse har man et godt stykke 
værktøj til antennearbejdet. 7CF havde forud fået 
tilsendt en del spørgsmål om TVI, mobilant. m. m., 
som blev indgående forklaret. Spørgsmål og svar 
krydsede lokalet, for det var om at benytte sig af 
7CF’s viden om emnet, ikke mindst, hvad det prakti
ske angik.

Den årlige generalforsamling blev afholdt i afdelin
gens lokaler mandag den 19. maj. 1WL blev valgt til 
dirigent, og indledte på behørig vis med at konsta
tere generalforsamlingen lovligt indvarslet, hvorpå 
7XG fik ordet til beretningen. Erling lovede til ind
ledning at gøre beretningen kort, sådan da. Årets 
store altoverskyggende begivenhed har været indflyt
ningen i de nye lokaler, selv om det lignede noget af 
et »fastelavnsris«.

Der blev ret hurtigt sat skik på lokaliteterne, og 
7XG rettede en tak til de mange flittige hjælpere, som 
har bidraget til istandsættelsen. Resultatet er nu efter 
ønske, og kan vel nok betragtes som de bedste om
givelser, Odense-afdelingen måske nogensinde har 
rådet over. Vi er helt os selv her, og det har meget 
stor betydning for vore aktiviteter, udtrykte Erling. 
Der har været mange og gode foredrag med god til
slutning, hvilket tyder på, at vi igen er inde på det 
rigtige, nemlig at holde medlemmernes interesse fan

gen og styrke sammenholdet. 3FYN-projectet (HF) 
langsommere end beregnet, men materialevanskelig 
heder m. m. har gjort sit til, men nu kommer HF- 
senderen, og i første omgang med CW, senere med 
fone, når vi får købt Dome-filter. VHF-senderen kø
rer fortrinligt, men det hjælper ikke meget, da mod
tagergrejet ikke er intakt. Disse problemer er også 
ved at blive løst. Værkstedet er for længst etableret, 
men desværre gør for få brug af det, men det kom
mer vel. Vinterens C-kursus startede med 24 delta
gere, hvoraf 12 gennemførte, og selv om det kun er 
halvdelen, er det dog bedre at have 12 stabile inter
esserede medlemmer end et større antal løse, der blot 
havde fået aftenskolegrille. Hans Fog er indtrådt i 
bestyrelsen fra suppleantpladsen, da 9AQ har fået 
tidsmæssig QRM, og ikke ønsker at fortsætte. Det er 
hensigten, at arrangementerne skal fortsætte som hid
til, sagde 7XG, vekslende med klubaftener og forskel
lige arrangementer på foredragsbasis samt et C-kursus 
til næste vinter. Byggeaktiviteten skal have endnu en 
chance i form af et dykmeter og et rørvoltmeter. Der 
har i den senere tid været lidt sløseri med kaffe m. v.- 
ordningen, men det håber man nu at kunne komme 
ud over. Der er i øjeblikket forhandlinger i gang for 
at skaffe medlemmerne komponenter til mere ama
tørvenlige priser, end det tidligere har været muligt. 
Til slut rettede 7XG en opfordring til medlemmerne 
om at udvise lidt mere husorden, og ikke bruge gulv, 
vindueskarm eller radiomateriel som askebæger og i 
øvrigt rydde op efter endt møde, så pse!

Efter formandens beretning udspandt der sig en liv
lig debat om flere ting. 3RC lagde ud og foreslog, at 
møde -og foredragsaktiviteten blev intensiveret, f. eks. 
med korte tekniske eller teoretiske indlæg, hver møde-« 
aften i stedet for de mange klubaftener, hvor der 
sådan set kun bliver sludret i smågrupper. 3RC efter
lyste også flere virksomhedsbesøg, samt at man for
søger at kontakte teknikum og nyde godt af deres 
viden, ligesom det vil være gavnligt at få et samar
bejde med medborgerbåndsfolkene.

7XG svarede, at interessen for de korte indlæg på 
mødeaftenenerne har været forsøgt, men var ret hur
tigt faldet til fordel for rene klubaftener, hvor man 
har mulighed for at få sludret og udveksle erfaringer 
m. m. Angående teknikum er det forsøgt, og vi prøver 
i øjeblikket at komme derud og se deres laboratorier 
m. v. 7XG var helt enig i, at medborgerfolkene skal 
kontaktes, hvilket i øjeblikket er med i bestyrelsens 
bestræbelser på at gøre vores hobby mere kendt udad
til. Virksomhedsbesøgene er ikke glemt, men teknisk 
set er der for få muligheder af værdi i Odense og om
egn. 7HJ tilkendegav, at for mange foredrag kan give 
mødetræthed og foreslog, at man fortsatte med et ar
rangement hver anden uge.

5CI mente, det har meget stor værdi, at vi på 
klubaftenterne har mulighed for at lære hinanden at 
kende og tage vel imod de nye »ansigter« og få dem 
dem med i diskussionerne. 3RC sagde, at hans forslag 
ikke var ment som nogen kritik, men at forholdene i 
landsdelene let kan være forskellige. Herefter god
kendtes beretningen.

Dernæst fremlagde 8HV det reviderede regnskab, 
som hurtigt godkendtes. 7XG oplyste lige, at grejet,
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som 2X har foræret afdelingen, ved auktionsindkomst, 
har bidraget væsentligt til, at et underskud kunne und
gås i forbindelse med indflytningen.

7XG blev derpå genvalgt som formand med akkla
mation, takkede for valget og takkede samtidig 8HV 
for hans tid i bestyrelsen, og ønskede ham god for
nøjelse ved militæret. 3IV og 5CI blev nyvalgt til be
styrelsen, og 7XG genvalgtes som afdelingens kandi
dat til HB.

Under »Eventuelt« blev der givet mange og gode 
forslag til afdelingsarbejdet, bl. a. mobiltester, field
day, udstillinger, rævejagt, noget for old-timerne m. 
m. 7XG svarede hertil på bestyrelsens vegne, at det er 
glædeligt med den store interesse og at bestyrelsen 
med fornøjelse vil tage det med i programmet. Med 
den fornødne arbejdskraft fra medlemmernes side kan 
de nok gennemføres.

Kontingentet blev, efter en del del debat om op
krævningsformen, uændret.

Så ebbede debatten ud, og 1WL takkede for en god 
og livlig GF, som havde været noget nær enestående 
i afdelingens historie på grund of den udviste inter
esse for klubbens trivsel.

Det var en ordentlig smøre, og der er kun tilbage 
at ønske alle en god ferie og på gensyn.

Vy 73 de 2RH, Rune.

NORDALS

Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Guderup, tlf. 
5 86 16.
t Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Svenstrup. 

Sekretær: H. M. Nielsen, Svenstrup, tlf. 5 62 00. 
Klubhus: Østelund, call OZ1ALS.

I denne måned før sommerferien vil der som et 
forsøg blive lavet en mobilaften med 2 mtr. grej. For
søget finder sted onsdag d. 25. juni, og såfremt til
slutningen er tilstrækkelig, vil vi fortsætte med sådan
ne månedlige træningsaftener, med det sigte at dyg
tiggøre os i denne specielle form for QSO-teknik. Vi 
skulle gerne være nogle stykker her fra klubben til 
næste års mobiltester.

Nærmere om dette ved henvendelse til OZ2GJ.
Vy 73 OZ2GJ.

SILKEBORG

Formand: OZ6OX Peter Borris.
Kasserer: OZ1AA Arrild Petersen.

Der er fortsat medlemsmøde hver tirsdag.
Der sker ikke meget i afd., men det betyder skam 

ikke, at de enkelte medlemmer ligger på den lade 
side, tværtom.

Ser du ind, da skal det være ,ja.
Hver tirsdag 19,30, »Lunden«, Vestergade.

73 de sek.

STRUER

Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«. 
Klubaften: Torsdag kl. 19,00.

Call: OZ3EDR.
Formand: OZ5JX, Jørgen Christensen,
Nørgaard 10, tlf. 85 18 15.

Den 22. maj havde vi filmaften med fire interesse
rede film fra hele verden. Også vore byggeprogram
mer skrider godt frem, se OZ april. Flere medlemmer 
er i øvrigt begyndt at røre på sig på 2-m båndet.

Og nu kan vi afsløre programmet for udflug
ten alle har ventet på lige siden sidste udflugt: 

Den 21. juni kl. 10,00 DNT starter vi fra 
B&O’s hovedindgang mod Hanstholm. Efter 
frokosten kan man vælge mellem sight-seeing 
og fisketur (medbring selv fiskestang). Selvføl
gelig skal damerne også med. Hjemkomsttids
punkt ukendt. - Prisen følger ved klubaften.

God sommerferie. Vy 73 de OZ9VL, Harald.

VEJLE

Formand: OZ2EN, Carl Henriksen, Gormsgade 23.

Der blev afholdt generalforsamling i lokalet i Ør
stedsgade. Der var mødt 20 medlemmer. Til dirigent 
valgtes 4LV. Derefter aflagde formanden, 2EN, be
retning om foreningens arbejde siden sidste general
forsamling. Derefter aflagde 1SX regnskabet, som var 
revideret af 8AG. Beretning og regnskabet godkend
tes af forsamlingen. På valg denne gang var næst
formanden og sekretæren, og de ønskede ikke gen
valg på grund af manglende tid. I stedet indtrådte 
som næstformand Preben Nielsen og som sekretær 
6UC. Derefter blev der udvalgt et ræveudvalg, som 
skulle sørge for at sætte gang i rævejagterne. Det kom 
til at bestå af OZ2RL, OZ1SX, OZ2MQ.

Bestyrelsens sammensætning:
Formand: OZ2EN, Carl Henriksen, Gormsga

de 232.
Kasserer: OZ1SX, S. P. Rasmussen, Spinderigade 7.
Sekretær: OZ6UC, Jørgen Chrestensen, Finlandsvej 

572, tlf. 82 62 21.
Næstformand: Preben Nielsen, Skolegade 40.
Bestyrelsesmedlem: OZ2RL, Rolf Lindholm, Val- 

løsgade 27.
Vy 73 de OZ6UC.

VIBORG

Formand: OZ6AI, Hans Asbjørn Jørgensen,
Tapdrup 8800 Viborg, tlf. (06) 62 18 22.
Sekretær: OZ1TC, Thorkild Mark Christensen.
Kasserer: OZ1MD, Knud Munk Jensen.

Vort annoncerede foredrag: »Hvor er du, når du er 
på rævejagt«, den 22. april, blev desværre ikke til no
get på grund af, at foredragsholderen imidlertid var 
blevet forhindret i at komme. Dog var skaden ikke så 
stor, da der kun mødte 3 mand op, og det var ikke 
fordi, alle medlemmerne vidste på forhånd, at det 
ikke blev til noget.
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Derimod den 6. maj var der større mødedeltagelse, 
ca. 20 mand, og adskillige udenbys.

Auktionen forløb ellers nogenlunde, men omsæt
ningen tåler ingen sammenligning med den forrige. 
Det skyldtes formodentlig kvaliteten og kvantiteten af 
de indkomne effekter i forhold til tidligere auktioner.

Til slut på afdelingens vegne: En rigtig god som
merferie, og på gensyn i næste sæson.

Vy 73 OZ1TE, Thorkild.

En god chance får du, for at få dine ønsker for 
næste sæson opfyldt.

Kom til medlemsmøde tirsdag den 17. juni kl. 
19,30. (Sidste gang inden sommerferien).

Tag dine gode ideer og forslag med, vi skal prøve 
at realisere dem.

Vy 73 es cuagn OZ6AI, Asbjørn.

AABENRAA

Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 
Aabenraa. Tlf. (046) 2 13 11.
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Aabenraa. 

SOMMERPROGRAM :
Torsdag den 19. juni kl. 19,30.

Auktion over en masse nye komponenter, til fordel 
for afdelingens kasse. Mød frem og byd, en lejlighed 
til at få så meget for så lidt forekommer sjældent!

Skulle der være nogen, der har grej til salg for egen 
regning, så er dette også meget velkommen. Der for
lyder allerede nu, at der bliver en 2 meter station sat 
under hammeren!

Lørdag den 21. juni kl. 19,00
afholdes den traditionelle Sankt Hansfest i afdelin
gen. Festen er efterhånden blevet et større arrange
ment, da vi for år tilbage afholdt den første, var det 
kun afdelingens egne medlemmer, der deltog, i dag 
er der deltagere fra hele Sønderjylland, sågar fra Kø
benhavn og Nyborg er der tilmeldinger i år!

Festen afholdes igen i år, i klubhuset og nærmeste 
omegn, afhængig af vejret, så husk træskoene! Det 
bliver som sædvanlig en fest for hele familien, der er 
oceaner af sodavand, øl og pølser til klubvenlige pri
ser, men der er også længe til søndag morgen!

Festkomiteen har lovet små overraskelse i nattens 
løb, og dem, der kender 8AJ, Mathias og Poul, tviv
ler ikke på disses effektivitet.

Torsdag den 3. juli kl. 19,30.
Programmet bliver opslået i klubhuset!

Torsdag den 17. juli kl. 19,30.
Programmet bliver opslået i klubhuset!

HVER onsdag kl. 19,30
køres der rævejagt. Der er fart over feltet og slag i 
frikadellerne, når alle hold rykker ud i marken! Selv 
de bedste venner til daglig under ikke hinanden et 
eneste sekund, når det gælder rævejagt! Dettte er 
gavnligt både for »bilmaverne« og resten af »kadave
ret«, efter vinterens »indemuring« i schacket, så få 
modtageren frem af støvet, der er masser af start
kort!

Søndag den 29. juni
drager hele afdelingen med familie på »skovtur«.

Der er samlet afgang, i privatbiler, fra parkerings
pladsen ved banegården, kl. 8,30. Man bedes med
bringe det nødvendige kvantum af brød, kaffe, øl, 
sodavand m. m., som måtte være nødvendigt for op
retholdelse af livet for familien en hel dag!

Vi regner med at være ved turens første mål, TJÆ
REBORGREJSER’s hovedkvarter i Tjæreborg, lidt 
før kl. 10,00. Deltagere, der måtte ønske at køre di
rekte til Tjæreborg, må være til stede kl. 10,00 prc. 
Besøget gælder firmaets »elektronhjerne«, ikke betje
ningsdamerne, der vil blive demonstreret for os, me
dens den arbejder, altså lige noget for en radio
amatør!

Efter denne anstrengende forevisning kører vi ud 
i det grønne og åbner for »muleposen«. Nå dette 
meget vigtige punkt er overstået, triller vi en tur til 
»LEGOLAND«, et paradis for unge imellem 3 og 83 
år, noget for hele familien! Opholdets længde vil, 
for de flestes vedkommende, begrænse sig selv af 
børnenes træthed, mors tyssen og fars lidt højrøstede 
irettesættelser.

Hjemturen, der afbrydes af en kaffepause, bliver 
sidst på eftermiddagen.

Dette var »afd. news« i den nye afkortede stil.
Adios og en god og solrig sommerferie ønsker

5WK, Kalle.

AARHUS

Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Formand, OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, Ham

mershusvej 43, 8210 Århus V.
Kasserer: OQ5YP, Jytte Pedersen, Banevolden 3, 
8340 Malling. Tlf. (06) 18 01 11 -204.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg, 8000 

Århus C. Tlf. (06) 18 21 11 - 478.

PROGRAM:
Tirsdag den 17. juni kl. 20,00. 4. Århus-jagt.

Ræve: OZ6EI - Hems. Kort: A2414.

Torsdag den 19. juni kl. 20,00.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.
BCI og TVL! v/ OZ5JT. Så er 5JT atter i aktivitet, 

og det er absolut ikke kedeligt, Jens vil klarlægge 
vore BCI- og TVI-problemer, ligesom han kommer 
ind på, hvorledes disse problemer kan afhjælpes. Det
te er et emne for dig, så her møder alle frem.

Week-enden 21. og 22. juni.
STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1969.

(Se andetsteds her i OZ samt i X-QTC, som tilsen
des samtlige lokal-afdelinger).
Tirsdag den 24. juni kl. 20,00. 5. Århus-jagt.

Ræve: OZ9UL - Søren. Kort: A2414.
Torsdag den 26. juni kl. 20,00.

Ungdomsgården, Skovvangsvej. 
DIMENSIONERING AF BROKKASSEN! v/ 

OZ9WT. Emnet taler for sig selv, så mange møder 
frem.
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Lørdag den 28. juni kl. 19,00 
v/ »Agnete og Havmanden«.
SOMMER- OG STIFTELSESFEST på Sabro kro, 

hvortil vi kører i bus. Den helt store anretning for
tæres, og vi jævner de overflødige pund i en rask 
svingom. Under festen uddeles rævejagtspokalerne for 
Odder-jagten og Århus-jagten 1968, så medlemmer 
fra Horsens afdelingen møder også frem, men også 
andre interesserede lokal-afdelinger er velkomne. Pris 
for hele festen med bus tur/retur er kr. 27,00. Til
melding til OZ6RK, tlf. (06) 16 73 15 senest tirsdag 
den 24. juni.

Herefter holder vi en tiltrængt sommerferie indtil 
tirsdag den 12. august, så EDR Århus afdelings besty
relse ønsker afdelingens medlemmer samt OZ’s læsere 
en god og solrigtig sommerferie.

Vy 73 de Eigil, OZ6EI.

STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1969
(SØR - 69)

Som tidligere nævnt her i OZ afholder EDR 
Århus afdeling SØR-69 i weekenden, lørdag 
den 21. og søndag den 22. juni, hvortil samt
lige EDR’s medlemmer indbydes.

KORT: A2412 FRAMLEV (1:40.000). 
FREKVENS: 1825 kHz.
CALL: OZ7RÆV A/U/V.

‘SENDETIDER:

Lørdag:
RævA: Kl. 2100-2110-2120 og hvert 10. min. 

til kl. 0000.
RævU: Kl. 2101-2111-2121 og hvert 10. min. 

til kl. 0001.
Ræv V: Kl. 2102-2112-2122 og hvert 10. min. 

til kl. 0002.
Samtlige ræve sender fra kl. 0010 til kl. 

0011, hvor jagten er afsluttet med denne ud
sendelses afslutning.

Sdndas:
RævA: Kl. 0900-0910-0920 og hvert 10. min. 

til kl. 1200.
RævU: Kl. 0901-0911-0921 og hvert 10. min. 

til kl. 1201.
Ræv V: Kl. 0902-0912-0922 og hvert 10. min. 

til kl. 1202.
Samtlige ræve sender fra kl. 1210 til kl. 

1211, hvor jagten er afsluttet med denne ud
sendelses afslutning.

JAGT-REGLEMENT:
Da EDR’s nye ræve-reglement i skrivende 

stund endnu ikke er indløbet til Århus afdeling, 
vil vi her opsætte følgende regler:

Hvert hold må bestå af højst 2 mand, hvoraf 
den ene skal være medlem af EDR.

Hvert hold må kun anvende 1 (EEN) pejle- 
modtager.

Holdene må under ingen omstændigheder 
samarbejde.

Eneste gyldige tilmelding til rævene er start- 
kort, som tidstemples i EDR’s stempelure.

I øvrigt iagttages almindelig gældende ræve
jagtregler.

Et fuldstændigt reglement vil blive offent
liggjort på mødestedet.

Tilsidesættelse af omstående vil medføre dis
kvalifikation.
CAMPING: »Søndre-Ege«-camping v/Ry, syd 
for Knud-sø (kortets sydvestlige hjørne). 
MØDESTED: Campingpladsen. Mødepligt for 
samtlige hold på mødestedet lørdag kl. 2000 
og søndag kl. 0800.

Jagt-resultat og præmie-uddeling på cam
ping-pladsen kl. 1400.

Tilmelding: Henning Jeppesen, Odensegade 
12, 8000 Århus C. Tlf. (06) 12 43 82.

Ræveudvalget har tilrettelagt alle-tiders ræve
jagt i et ideelt rævejagtsområde, så EDR Århus 
afdeling og ræveudvalget håber på stor delta
gelse fra alle egne af landet.

Vy 73 es CVAGN de Jeppe.
Århus afdelings ræveudvalg.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse:

Nye tilladelser:
B Lily Margaret Rasmussen,

Bomhusvej 7 A, st., 2100 København 0.
B 10496 OZ2JZ, John Rue Andersen,

Nanasvej 21, 5700 Svendborg.
B OZ2PF, Christian Henry Peer From,

Strandvejen 272 B, 2920 Charlottenlund.
B 10674 OZ3ZH, Herly Réne Holm,

Horsekildevei 27. 4., 2500 Valby.
B 10942 OZ4JZ, Jørgen Lamberg Roager,

Lundtoftegade 79, 8., tv., 2200 Køben
havn N.

B 7787 OZ4LG, Lennart Herborg Greig,
Risingvej 30, 5000 Odense.

C 10621 OZ4VH, Victor Høgfeldt Pedersen, 
Tuborgvej 15, opg. 5, 2900 Hellerup.

B 8197 OZ5XS, Kjeld Søeberg,
Poppelhegnet 16, 2800 Lyngby.

C 11288 OZ6CJ, Jess Claudi Thorsen,
Såbyesvej 3, 1., tv., 2100 København 0.

C 8853 OZ6HY, Hans Martin Nielsen,
Kløvertoften 3, 6462 Svenstrup, Als.

C 10668 OZ6XJ, Jørgen Frydenlund Frederiksen,
Axel Juels Allé 37, 2750 Ballerup.

B 10673 OZ7SX, Henning Steen Hansen,
c/o Damtoft, Landsdommervej 3, 4., tv., 
2400 København NV.

C 10678 OZ8MH, Mogens Hersø Rasmussen, 
Rødegård 11, 4., 2300 København S.

C 6532 OZ8OZ, Søren Kristian Nielsen,
Grenåvej 463, 8250 Egå.
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C 8656

OZ8QRV, EDR Helsingør afdeling, GI. 
Golfklub, Gammel Hellebækvej, 3000 
Helsingør. (Ansvarshavende : 0Z80M - 
O. M. Hansen, Sankt Knuds Vej 6, 3000 
Helsingør).
OZ8TO, Alfred V. Olsen, Søndervej 2, 
Ørslev, 4760 Vordingborg.

Inddragelser:
B OY2J, Johan Isholm,

Undir Ryggi 3, Torshavn.
B OY2M, Kristian Mads Guttesen,

Joanes Patursonargøta 57, 3800 Torshavn.
B OY3L, Julian Johannes Olsen,

Mattalag, 3800 Torshavn.
C OY3SL, Sven Lutzen,

Stokksoyri, 3870 Klaksvik.
B OY6JB, James S. Binder, FLD 605,

COMM-Mjørkadalur, 3800 Torshavn.
A OZ1CI, Bjarne Jørgensen,

Skottenborg 27, Viborg.
B OZ1JT, Joachim Giebel,

Plantagevej 33, 6270 Tønder.
B OZ1KS, Carl Kristian Simonsen,

Amagerbrogade 134, 2., 2300 Kbh. S.
C OZ1MG, Jørgen Madsen Jensen,

Tebstrup gi. kro, 8660 Skanderborg.
A OZ1MQ, Mogens Lindstrøm Frederiksen,

Rolfsvej 28, 2., 2000 København F.
B OZ1NR, Niels Erik Hausamann,

Nordborggade 43, st., 8000 Århus C.
B OZ2GB, Vagn Harly Andreasen,

4000 Roskilde.
C OZ2GP, Erik Jes Grønheden Petersen,

Gugvej 97, 9000 Aalborg.
B OZ2HN, Halfdan Thormod Nielsen,

Tulipanvej 5, 8240 Risskov.
B OZ2KA, Erik Kaunitz Hylander,

Skovbakken 1 D, 7000 Fredericia.
B OZ2RE, Egon Emil Poulsen Rais,

Mamrelund 16, 7900 Nykøbing M.
C OZ2RJ, Sven Rysbjerg Jensen,

Skolegade 23, 7570 Vemb.
A OZ2TH, Torkild Holm,

Åbakkevej 36, st., 2000 København F.
B OZ2Y, Johannes Georg Carstensen

Egebjerg, Algade 31, 4220 Korsør.
B OZ3AZ, Arne Bech-Jensen,

Langekærvej 3, 2750 Ballerup.
B OZ3VE, Viggo Lund Hansen,

Eugen Warmings Vej 43, 8000 Århus C.
A OZ3WQ, Peter Lynggård,

Østerbrogade 158, 2100 København 0.
C OZ4CL, Curt Møhring Larsen,

Læssøesgade 9, 2., th., 5000 Odense.
B OZ4IW, Jens Jørgen Ipsen,

»Bakkedal«, Åløse, 3751 Øster-Marie.
B OZ4PQ, Peter Fugl, H. P. Simonsens

Allé 9, Fruens Bøge.
B OZ4RU, Rudolf Thomsen,

Fabriksvej 93, Horsens.
C OZ5HY, Henrik Høgh,

J. E. Pitzners Vej 18, 2730 Herlev.

C OZ5IK, Ib Kruse Jørgensen,
Klosterbakken 41, 4200 Slagelse.

B OZ5JA, Jer s Anker Sommer,
Julius Valentiners Vej' 38, st., tv.,
2000 København F.

B OZ5NI, Erik Nielsen,
Mosevangen 24, 4220 Korsør.

B OZ5NJ, John Jørgen Nielsen,
Enghavevej 100, 2450 København SV.

B OZ5PH, Allan Lindhøj,
Skolevej, 6731 Tjæreborg.

B OZ6AG, Hans Peter Hansen Kvist,
Elmegården, opg. A, 7400 Herning.

A OZ6BN, Sven Borgen-Nielsen,
Limfjordsvej 34, København F.

B OZ6FI, Finn Ingolf Pennerup,
Vesterbrogade 14, Nørresundby.

B OZ6HE, Svend Henning Møller,
Ny Grenåvej 4, st., tv., 8900 Randers.

B OZ6KN, Kristian Bøgeskov Nielsen,
Park Allé 192, 2600 Glostrup.

B OZ6KO, Orla Agerbech Koefoed,
Firkløvervej 22, 2400 København NV.

B OZ6LS, Ludvig Theodor Svane,
Gartnervang 19, st., th., 4000 Roskilde.

B OZ6PF, Per Fuglsang,
Vesterbro 24, 9000 Aalborg.

C OZ6YH, Erik Dræby Nielsen,
Løgstørgade 7 2100 København ø.

A OZ7CI, Flemming Christian Victor
Larsson, Koli. 6, vær. 264, Universitets
parken, 8000 Århus C.

A OZ7DT, Kristian Berg Hansen,
Sydjyske CF Kolonne, Vilstrupvej,
6100 Haderslev.

A OZ7HI, Henrik Larsen,
Ramsing, 7861 Balling.

B OZ7RH, Richard Emil Christiansen
Hjortsberg, Møllegade 90 A,
8660 Skanderborg.

B OZ7RQ, Benny Christensen,
Vedbæksparken 4, Thorsvang,
8700 Horsens.

B OZ7V, August Wilhelm Holm,
Bymandsgade 24, 2791 Dragør.

B OZ8AF, Allan Bang Frøsig,
Grønnegade 32, 6760 Ribe.

B OZ8DX, Ole Bendt Kruuse,
Edithsvej 10, Glostrup.

B OZ8EF, Erling Fokdal Hansen,
Dommervænget 24 B, 2., tv., Roskilde.

A OZ8MM, John Munkholm Andersen,
Baunebakkevej 49, 2650 Hvidovre.

B OZ8VA, Vagn Appel, Blåhøj.
C OZ9FT, Helga Thuesen,

Østerbrogade 26, 5600 Fåborg.
B OZ9GL, Gerhard Lohse,

Artillerivej 63, vær. 89, København S.
B OZ9SN, Svend Nielsen,

Hvidovrevej 468, 1., tv., 2650 Hvidovre.

Bliv medlem af EDR
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Nye medlemmer:
11359 Bruno Hofdam, Ætnavej 5, København S.
11360 Tage Ursin, Lundebjerggårdsvej 244, 2., 

Skovlunde.
11361 Elisabeth Ursin, Lundebjerggårdsvej 244, 2., 

Skovlunde.
11362 N. B. Mehl, Holdbi Kro, Tørsbøl.
11363 Russel G. Wicker, P.O.Box 463, Perrine,

Ila 33157, USA.
11364 Hugo Vestergård, Ljørslev, Nykøbing M.
11365 John Friis Jensen, Frilandsvej 13, Tønder.
11366 H. C. Bechmann, Linkenkærsvej 60, Svendbg.
11367 Erik Pedersen, Broby Græslod, Sorø.
11368 Robert Møller Måndbjerg, Leasalle 14, 

Tønder.
11369 Preben Pagh, Grønhøj 4, Krogstrup.
11370 Jørgen Kristensen, Solbærvej 6, Sabro, 

Mundelstrup.
11371 Mogens Probst, Mejsevænget 8, Åbybro.
11372 Aage Monrad Christensen, Sommersted 

Centralskole, Sommersted.
11373 Karl Martin Jensen, Ærholm 10, Aabenraa.
11374 Finn Lorentzen, Ny Møllevej 2 B, Herning.
11375 Alf Dannevig, Flødevigen, Arendal, Norge.
11376 Poul Erik Andersen, Bøgum, Aalestrup.
11377 J. B. Winther, Nedergade 18, Odense.
11378 J. Dalgaard Sørensen, Gefionsvej 35, Åbyhøj.
11379 Kai E. Niebling, C. F. Richsvej 112, 1., tv., 

København F.
11380 Poul Zimmermann Nielsen, Kjeld Langes

gade 8, 1., København K (A).
11381 Johannes Lund, Hadsundvej 76, Randers.
11382 Jørgen Pedersen c/o Jacobsen, Uffesgade 6, 

3., th., København N.

Atter medlem:
6921 Pauel H. Nielsen, Indre Ringvej 223, 

Fredericia.
8741 Johs. Andersen, Egmont Kollegiet, vær. 858, 

Nørre Alle 75, København ø.
7674 Chr. Sikjær, Valdemarsvej 1, Herning.

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 2116 (Eksperimenteren
de Danske Radioamatører, postboks 79, København 
K.) Husk på indbetalingskortet at anføre: »QSO- 
instruktionshæfte«.

73 Hovedbestyrelsen.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

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

☆

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

☆

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

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

☆

Indmeldelser i foreningen sker ved henvendelse til 
kassereren.

Kontingentet er kr. 40,- om året.

Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. 
Afleveret til postvæsenet den 13. juni 1969.

243


