oz
NR. 7 . JULI 1969 . 41. ARGANG

ENKELT-SUPER MED FASELÅSET
OSCILLATOR
Af OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade, Ålborg

I den nye engelske „Radio Communication
Handbook“, udgivet af RSGB, er der vist en
interessant modtager, baseret på det fortrinlige
blanderrør 7360. Man lægger straks mærke til,
at modtageren er uden HF-trin. Dette begrun
des med, at modtagerens HF-trin også er med
til at forstærke nærliggende kraftige signaler,
og at dette især er udpræget, når man lytter på
svage signaler, hvor HF-trinets forstærkning er
stor. I dette tilfælde vil et nærliggende meget
kraftigt signal blive forstærket væsentligt i HFtrinet og kunne overstyre en efterfølgende blan
der, hvorved krydsmodulation forårsages. 7360
kan behandle nærliggende kraftige signaler på
helt op til en størrelsesorden på 2 volt uden
nævneværdig krydsmodulation, hævdes det.
Når man ikke har et HF-trin, må man skaffe
sig kompensation herfor i form af større efter
følgende MF-forstærkning. Dette sker med et
ekstra trin MF, og samtidig hermed har man
anvendt meget stejle MF-rør, EF 183. Jeg
troede først, at det var uladsiggørligt at få 3 så
stejle rør til at køre stabilt på samme frekvens
uden krumspring, og det er da heller ikke lyk
kedes for mig at få forstærkeren helt stabil i den
opstilling, som er vist i den engelske håndbog.
På den anden side viste det sig, at effektiviteten
ved anvendelse af mindre stejle rør faldt ret
væsentligt, og ved blot at nedsætte forstærknin
gen i første trin, og en meget lille ubetydelighed
i andet trin (se senere herom), var hele forstær

keren fuldstændig bomstabil, og lad mig allere
de nu sige, at dette er en absolut betingelse for
i det hele taget at få noget godt ud af anstren
gelserne.
Jeg havde nogle 7360-rør liggende, og dette
gav blod på tanden. Det er muligt, at man kan
lave flere dele, ja, endog hele modtageren med
transistorer, men så bliver det jo en anden sag,
og nu skulle som sagt systemet med en 7360 i
indgangen prøves. Når man derfor har spæn
dinger til dette rør tilstede, kan man jo lige så
godt bruge disse spændinger til modtagerens
øvrige funktioner. Derfor begrundelsen for at
anvende rør.
Modtageren er beregnet på at arbejde på 80,
40, 20, 15 og en del af 10 meter-båndene. Den
kan efter behag udvides med mere af 10 meter
eller det hele, det kræver i så fald blot et eller
flere krystaller, eet for hvert område, man ud
vider med. Modtageren bestryger et frekvens
område på 500 kHz; om det lader sig gøre at
udvide dette område væsentligt, tror jeg næppe.
Det betaler sig næppe heller, idet det så går ud
over båndspredningen på områderne.
I modtagerens indgang bemærker man et top
koblet båndfilter afstemt med en variabel 2gangskondensator. Kredsene er afskærmet ind
byrdes med en metalskærm, således, at den
eneste kobling sker via topkapaciteten. Signalet
tilføres styregitret i 7360, gitret er forspændt
med en fast forspænding på ca. - 2 volt fra

245

Modtageren set nedefra (sammenlign foto ovenfra:) Til venstre ses områdeomskifteren, nederste
vedoscillator og X-tal-oscillator. Print til højre herfor indeholder: Fasedetektor, DC-forstærker og savtakgenerator.

en negativ spændingskilde. Til styreelektroder
ne i 7360 tilføres et balanceret oscillatorsignal
fra et ligeledes balanceret oscillatorrør, et
E88CC. Oscillatorsignalet ligger netop så meget
over indgangssignalet, som svarer til mellemfre
kvensen, som i min modtager er 2 MHz, d. v. s.
på 80 fra 5,5-6 MHz, på 20 meter fra 1616,5 MHz o. s. v. Jeg havde et sæt krystaller
liggende på denne mellemfrekvens, derfor an
vendte jeg dem, men det kan anbefales at an
vende et sæt krystaller, der ligger en ubetydelig
hed lavere f. eks. 1,990, så undgår man harmo
niske af beatfrekvensen på 14 og 28 MHz,
hvis man kører CW så tæt på båndgrænsen.
Jeg har ikke fulgt diagrammet i den engelske
håndbog slavisk. Jeg har bl. a. udeladt parallel
kapaciteterne i hovedoscillatoren (således be
nævner jeg denne oscillator fremover). Derved
sparede jeg bl. a. en udligningstrimmer for
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hvert område, og har i stedet anvendt een en
kelt Philips rørtrimmer fælles for alle områder.
Den indstilles til balance, således at oscillator
signalet er lige stort på styreelektroderne i
7360. Den eneste kapacitet, der derefter er over
hovedoscillatorens spoler, består foruden snyl
tekapacitet kun af kapaciteten i de 4 kapacitets
dioder BA 111. Dette har ikke givet problemer
af nogen art. Selve oscillatoren svinger meget
villigt, uden indsat kreds svinger den som en
multivibrator. DC-spændingen på 7360 er ba
lanceret med et potmeter. I anoden på 7360 er
indsats en kreds, bifilart viklet på en Prahn
kammerform, og afstemt med 2 lige store kapa
citeter på 200 pF hver til mellemfrekvensen
2 MHz.
En link — forholdsvis lavimpedanset - kob
ler til krystalfiltret, der består af ialt 6 krystal
ler og 2 kredse, opviklet bifilart for at give tæt

7360

kobling, dette er ret ordinært. Man kan ekspe
rimentere med afslutningsmodstanden, som i
mit tilfælde passede bedst omkring 3 kohm.
Derefter følger mellemfrekvensforstærkeren.
Ved opbygningen af denne er det vigtigt at for
hindre, at signalet kan slippe udenom, hvorved
der kan opstå tilbagekobling med efterfølgende
ustabilitet. En omhyggelig afskærmning med
en skærm tværs over hver rørfatning er nok

EF183

EF183

nødvendig, og det viste sig nødvendigt at for
høje katodemodstanden i første trin til 1000
ohm og 100 ohm i andet trin, begge uafkoblet,
men så var den også helt stabil. En metode til
at undersøge stabiliteten er at fjerne de to før
ste MF-rør, stille S-metret på 0, derefter isætte
først det næstsidste, senere det første MF-rør
og så dels se, hvad der sker med S-metret, dels
iagttage suset i højttaleren. Med 56 ohm i alle
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katoderne slog S-metret helt ud, når det første
MF-rør kom i. Når modtageren er helt færdig,
må det sus, der eventuelt kan stamme fra MFforstærkeren, ikke være så altdominerende.
Man skal kunne høre forskel på, om antennen
er tilsluttet eller ej, ligesom suset skal falde, når
antennetilslutningen kortsluttes, altså lige akku
rat som ved enhver anden modtager. Lad mig
sige det så klart, at det ikke kan misforstås,
mellemfrekvensforstærkeren s k a l være helt
stabil, d. v. s. fri for enhver tendens til selv
sving.
En 7360 fungerer som produktdetektor og
beatoscillator, der er krystalstyret. Over det
lavfrekvente krystal er lagt en parallelkapacitet,
endvidere er det forsigtigt belagt med lidt loddetin. Dette var lettere end at skulle flytte 3 fil
terkrystaller! I serie med det højfrekvente kry
stal er lagt en Philips lufttrimmer, som med let
hed lagde dette krystal på plads. 7360 giver til
strækkeligt med lavfrekvens til at kunne ud

styre et udgangsrør direkte, og dette har jeg da
også gjort. Jeg prøvede først opstillingen i den
engelske håndbog med et ekstra trin LF, men
forstærkningen blev alt for voldsom, og mod
tageren blev betydeligt mere rolig at arbejde
med uden dette ekstra trin.
Fra 7360 udtages endvidere signal til ens
retning til anvendelse som AGC. Det er en ud
mærket opstilling, fuldt ud tilfredsstillende.
Muting kan man nemt lave ved at afbryde MFreguleringspotmetret fra stel, hvorved den ful
de minusspænding på 18 volt tilføres gitrene i
MF-rørene. Hvis man ønsker medhør, kan man
lægge en variabel modstand på 250 til 500
kohm mellem dette potmeters kolde ende og
stel. Med denne modstand kan man da regulere
den - spænding, som tilføres MF-rørene.
Blandingsrøret 7360 er ikke AGC-reguleret.
Jeg har udeladt støjbegrænseren og Q-multiplieren.
Foruden at levere signal til indgangsblander
røret leverer hovedoscillatoren et signal til et

SPOLETABEL m. v.
område

L1
antal
vind

L2

80 m
40 -

5
3

60 μH
17 μH

20 -

2

4 μH

15 10 -

2
1,5

2 μH

1 μH

L3

60 μH.
17 μH
4 μH
2 μH
1 μH

L4

ca 20 μH
- 10 μH
- 3 μH
- 1,5 μH
- 0,8 μH

L5 er viklet på en Prahn kortbølgeform med 5,5
vindinger, og med 10 pF parallelt er den afstemt til
36,5 MHz. En omskifter sørger derefter for at paral
lelkoble ovennævnte kapaciteter på de respektive om
råder. Tr er en Philips lufttrimmer 2-30 pF. Til hver
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L5

se
ne
den
for

X-tal
12 MHZ
15,5 22,5 29,5 36,5 -

C1

150 pF + trimmer
56 - +
22 - +
0- +
ingen

forkreds er der for hvert område ligeledes anbragt en
tilsvarende lufttrimmer.
L4, er anført med tilnærmede værdier, idet man må
eksperimentere sig frem til den rette værdi. Alle spo
ler er forsynet med jernkerner.

Modtageren set forfra. Der er ikke mange knapper at betjene, men til gengæld er der, hvad der skal være. De 3 knapper til ven
stre er: foroven drejekontakt til forkredse, forneden: områdeomskifter og skaladrev. Til højre: Under højttalerindskæring: St. by
knap, MF-regulering, nederst fra venstre: LF-regulering, omskifter for høj-lav sidebånd + 100 kHz X-tal.

blanderrør, ECH81. Det er derfor, at man på
den anden anode må balancere signalet ved
hjælp af en før omtalt trimmer. Til denne blan
der tilføres et krystalstyret signal, som frem
bringes i triodelen af ECH81, således at den
resulterede „mellemfrekvens" bliver 6 - 6,5
MHz, svarende til reference-VFO’ens frekvens.
I anoden på ECH 81 er indsat en transforma
tor, som jeg har viklet på en forhåndenværende
10,7 MHz spolerør, bestående af 2 spoler, vik
let med 0,1 mm lakisoleret tråd spoleafstand
3-4 mm, og med så mange vindinger, at fre
kvensen med en parallelkapacitet på 22 pF gi
ver ca. 6,3 MHz. Herefter følger et forstærker
trin bestående af et EF 91 med en kreds i ano
den svarende til de før omtalte, hvortil er kob
let en sekundærkreds som jeg delvis har viklet
over den kolde ende af primærkredsen. Sekun
dærkredsen er ikke afstemt, men tilsluttet en
fasedetektor bestående af 2 dioder. Til denne
fasedetektor tilføres endvidere et signal fra en
såkaldt reference-VFO. Når de 2 signaler er i
fase, opstår en jævnspænding, der forstærkes i
en efterfølgende jævnspændingsforstærker, en
transistor 2N3704. Jævnspændingen tilføres de
4 kapacitetsdioder i hovedoscillatoren, hvorved
deres kapacitet ændres. Nu skulle man jo gerne
træffe den frekvens, der sammen med krystal

frekvensen netop giver en frekvens svarende
til reference-VFO’en. For at sikre dette
benytter man sig af en sweepgenerator, bestå
ende af en unijunction-transistor, en TIS43,
der giver savtakspændinger på nogle få hertz.
Denne savtakspænding tilføres ligeledes hoved
oscillatoren, og amplituden af savtakspændin
gerne skulle gerne svare til forskellen mellem
minimum og maksimum af DC-spændingen fra
2N3704. Derved vil savtakspændingen være i
stand til at fange den rigtige frekvens i hoved
oscillatoren, og når dette sker, opstår der som
omtalt en DC-spænding i fasedetektoren, der
forstærkes i 2N3704, hvorved savtakoscillato
ren standser. Så er hovedoscillatoren låst fast,
og frekvensændringen er udelukkende afhængig
af referenceoscillatorens indstilling. Det er så
ledes denne VFO, der bestemmer modtagerens
frekvensindstilling, og man kan altså kæle me
get for denne og gøre den så stabil som muligt.
Jeg har anvendt rør, men jeg tror, at en tran
sistoropstilling netop ville være berettiget her,
og det skal da også prøves. Det er praktisk talt
udelukkende denne VFO, der bestemmer fre
kvensdrift, der i den foreliggende konstruktion
er meget beskeden og faktisk kun til stede de
første ca. 10 minutter.
Faselåsningen er så effektiv, at man faktisk
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Modtageren set bagfra og fra oven: Nederst i midten Power, over det ses MF kanal med produktdetektor med 2 X-tals. Øverst til
venstre: Højttaler + transformer + udgangsrør. 1 midten indbygget i metalkassen: VFO. Til højre herfor: forstærker for 6—6,5
MHz, herefter X-tal ose. Nedenunder: Hovedoscillator og inderst 7360 indgang med drejekond.

ikke tror det. Eksempelvis kan jeg fortælle, at
man kan tage om hovedoscillatorens spole,
uden at dette har den ringeste indflydelse på
modtagerens frekvensindstilling. Jeg ophængte
forsøgsvis en tilfældig spole i trådenderne (lit
zetråd). Den dinglede bogstavelig talt, men
trods dette havde det overhovedet ingen ind
flydelse på modtagerens indstilling, når der
først var faselåsning til stede.
Modtageren er udstyret med et S-meter, op
hængt mellem sidste MF-rør og et punkt på
udgangsrørets katodemodstand, bestemt af et
potmeter, der bruges til nulindstilling. Det giver
et S-meter, der ikke straks ved start af modta
geren farer op på stopklodsen, men forholder
sig på nul, indtil modtagerens rørs katoder er
opvarmede.
Med hensyn til selve modtagerens opbygning
kan jeg sige, at jeg for en gangs skyld har ind
bygget såvel power som højttaler i kassen, uden
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at det har voldt nogen problemer. Rørene kører
med meget lave anodespændinger, forsynings
spændingen er 135 volt, derved undgår man en
hel del ekstra centralvarme.
Man skal være meget omhyggelig med af
skærmning, således at signalerne ikke løber den
forkerte vej. VFO’en er således helt indesluttet
i en færdigkøbt aluminiumskasse, og signalet
føres i coaxkabel til fasedetektoren. Også ho
vedoscillatoren er afskærmet, signalet herfra
dæmpes i øvrigt effektivt i 7360.
Jeg har fulgt den naturlige fremgangsmåde
ved at bygge et sådant projekt, nemlig med at
begynde bagfra, først power, så LF-del, detek
tor, beatoscillator og MF-del, hvorved man ef
terhånden kan afprøve, hvad man har lavet, in
den man går videre. Så blev det øvrige tilføjet,
og så opstod det øjeblik, hvor den skal indstil
les til at fungere, for man får ikke lige med det
samme et signal ind på modtageren. Lad os

forudsætte, at vi har trimmet krystalfiltret, det
har været beskrevet i OZ tidligere, og så skulle
vi jo gerne have et signal frem. Vi må først sik
re os, at krystaloscillatoren svinger. Det gør
den villigt. Jeg har anvendt fabriksnye krystal
ler, hvoraf de, der ligger over 20 MHz, er over
tonekrystaller. Dernæst skulle vi gerne have
bredbåndsforstærkeren på 6 - 6,5 MHz rigtigt
indstillet. Dette kan nok volde vanskeligheder,
men lad os nu forudsætte, at vi kan finde et
signal på 6,25 MHz, som vi kan sende igennem
den. Så kan vi nogenlunde få kredsene på
plads. Vi må fjerne reference-VFO-røret, så
længe dette står på.
Man har i øvrigt en gratis sweepgenerator til
stede, så hvis man tilslutter et skop til en af
fasedetektorens dioder, kan man se kurvefor
men på skopet. Det er dog ikke sikkert, at det
er helt rigtigt i praksis, det man får frem på
skopet.
Vi stiller modtageren ind på et af områderne,
lad os f. eks. sige 20 meter. Man vil - med alle
rør isat, også VFO’ens - nu sikkert kun høre
sweepgeneratoren i højtaleren, og vi justerer
nu på hovedoscillatorspolen, indtil vi forhå
bentlig er heldige at høre sweepgeneratoren
stoppe. Så skulle der være faselåsning, og for
udsat, at VFO’en dækker det rigtige område,
skulle der altså være signal på modtageren, na
turligvis hvis der foregår noget på 20 meter, og
forudsat at vi har antenne tilsluttet. Vi kan så
dreje på VFO’en for at se, hvor stort et stykke
faselåsningen holder, og det viser sig måske, at
den ikke dækker hele området, som i min mod
tager netop dækker 500 kHz. Her kan man så
efter tur dels dreje på hovedoscillatorens jern
kerne, dels forsøge en mindre tilpasning ved at
justere bredbåndsforstærkerens jernkerner. Det
er navnlig i yderstillingerne, at man kan få det
sidste med ved at dreje på 6 - 6,5 MHz-forstærkerens kerner. Det skulle ikke volde nogen
vanskelighed at få hele området til at køre kor
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rekt, kun på 80 meter, som kræver den største
kapacitetsvariation for at dække 500 kHz,
kneb det for mig at få de øverste 50 kHz med
lige inden 4 MHz. Har man først indstillet eet
område, er det kun et øjebliks sag at indstille
de øvrige, idet man nu kun skal tilpasse hoved
oscillatorspolerne til disse områder. Til sidst
må man have det nøjagtige område fastlagt,
dette sker ved at dreje på VFO’ens jernkeme,
idet man må sikre sig, at modtageren begynder
det rigtige sted, f. eks. ved 14 MHz. Her har
jeg benyttet mig såvel af et gitterdykmeter, som
en 100 kHz-frekvensstandard.
Og hvad er så resultatet af alle disse anstren
gelser:
Ja, jeg kan kun sige, at jeg for min part er
godt tilfreds med resultatet. Modtagerens føl
somhed kan sagtens måle sig med en alminde
lig dobbeltsupers. Er man omhyggelig med for
kredse samt med justeringen og samløbet af
disse, skulle der ingen problemer være her.
Modtageren er fri for krydsmodulation, den er
også fri for »falske« signaler, d. v. s. »bære
bølger«, som i dobbeltsupere kan opstå ved
blanding af diverse oscillatorers harmoniske,
som netop kan ramme den frekvens, hvor man
støder på dem. Tag f. eks. antennen fra modta
geren og lyt så, hvor der kommer disse mærke
lige fænomener. Dem har jeg ingen af i denne
opstilling. Den er indgået som stationsmodta
ger, og den trivielle dobbeltsuper er i stedet
blevet reservemodtager.
Ved første øjekast er modtageren vanskelig
at bygge, men når man først er kommet i gang,
ja, så opdager man, at den ikke er spor sværere
at lave end den traditionelle dobbeltsuper.
Tænk blot på, at der ikke er noget problem
med at få samløb mellem „forkredse“ og oscil
latorkredse som i en dobbeltsuper med en 3gangskondensator, et samløb, som en sådan
modtagers virkemåde er så afhængig af. *

FLERE MEDLEMMER
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Skriftlig teknisk prøve for radio
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1. I en modtagers AV C-kredslob ønskes en
tidskonstant på 2 sek. Kapaciteten i kreds
løbet er 0,5 pF.
a) Hvor stor skal modstanden, som aflader
kondensatoren være?
b) Til hvilken værdi er spændingen faldet
efter de 2 sekunders forløb, hvis maksi
malspændingen er 15 volt? (Omtentlig
angivelse tilstrækkelig).
2. En 70 Ohms transmissionslinie er koblet til
en 35 Ohms antenne. Beregn:
a) standardforholdet,
b) den brøkdel af effekten, som reflekteres
tilbage mod senderen.
3. Tegn blokdiagram over en flerbånds SSBsender efter filtermetoden og giv en kort be
skrivelse af, hvad der sker i de enkelte trin.
4. a) Tegn principdiagram af et modstands
temperaturstabilisering,
b) Hvor stor er effektforstærkningen ud
trykt i dB, hvis transistorens strømfor
stærkning er 60, indgangsmodstanden 1
kOhm og belastningsmodstanden i kollektorkredsen 11 kOhm?
5. a) En AM-sender med max. tilladt anode
e f f e k t (kategori B) moduleres 40 pct.
med en ren tone. Anodevirkningsgraden
er 50 pct. Hvor stor er den afgivne e f f e k t
i ét sidebånd?
b) Hvor mange dB større er den afgivne
e f f e k t for en tonemoduleret SSB-sender
med samme tilførte anodeeffekt og ano
devirkningsgrad?
6. Tegn nøglingsanordning for en CW-sender
med komponenter til tegnafrunding. Nøg
len skal være berøringssikker.
7. a) Hvor stor er den maksimalt tilladte ka
pacitet af en kondensator mellem en lys
netfase (220 volt AC) og jord?
b) Hvor stor vil strømmen gennem en kon
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densator med denne værdi og forbundet
på nævnte måde kunne blive?
8. a) Forklar hvorledes en TV-modtager kan
blive forstyrret af en amatørsender, selv
om dennes harmoniske er e f f e k t i v t dæm
pet.
b) Angiv foranstaltninger til afhjælpning af
forstyrrelserne.
9. Tegn diagram af et gitterdykmeter og angiv
hvorledes og hvortil det kan benyttes.
BESVARELSE
1.
Den del af modtagerens AVC-kredsløb
(eller AGC, som vi hellere vil kalde det), som
har interesse i denne forbindelse, er vist på
fig. 1. Når konstant bærebølge modtages, vil
dioden D ensrette mellemfrekvenssignalet,
hvorved kondensatoren C oplades til signalets
spidsspænding; her er polariteten negativ, når
dioden vendes som vist. Den DC-spænding,
der er til rådighed til nedregulering af for
stærkningen i HF og MF, føres ud ved pilen.
Tænkes bærebølgen pludselig fjernet, påbegyn
des afladningen af C gennem R, og tidskonstan
ten er den tid, målt i sekunder, der går, inden
spændingen over C er faldet til 37 pct. af den
oprindelige værdi. Denne mærkelige værdi
kommer af, at man så kan anvende en yderst
>AGC
R

simpel formel til beregning af tiden, når man
kender R og C. Eller som her til beregning af
R, når tn og C kendes:

Hermed er la) besvaret. Til 1b) er svaret de
ovenfor nævnte 37 pct. af 15 V, der bliver ca.
5,6 V (VTS side 29).
2. Vi har ZG _ 70 ohm, ZB = RB _ 35 og
VTS side 115 giver da:
a) standbølgeforholdet S =
b) Her kan vi ikke finde svaret i VTS, men
må slå de nødvendige formler efter andetsteds

- der har også stået noget herom i OZ, men vi
skal her se, hvordan man kan regne sig frem til
resultatet, det er såmænd ikke så indviklet.
Man skal have fat på en formel, der giver sam
menhængen mellem standbølgeforholdet S og
henholdsvis den fremadgående og den reflekte
rede effekt. Selv kan jeg kun huske een formel:

Kalder vi under de følgende regninger

skede udtryk, der kan give svaret på spørgs
mål 2b):

der giver forholdet mellem frem- og tilbagegå
ende effekt og omvendt, når standbølgeforhol
det er kendt. Indsættes S = 2, fås

have det i procent.
Fremtidige eksaminander kan notere sig den
herover udledte formel. Man bør i øvrigt be
mærke, hvor lidt et standbølgeforhold så stort
som 2 egentlig betyder!

3.
Fig. 3 viser blokskemaet for en flerbånds
SSB-sender (VTS side 97). Fra mikrofonen
kommer talespændinger, der gives en passende
forstærkning i modulationsforstærkeren, hvori
der også findes filtre til at forme frekvenskarak
teristikken passende (afskæring over 3 kHz). I
den første balancerede modulator, der fødes
med et krystalstyret oscillatorsignal på f. eks.
10 MHz, dannes to sidebånd til bærebølgen,
der undertrykkes sammen med LF-signalet. De
to sidebånd føres til et ca. 3 kHz bredt båndpasfilter (krystalfilter), der fjerner det ene side
bånd, f. eks. det lave. Talesignalet er nu blevet
til et SSB-signal, der optager frekvensområdet
fra 10.000,300 kHz til 10.003,000 kHz. I den
anden balancerede modulator „flyttes" dette
signal til slutfrekvensen. Arbejder VFO’en så
ledes på 4 MHz, fås output på ca. 6 og på ca.
14 MHz, og i den efterfølgende HF-forstærker
fjernes det førstnævnte, således at senderen kun
udsender et 20 m signal. Ved ændring af VFOfrekvensen til f. eks. 13,8 MHz fås output fra
den balancerede modulator på 3,8 MHz (80
m), og samtidig fås invertering, således at sen
deren nu udsender det lave sidebånd i over
ensstemmelse med gængs praksis. De til ek
semplet valgte frekvenser er tilfældige og ikke
nødvendigvis særlig praktiske. En virkelig sen
der er ofte indrettet lidt mere indviklet, idet
man ønsker at kunne bruge samme VFO-frekvens på alle amatørbånd, hvorfor endnu en
blanding er nødvendig. Dette har dog ingen
betydning for besvarelsen.

253

4a. Se fig. 4 (og VTS side 47 fig. 5.14).
Temperaturstabiliseringen ligger i, at basis
spændingen (DC) i forhold til nul er fikseret
med R1 og R2. Da basis-emitterspændingen er
lille sammenlignet med spændingen over emit
termodstanden R4, vil spændingen over emit
termodstanden kunne regnes for konstant un
der alle forhold. Emitterstrømmen er iflg. Ohms

FIG. 4.

lov IE =

, og da begge faktorer er uaf

hængige af transistorens opvarmning, er IE det
også. Kollektorstrømmen er næsten lig med
emitterstrømmen og er derfor også meget nær
konstant.
b) Man kan komme frem til den ønskede ef
fektforstærkning ved hjælp af skovl-og-spademetoden (så skal man ikke huske formler) på
følgende måde: Vi sætter en signalspænding på
indgangen på e1 volt. Vi ser bort fra R1 og R2
og får, da indgangsimpedansen er opgivet til 1

Indgangseffekten er ib2 . 1000 og effekten i
kollektorkredsen er (60 ib)2 • 11.000.
Forholdet er lig med effektforstærkningen:

For at finde antallet af dB skal vi tage 10 gan
ge titalslogaritmen af dette tal. Først 3,96, det
er praktisk talt 4 gange svarende til 6 dB. Og
så 10.000 gange, der svarer til 40 dB. Sum
men er 46 dB, der er opgavens løsning.
Det er praktisk at huske udtrykket for effekt
dels udfra spænding og modstand:
og udfra strøm og modstand: P = i2 • R.
Endvidere at 4 gange i effekt svarer til 6 dB og
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10.000 gange svarer til 40 dB (VTS side 24
tabel 3.1).
5.
a) Licensbestemmelserne siger, at max.
input for B-licens er 50 W. Bærebølgeeffekten
er 50 pct. heraf eller 25 W. Hvis nu modula
tionsgraden bare havde været 1 (svarende til
100 pct.), så havde vi straks kunnet svare, at
den samlede sidebåndseffekt var halvdelen af
bærebølgeeffekten, og at effekten i eet side
bånd derfor måtte være 1/4 • 25 = 6,25 W.
Men nu er m = 0,4, og så er det ikke så ligetil.
Modulationsgrad har noget med spænding at
gøre, og effekt er noget med spænding i anden
potens. Sidebåndseffekten nedsættes altså ikke
til 0,4 gange de 6,25 W, men til 0,42 • 6.25 =
0,16 • 6,25 = 1,00 W.
b)
SSB-senderens output er lig med bærebøl
geeffekten af AM-senderen ovenfor. Det søgte
tal er derfor 25 gange svarende til:
2,5 gange svarer til 4 dB (tages på regne
stok),
10 gange svarer til 10 dB (VTS side 24 tabel
3.1), ialt 25 gange svarer til 14 dB.

6.
For at få lidt variation i denne ofte tilba
gevendende opgave har jeg denne gang brugt
en nøgle-transistor, der - da de forekommende
spændinger er negative - er af PNP-typen
(krafttyper fås op til over 100 V max. kollek
torspænding). Når nøglen er åben, er emitte
ren strømløs. R3 og R4 vælges således, at Q1’s
basisspænding er lavere end zenerdioden D1’s
gennembrudsspænding, D1 skal udelukkende
sikre mod at nøglen kan antage højere spæn
ding, end stærkstrømsreglementet tillader,
d. v. s. max. 24 V. Det kunne ske, hvis Q1
slår igennem, zenerspændingen kan vælges til
f. eks. 9 eller 12 V. Q1 er strømløs, og de 80 V står på PA-rørets gitter, hvilket her anta
ges at være nok til at drive dette cut-off. Nu

sluttes nøglen, Q1 mætter og C1 parallelt med
C2 aflades gennem R2 til stel. R2 er den norma
le gitterafleder. Tegnets forkant afrundes p. g.
a. tidskonstanten bestemt af C1 + C2 samt
parallelforbindelsen af R1 og Ra. Endvidere
har det betydning, ved hvilken spænding der
kommer output, hvorfor det ikke er så lige til
at angive kurveformen nærmere. Når nøglen
slippes igen, går Q1 cut-off, og C1 + C2 opla
des gennem Ri til 80 V. Dette former tegnets
bagkant, men hvordan kan ikke uden videre
besvares - i praksis afgøres komponentværdier
nes endelige værdi ved forsøg.
7.
a) 5 nF iflg. stærkstrømsreglementet, b)
Ved 50 Hz (underforstået) findes strømmen af
spændingen og kondensatorens reaktans (se
VTS side 30):

Indsættes C = 5 ' 10-9 farad og f= 50 Hz,
fås X = 0,638 • 106 ohm = 638 kohm. Så giver
Ohms lov:

8.
a) De harmoniske af amatørsenderens
signal kan dannes I. ved overstyring af TVmodtagerens indgangstrin, hvorved også kryds
modulation optræder, og II. ved ensretning af
amatørsenderens udstrålede signal i en dårlig
metallisk kontakt i antennens nærhed eller i
TV-antennen selv. b) I tilfælde I hjælper et høj
pasfilter mellem TV-antenne og TV-modtager
sandsynligvis, ellers et bedre netfilter eller af
skærmning. II: Begge antenner efterses og sæt
tes i stand, endvidere flyttes senderantennen
højere op og længere bort fra mistænkelige byg
ningsdele etc.
En tredie mulighed er ensretning i modtage
rens LF-del, men dette vil næppe kunne ske
uden at I også optræder - eller kan det?

9.
Se fig. 9 (og VTS side 67-68). Gitterdykmeterets spole holdes således, at den kobler til
spolen i den afstemningskreds, hvis frekvens
skal måles, og GDM’s afstemning ændres, indtil
et dyk i instrumentvisningen opnås. I dykkets
bund kan den ukendte kreds’ frekvens aflæses
på GDM’s kalibrerede skala. Fjernes + B, kan
GDM benyttes som absorptionsfrekvensmeter
til efterprøvning af arbejdsfrekvensen for en
senders forskellige trin.
Kommentarer
Kun opgaverne 2 og 5 kan siges at gå udover
stoffet i VTS. Men man må jo være forberedt
på, at VTS ikke dækker A-prøven helt, det er
nødvendigt at følge godt med i OZ og at an
skaffe f. eks. den nye engelske Communication
Handbook (der dog ikke hjælper meget på sp.
2!). I øvrigt skal man jo blot have 6 af 9 opga
ver OK for at bestå, og det synes jeg nok, man
skulle kunne klare, hvis man har beskæftiget
sig med amatørradio i et par år.
7AQ.

Rettelse
I december 1968 har jeg i „OZ“ bragt en
frekvensstandard opbygget over et 100 kHz
krystal og nogle frekvensdelere. Der er indløbet
et par kedelige fejl i diagrammet, som jeg beder
undskylde, men de bevirker, at delingen ikke
foregår korrekt.
Nederst i diagrammet ses 4 bistabile multivibratorer. Der er anvendt en del dioder, hvoraf
de 5 øverste er tegnet lodret. Det er blandt dis
se, man skal finde fejlen.
Begynder vi fra venstre, er diode nr. 1 koblet
rigtigt, nr. 2 er forkert, katoden skal kobles til
basis i stedet for kollektor. Diode nr. 3 fra ven
stre har nøjagtig samme fejl, altså til basis i
stedet for kollektor. Nr. 4 og 5 er korrekt kob
lede.
Vy 73 de OZ1BP.

GITTER DYKMETER.

Tilføjelse
I juni OZ findes en beskrivelse af en RCmålebro af OZ1ZN, hvis navn og adresse des
værre er svundet ind til tre streger. Da næppe
mange vil kunne finde 1ZN efter dette, bringer
vi det manglende her: Leif Stenlev, Tangevej
92 A, 6760 Ribe. Undskyld, 1ZN!
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16
element
432
MHz antenne og 10
element
144
MHz
antenne.

Nogle VHF-antenner
Antenner til VHF- og UHF-området kan
udformes på et utal af måder. Der findes en
antennetype til næsten ethvert formål, der kan
bl. a. nævnes: parabolantennen, helicalantennen, hjømereflektoren, måtteantennen, yagiantennen, slotantennen og variationer af vertikal
antenner lige fra den simple groundplane-antenne til rundstrålende vertikalantenner med
stor forstærkning. De antennetyper, der i dag
har den største udbredelse i amatørkredse til
mobilbrug, er den horsontalt polariserede HALO-antenne, samt den meget populære 5/8bølgelængde stavantenne - i faste installationer
til hjemmebrug er den mest foretrukne anten
netype vel nok yagiantennen. Det er svært at
anbefale en antennetype, fordi der er så mange
lokale faktorer, der spiller ind. Personligt ville
jeg foretrække måtteantennen, hvis jeg havde
mulighed for at opsætte en sådan.
På 432 MHz er den mest anvendte antenne
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type en yagi med op til 16 elementer - den af
OZ7G udviklede 16 elements yagi har et garn
på ca. 16 dB over en dipol. Vil man fremstille
en virkelig god 432 MHz-antenne, kan det gø
res ved at stable 2 eller 4 af disse antenner. Til
brug i den lokale 432 MHz-trafik kan en min
dre antenne anbefales - f. eks. den lille 5 ele
menters antenne, som OZ8BH har udviklet den kan ved stabling af 2 eller 4 antenner blive
en udmærket DX-antenne.
Alle de viste antenner er beregnet til 300
ohms fødeimpedans. Hvis man ønsker at be
nytte et coaxialkabel som fødeledning, skal de
300 ohm symmetrisk transformeres til 75 ohm
usymmetrisk — dette sker lettest ved hjælp af
en balun, som ses i fig. 5. Til beskyttelse af ka
belenderne mod vandindtrængning kan jeg an
befale at anvende »Henley Plastic Compound«,
der bl. a. lagerføres af RADIO-PARTS A/S
under parts nr. 7550. Dette compounds fordel

Fig. 1 : Materiale, bom:
13mm ø messingrør. Ele
menter 6 mm ø tyndvæg
gede messingrør.

Drivelement
se detailtegn.

ALLE MÅL I mm-

Impedans i fødepunkt: 30 0£

ALLE MAL I mm

Impedans i fedepunktet: 300SZ

Fig. 2: Materiale, bom: 16 X 16 mm messingrør.
Reflektor og direktorer: 3 mm hårdtrukket messing
tråd. Driverelement: 6 mm messingrør med tilbagefø
ring af 1,5 mm messingtråd.

fremfor Araldit er den, at det også binder på
coaxialkablets isolationsmateriale - langtids
forsøg har vist, at ledningsmaterialet er fuld
stændig blankt og rent, når compound’en fjer
nes.
Mål for en række yagiantenner:
Fig. 1: 5 elements 432 MHz ant., OZ8BH.
Fig. 2: 16 elements 432 MHz antenne, gain
ca. 16 dB, OZ7G.

^ Drivelement se detailtegn.
ALLE MÅL I mm.

Impedans i fedepunkt 30032

Fig. 3: Materiale, bom: 18 X 18 mm messingrør.
Elementer: 10 mm tyndvægget messingrør.
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VXO på 2 m
Under min søgen efter en anvendelig VFO
til min 2-meter-station (model AP) faldt jeg for
OX3AB’s beskrivelse af den variable X-tal
oscillator (OZ okt. 1965 og jan. 1966). En for
søgsopstilling blev lavet på et løst chassis af de
forhåndenværende stumper, og resultatet blev
over forventning. Opstillingen blev indbygget i
selve senderen og det endelige diagram frem
går af fig. 1. Oscillatorrøret er et 6AK5, og det
oprindelige krystaloscillatorrør Vi ECC81 fun
gerer som forstærker (kan muligvis helt udela
des). 2 gangskondensatoren er en Prahn 2 X 60.
I øvrigt henvises til OX3AB’s artikler, det skal
kun nævnes, at spolen L1 er afgørende for,
hvor meget krystallet kan trækkes i frekvens;
størrelsen af spolen må der eksperimenteres

lidt med. Opstillingen kan uden vanskelighed
bringes til at dække hele 2-meter båndet med
6-7 krystaller. Eller hvad med at dække alle
„kanaler“ med et enkelt krystal? Stabiliteten er
så god, at man med en god skala nemt kan
indstille på en given frekvens med tilstrækkelig
nøjagtighed.
*

Alle
skærme
sammen loddet

f (MHz)
75 a
Coaxialkabel

impedans i fedepunkt: 300 32

Fig. 4: Materiale, bom : 20 X 20 mm messingrør.
Reflektor og direktorer: 4 mm hårdttrukken messing
tråd. Driverelement: 8 mm messingrør med tilbage
føring af 2 mm messingtråd.

Fig. 3: 6 elements 144 MHz antenne, gain
ca. 10 dB, OZ7G.
Fig. 4: 10 elements 144 MHz antenne, gain
ca. 13 dB, W6SAI og W6QKI.
Fig. 5: Balun.
På 144 MHz er en 10 elements yagitantenne
den mest populære - se foto, der viser, hvor
dan en 144 MHz 10 elements og en 432 MHz
16 elements antenne kan opsættes.
*
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Fig. 5 : v = hastighedsfakloren for det
bel :
Type
Impedans, ohm v
RG-58/U
53,5
RG-8/U
52
RG-11/U
75
ET10MA
75
Længde af balun fremstillet af ET10MA :
433 MHz : 24 cm
145 MHz: 72 cm

anvendte ka

0,66
0,66
0,66
0,7

Litteratur:
1. OZ7LX artikel i OZ om en 432 MHz 10 ele
ments antenne.
2. Kortbølge Amatørens Håndbog 1960, kapitel 10,
VHF antenner, af OZ7G.
3. VHF Handbook, W6SAI og W6QKI.
4. VHF for The Radio Amateur, W6AJF.
5. The Radio Amateur’s VHF Manual, A.R.R.L.
6. The ARRL Antenna Book, A.R.R.L.
Er der nogen, der får problemer med noget af det
beskrevne, er de velkomne til at skrive til mig, så vi i
fællesskab kan finde en løsning på det.

ELEKTRONISK NØGLE MED PRIK- OG STREG
HUKOMMELSE
Af OZ5LP, Mogens Pelle, Poul Bergsøe-kollegiet vær. 511,
Skodsborgvej 190, 2850 Nærum

Efter at have benyttet nøglen nogle måneder
finder man ud af, at det ville være en god idé
med automatisk afstand mellem bogstaverne.
Derimod mener jeg at måtte fraråde forsøg på
at lave automatisk afstand mellem ord. Dels
fordi dette med den anvendte manipulator ikke
kan bringes til at arbejde 100 pct. sikkert (da
buggen ikke får besked om, hvornår et ord er
færdigt), dels fordi den sidste rest af individua
lisme så forsvinder. Er der imidlertid specielt
interesserede, der ønsker at opnå tilnærmet
transmitterskrift (f. eks. morsekurser o. lign.),
skal jeg gerne hjælpe.
Det på fig. A viste kredsløb til automatisk
afstand mellem bogstaver bygger på følgende 2
grundelementer: En fiktiv kontakt og et binært
tællerkredsløb.
Ser vi på det oprindelige diagram, ses det, at
når vi har sendt det sidste tegn i et bogstav,
går nøglen tilbage i hvilestilling. I punkterne
A8 og B8 har vi derfor lavt output. Dette føres
ind på en gate og vi får her et højt output.
Er vi i færd med at sende et tegn, indeholder
mindst én af dets hukommelser et tegn, hvorfor
A8 og/eller B8 er høj. Føres dette ind på en
gate, får vi lavt output. Vi har herved fået la
vet en kontakt, der kan dirigere det binære
kredsløb. Dette udgøres af dets JK-flip-flopper
kaldet F og G på fig. A.
Selve virkemåden er følgende:
Så længe der sendes et tegn, er H8 lav, og
dermed også H7. H6 holdes lav af F13. H5 er
derfor høj og ligeledes F12 og G10. Som be
skrevet i OZ-marts, side 88, tvinger dette flipflopperne til at stå i C-tilstanden, hvor G9 og
F13 er lave og G8 og F14 høje. Fra F13 føres
det lave output dels op på H6 og dels over på

H12. Da ét lavt input alene ikke påvirker en
gate, vil gatene H12, 13, 14 og H1, 2, 3 arbejde
efter, hvordan spændingen er på H13 og bug
gen vil arbejde normalt.
Når et bogstav er færdigt sker der følgende:
E f t e r at den puls, der afslutter det sidste tegn
er kommet, tilbagestilles den sidst aktiverede
hukommelse. Der er nu lavt input på H9 og
H10. Dette giver højt output, dermed højt input
på H7 og dermed lavt output på H5. F12 og
G10 er nu lave, og flip-flopperne ikke mere
låst, men de bliver stående i samme stilling. I
denne stilling er G9 lav, hvorfor F1 og F3 også
Til AB

Fig. A.

er det. F vil derfor skifte, når pausens første
puls kommer på F2, og den første 1/3 af tiden
gået. F13 bliver nu høj og dette føres over på
H6, H12 og G6. På G6 vil dette ingen indfly
delse have, da det kun er en faldende spænding,
der kan aktivere flip-flopperne. På H6 vil det
kun have betydning, hvis en af hukommelserne
aktiveres mellem puls 1 og puls 2. Den høje
spænding på H6 vil nemlig forhindre H5 i at
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Af OY4OV
O. J. PETERSEN FLD. 605
BOX 21 7
3800 Torshavn

SELECTOJECT
Selectoject er en modtagerdel, der anvendes udbalanceringsfilter. Arbejdsfrekvensen kan
som selektiv forstærker eller som enkeltsignal lægges et hvilket som helst sted i LF-toneområ-

blive høj, uanset H7’s stilling. Når H12 bliver
høj, medfører dette, at H3 er høj, og dette for
hindrer buggen i at sende et tegn.
Vi har nu opnået, at buggen ikke sender i de
første 2/3 af pausen, men læg mærke til, at alt
dette sker først efter at den normale pause
mellem to tegn er fuldendt. Hvis man i den
normale pause aktiverer en af hukommelserne,
vil nøglen virke fuldstændig som normalt, idet
H5 bliver høj igen og dermed låser F og G.
Når næste puls kommer på F2, vil F skifte
igen. Dette vil få G til at skifte, hvorefter G9
og dermed også F1 og F3 vil blive høje. Altså
kan F ikke mere skifte og det binære kredsløb
har låst sig selv. Det lave output fra F13 føres
op på H6 og Hl2, hvad der ikke umiddelbart
har nogen betydning. Da dette sker e f t e r , at
2. puls er kommet, og da buggen ikke kan
påbegynde et nyt tegn, før 3. puls kommer, ses
det, at vi ganske gratis har fået foræret den
sidste 1/3 af pausen.
Hvis en af hukommelserne er blevet aktiveret
under den sidste 2/3 af pausen, er H7 lav, og
H6 bliver det efter 2. puls. H5 bliver så høj,
og F og G tvinges over i C-tilstanden, hvorefter
det hele kan begynde forfra.
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Hvis ingen af hukommelserne er blevet akti
veret, bliver hele kredsløbet stående låst, indtil
dette sker. Der sker så det samme som før, og
det ønskede tegn begynder ved næste puls.
Ved visse typer nøgling (f. eks. differentialnøgling) kan det knibe med at opnå det korrek
te forhold mellem prikker og mellemrum. Dette
problem løses ved hjælp af kredsløbet på fig.
B. C1, R3 og R4 fjernes, og der tilsluttes som
vist.

De integrerede kredsløb er af samme typer
som tidligere anvendt, og strømforbruget er så
lille, at den viste ensretter sagtens kan klare
det.
På diagrammerne er vist adskillige input, der
er jordet. Dette skal gøres, da der ellers på
grund af parasitiske forhold i de integrerede
kredse kan ske mystiske ting.
*

det ved at tune en enkelt knap (P2AB). Selek
tivitetsfaktoren er kontinuerlig variabel (P3).
Ved fonemodtagelse kan man reducere eller
eliminere en stødtone. Ved CW-modtagelse kan
forstyrrende signaler udbalanceres, eller alter
nativt kan det foretrukne signal skilles ud og
forstærkes.
Selectojecten kan også anvendes som LFVFO ved at dreje P3 op, til opstillingen svin
ger. Selectoject indsættes mellem modtagerens
højimpedansede udgang og et par hovedtelefo

ner 4-24 kohm. Strømforbruget andrager ved
9 volt ca. 3 mA.
Ved anvendelse skal overstyring af opstillin
gen undgås, da den ellers mister sine fordele.
Opstillingen er at finde i ARRL-håndbogen
1968 pg. 140 og skyldes WA6KGP og
W1YDS. For teorien om opstillingen konsul
teres EDR-håndbogen 1960 pg. 383 (kan lånes
på biblioteket).
Print og monteringstegning er vist i fuld
størrelse.
*
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TEKNISK BREVKASSE
Af tekniske årsager kommer brevkassen først i augustnummeret. Spørgsmål ind
sendes som sædvanligt til OZ6NF.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
OZ6PA, Poul Andersen.
Fig. 3. Værktøjet starter her
ude i kanten.
Hvordan man fremstiller
firkantede huller

Et vanskeligt arbejde, som nu bliver let at gå til.
Det er efterhånden sjældent, der inden for værk
tøj kommer en virkelig praktisk nyhed på markedet.
Vi er efterhånden så velforsynet med allehånde hjæl
pemidler i denne branche, at man ikke skulle tro, der
kunne opfindes mere. Det hænder dog af og til, at
der dukker en hel revolutionerende artikel frem, så
simpel og epokegørende, at man siger til selv, hvorfor
har man dog ikke kunne finde frem til den opfindelse
før nu.

Fig. 1. Sådan bruger man
ADEN NIBBLING værktøjet.

En ypperlig lille praktisk nyhed lanceres nu af
Århus Radio Lager, som er blevet enerepræsentant
for en amerikansk opfindelse, der hedder ADEN
NIBBLING TOOL. På dansk betyder nipping tool,
klippe- eller nippe værktøj, og det skal forstås således,
at værktøjet er i stand til at »nippe« sig igennem pla
der af jern eller aluminium, ja, sågar plastik. Dette
vil sige, at man med et sådant stykke værktøj kan
fremstille huller i plade og i alle mulige faconer.
I reglen fremstiller man et firkantet hul ved i pla
den at bore en række firkantede huller siddende tæt
side om side hele vejen rundt, men indenfor kanten af
det hul man har opmærket. Når boringen er sket fjer
nes hullernes mellemrum med en mejsel, og tilbage
står så et større filearbejde for at få fjernet eventuelle

Fig. 2. Værktøjet i brug
til chassisfremstilling.

grater og unøjagtigheder. Filing er imidlertid for den
uøvede ikke nogen simpel proces, selv om det synes
så, så resultatet bliver i reglen ikke særligt flatterende.
I industrien stanser man hullerne ud med et særligt
dertil konstrueret værktøj. Det er imidlertid en dyr
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proces, der også kræver specielle stansepresser. Et
stykke stanseværktøj består af et understempel, for
eks. et firkantet hul, og heri passer overstemlet be
stående af et firkantet stålstykke. Understempel og
overstempel er planslebne og hvis de anbringes nøjag
tig i en presse, så de ikke kan slå sig i forhold til hin
anden, så vil en metalplade, der anbringes mellem dem,
få et nøjagtigt udklip, der svarer til værktøjets form.
Der kræves et stort tryk til en sådan proces. Tryk
ket vokser naturligvis med arealet af den udstansede
plade. Dette tryk kan blive mindre, hvis vi begynder
at udstanse fra pladens forreste kant, herved vil vi
ikke udnytte stemplets bageste snitflade og arbejdet
vil blive betydeligt mindre. Et sådant værktøj kaldes
et svikværktøj, og med et sådant kan man »gnave sig«
igennem en jernplade, idet stykke efter stykke af ma
terialet fjernes. Har man en styrelineal, man kører
pladen efter, kan det blive en meget smuk udstansning,
og man kan køre i mange forskellige retninger og på
den måde fjerne eller udklippe meget store plade
arealer.
Et sådant stykke svikværktøj i håndformat er det
Århus Radio Lager har hentet hjem fra Amerika. Det
skærende overstempel passer ned i det tilsvarende
understempel, og overstemplet har den nøjagtige sty
ring ved sin anbringelse i en gliderkulisse i under
stemplet.
Den meget store stanse- eller klippekraft som for
dres fremkommer ved udveksling. Når værktøjet an
bringes i hånden, som tegningen viser det, vil fingre
nes trykkraft efter vægtstangsprincippet virke meget
voldsomt. Giver man f. eks. håndtaget et fingertryk
svarende til 10 til 15 kilo, så vil der mellem klippe
fladerne fremkomme et tryk på 3 til 400 kilo, og det
er nok til at tangen kan bane sig vej gennem pladen.
Man kan begynde udefra og arbejde sig indefter
som vist på fig. 3, men hvis man skal begynde sit
udskærearbejde inde i en plade så borer man et hul
på en 11 til 12 mm og starter herfra.
Jeg tror ikke det er nødvendigt at gå nærmere ind
på arbejdsmåden end her nævnt. Illustrationerne taler
for sig selv. Nævnes skal det dog lige, at der naturlig-

4. Alle mulige faconer
udskæres.

vis er grænse for den pladetykkelse, vi skal arbejde i.
For almindelig blød jernplade er grænsen 1,2 mm og
for aluminium 1,5 mm.

Bestyrelses- og
formandsvalg 1969
OBS! DE NYE AFSTEMNINGSREGLER OBS!
Afstemning ved bestyrelsesvalg foregår
stemning efter følgende regler:
Landet opdeles i seks afstemningskredse:

ved

uraf

Kreds 1 :
KØBENHAVN (postdistrikter for hvilke postadres
sen er København med tilføjelse af distriktsangivelse
(K, V, Ø, N, F, NV, S, SV og Valby) samt følgende
postdistrikter: Bagsværd, Ballerup, Brøndby Strand,
Brønshøj,
Charlottenlund,
Dragør,
Gentofte,
Glo
strup, Hareskov, Hellerup, Herlev, Holte, Hvidovre,
Kastrup,
Klampenborg, Lyngby,
Nærum,
Rødovre,
Skodsborg, Skovlunde, Springforbi, St. Magleby, Sø
borg, Vanløse, Vedbæk og Virum.
Kreds 2 :
Sjælland,
Grønland.

Lolland-Falster,

Bornholm,

Færøerne

og

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. Kredsinddelingen 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.

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

Bliv medlem af EDR
og modtag OZ hver måned
Kontingentet er kr. 40,00 om året.
Skriv til kassereren:
Fru Grethe Sigersted,
Borgmestervej 58.
8700 Horsens.
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At tænke sig:
at opleve et medlem af HB skrive et indlæg om den
organisatoriske side af EDR - godt! der er håb endnu.
Ved at læse 5WKs »mening om fremtidens EDR«
i OZ for juni d. å. kan man kun glædes over, at der
også er nogen, der tænker på, hvor svært det er at
arbejde i de små lokalafdelinger, hvor der vanskeligt
kan gennemføres gode arrangementer, fordi interes
serne er lige så forskellige der, som i de større afde
linger.
For en afdeling som København med mere end 700
medlemmer er det måske svært at forstå, men hvis
vi forestiller os en mødeprocent (som den vi har her
i afdelingen) præge en lokalafdeling med 30-40 med
lemmer, så kunne man nok lukke en del steder.
Tænk, hvor ville det være en hjælp for formændene
i de mange afdelinger at hente støtte og gode ideer i
»kredsstyrelsen« - tænk, hvilke friske indtryk vore
HB-medlemmer kunne komme til HB-møde med (for
HB medlemmerne deltager selvsagt i »kredsstyrelsesmøder«), Det bliver meget lettere at gennemføre
landsdels- og landsstævner, for via »kredsstyrelserne«
kan man sikre sig, at arrangementer ikke ødelægger
hinanden - og noget meget vigtigere, man kan via de
samme styrelser sprede interesse for arrangementer.
Jeg foreslår, at HB stiller 5WK’s idé op i korte
og præcise regler (eller hvad man vil kalde det) og
sætter det under debat på generalforsamlingen, så de
store og halvstore afdelinger kan få lejlighed til at
vise, at de gerne vil støtte de små afdelinger gennem
et samarbejde - en støtte, som vil styrke EDR gan
ske væsentlig.
Og lad os så se, at HB til den tid har fundet en
dirigent, der ved lidt om generalforsamling!
Vy 73 de 4JA.

Til OZ’s annoncører!
Må det være mig tilladt at komme med et lille
hjertesuk til OZ’s annoncører. Vi er nogle amatører,
som bor lidt langt væk fra de større byer og derfor
er nødt til at købe grej pr. postordre.
Der er en ganske bestemt ting jeg savner en annon
ce om, og det er variable kondensatorer. Hvad har I
på lager og kan levere med det samme. Lad os se en
annonce, jeg tror den vil give bonus omgående. For
at spare spalteplads skal jeg undlade at skrive om,
hvad jeg har været udsat for af uhyrligheder og an
vendt af porto for at fremskaffe var. kond. til nogle
af OZ’s konstruktioner.
Vy 73, 8238 J. M. Brodd.
Ulovlige radioudsendelser
Til underretning skal man herved meddele, at en
ulicenseret radioamatør ved Herning Byret i juni må
ned d. å. har vedtaget en bøde på 250 kr. for ulovlig
benyttelse af en radiosender. Det ulovligt benyttede
materiel blev konfiskeret til fordel for statskassen.
E. B. Børge Nielsen.
DR-amatører der ønsker DR-nummeret i QTHlisten bedes meddele det til kassereren inden udgan
gen af august måned.
Grethe Sigersted.
Ang. QSL Centralen.
OZ6HS, Harry Sørensen, Ingstrup, Løkken, er des
værre indlagt på sygehuset. QSL centralen passes un
der hans fravær af fru Sørensen, som vil ekspedere så
godt som muligt. Skulle der blive nogen forsinkelse,
bør vi alle bære over med Harry og hans kone.
Først og fremmest drejer det sig om, at Harry bli
ver rask, og vi ønsker ham god bedring.
OZ6PA.

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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TRAFFIC-DEPARTMEIMT
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
OZ7DX

Red. DR-stof

Gustav Adolfsgade 5, 2100 København Ø
Telf.: (01) 92 Øbro 8170
Red. Mobil-stof:

OZ8JS, Jørn Steffensen,
Krogskobbel 5, 6100 Haderslev.

Worked All SM
Som det vil være bekendt blev SM5-området den 1.
juli 1966 opdelt i to med prefixerne SM5 og SM0.
Prefixet SMØ står for Stockholm by og len. Som
følge af dette er der også sket nogle mindre ændrin
ger i reglerne for Worked All SM.
Herefter skal OZ-stationer have haft kontakt med
mindst to stationer i hver af de 8 distrikter dvs. fra
SM1 til og med SM7 puls SMØ-området.
SSA har endvidere set sig nødsaget til at ændre af
giften for diplomet til 15 IRCs. Ansøgninger som tid
ligere gennem Tr. Department.
Scout Jamboree vil blive »radio-aktiv«
Under den nationale drengespejder Jamboree i ti
den fra 16.-22. juli 1969, der finder sted i Farragut
State Park, Idaho, vil der være en amatørstation i
gang under kaldesignalet KF7BSA. Den fastlagte »ar
bejdstid« for stationen vil blive mellem kl. 16,00 til
05,00 GMT.
Frekvenserne på CW: 3590 - 7050 - 14090 21140 og 28190 kHz.
Frekvenserne på FONE: 3940 - 7240 - 14290 21360 -28990 kHz.
(Det bemærkes, at de understregede frekvenser ikke
kan benyttes af danske stationer).
Specielle fuldt kolorerede QSL-kort vil blive sendt
som bekræftelse på QSO.
Midlertidige polske kaldesignaler
I anledning af den Polske Folkerepubliks 25 års
, beståen har de polske postale myndigheder besluttet
at give specielle kaldesignaler til de polske amatører.
I perioden fra den 22. juli 1969 til den 22. juli 1970
vil de mest aktive polske amatører benytte specielle
prefixer 3Z1 til 3Z9.

WADM-Contesten 1969
Den østtyske contest vil i år blive afholdt fra den
18. okt. kl. 15,00 GMT til den 19. okt. 1969 kl.
15,00 GMT. De nærmere regler vil komme i et sene
re »OZ«.
International Short Wave Championship for Romania
C.C.S.R. - det rumænske amatørforbund - har
meddelt os, at årets mesterskabskamp finder sted den
1.
week-end i august. Sædvanlige amatørbånd samt
kun CW benyttes. Der kaldes »Test YO«. Formålet er
at kontakte flest mulige YO-stationer i flest mulige
YO-diskrikter. YO-stationens kaldesignal vil blive ef
terfulgt af skråstreg og to bogstaver, der indikerer i
hvilket distrikt stationen er beliggende.
Vi gengiver de forskellige distrikter her:
BU - Bucharest City - Hovedstaden i Rumænien.
AG Arges
HD - Hunedoera
BC Bacau
IS
- lasi
BT Banat
MR - Måramures
BV Brasov
MS - Mures-A.M.
CJ Cluj
OL - Oltenia
CR Crisana
PL
- Ploiesti
DB Dobrogea
SV
- Suceava
GL - Galati
RB - Region Bucuresti
Der kan endvidere oplyses, at de gennemførte for
bindelser med YO-stationer tæller med til de rumæn
ske certifikater, som vi benytter lejligheden til at in
formere om her.
YO AD
Worked all YO districts
YO AM
YO Alma Mater
YO CM
YO Check Mate
YO LC
Worked YO large Cities
YO 10x10
Worked
10 YO on 10 meters
YO 15 X 15
Worked
15 YO on 15 meters
YO 20x20
Worked
20 YO on 20 meters
YO 40x40
Worked
40 YO on 40 meters
YO 100x100 Worked 100 YO on all band.
Detaljer om disse certifikater fås på Tr. Dept.
Loggene for contesten skal være stemplet senest d.
1. september og sendes til:
Central Commission of Radio Sport
Post Box 1395
Bucharest 5 - Romania.
Nordisk mesterskab i rævejagt
Vesterås Radioklub har hermed fornøjelsen at ind
byde til SM og nordisk mesterskab i rævejagt d. 30.
og 31. august 1969. Samling sker på Lovuddens Van
drehjem som er af høj standard. Overnatningen koster
ca. sv. kr. 10,- og for måltiderne kr. sv. 5,-, for nat
mad, sv. kr. 5,- for morgenmad og sv. kr. 10,- for
eventuel lunch. Startafgiften sv. kr. 10,- indsendes
samtidig med anmeldelsen senest d. 16. august til
postgiro 38 15 01, Vesterås Radioklub, Box 213,
S-72106 Vesterås 1, Sverige. Anmeldelsen skal inde
holde oplysninger om deltagerens navn og eventuelt
kaldesignal, adresse, klub, alder d. 1. jan. 1969, samt
om overnatning ønskes samt hvilke måltider der øn
skes. Program vil blive udsendt til samtlige anmeldte
deltagere omkring en uge før konkurrencen.
Hjertelig velkomne
Vesterås Radioklub
Rævejagtskommitten/Donald Olofson, SM5ACQ.
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The Scandinavian Activity Contest 1969
Norsk Radio Relæ Liga står i år som arrangør af
S.A.C., der finder sted med
CW fra lørdag d. 20. sept. 1969 kl. 15,00 GMT til
søndag d. 21. sept. 1969 kl. 18,00 GMT og med
FONE fra lørdag d. 27. sept. 1969 kl. 15,00 GMT
til søndag d. 28. sept. 1969 kl. 18,00 GMT.
Nærmere oplysninger senere.
The Lebanese Amateur Radio Association (RAL)
har fornøjelsen at annoncere afholdelsen af en spe
ciel DX contest for at fejre sammenslutningens 20
års beståen.
Som følge af et ualmindeligt godt samarbejde med
det libanesiske turist-ministerium - Middle East Air
lines - Air Liban og Cadmos Hotel i Beirut er RAL
i stand til at stille store præmier i udsigt, som man
er sikker på vil gøre testen attraktiv for alle deltagere.
Testen finder sted kl. 00,01 GMT lørdag d. 4. okt.
1969 til kl. 23,59 GMT søndag d. 12. okt. 1969.
Formål:
Kontakt flest mulige OD-stationer på så mange for
skellige bånd som muligt i contestperioden. QSO’s
gennemføres efter behag på CW eller fone. Hver ODstation må kun kontaktes een (1) gang pr. bånd for
kontest kredit. Men den samme OD-station må kon
taktes på alle bånd.
Points:
Forbindelser fra Europa, Afrika og Asien tæller 1
point på 10,15 og 20 meter - 2 points på 40 m og
3 points på 80 m.
Resultat:
Slutsummen er den totale sum af points på alle
bånd.
Logs:
Loggen skal indeholde: dato-tid i GMT-bånd og
krævet antal points og sendes til
RAL
P.O.B. 1217
Beirut, Libanon.
RAL
Poststemplingsdato : 1. november 1969.
Præmier:
Gennem venlig støtte fra Middle East Airlines Air Liban og Cadmos Hotel i Beirut vil deltageren
med det højeste pointstal i verden modtage 2 flyve
billetter til Beirut fra et hvilket som helst land på
MEA-ruterne plus et gratis dobbeltværelse for 1 uge
på Cadmos-hotellet.
Billetterne og hotelopholdet vil være gældende in
denfor perioden 1. marts til 31. august 1970.
Deltageren med det højeste pointstal i hvert kon
tinent vil modtage 1 sølvbæger (pokal).
Deltageren med den højeste score i ethvert land og
U.S. call-district vil blive tildelt et særligt certifikat.
Japan Amateur Radio League
JARL har tilsendt os meddelelse om en beklagelig
fejl i tidligere annonceret tidspunkt for afholdelsen af
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10. ALL ASIAN DX CONTEST. Man meddeler nu
at den korrekte kontest-periode er :
kl. 10,00 GMT
d. 30. august 1969 til
kl. 16,00 GMT
d. 31. august 1969.
Nærmere regler foreligger endnu ikke.
UNION OF SPANISH RADIO AMATEURS
afholder sin III. Internationale Convention for radio
amatører i Tenerife på de Canariske Øer, hvortil alle'
interesserede amatører indbydes.
Nærmere om dette store arrangement, der strækker
sig fra d. 12. til d. 17. sept. kan fås ved henvendelse
til Tr. Dept.
Hong-Kong Firecracker Award
kræver fra 1. jan.
1970 6 forbindelser i
stedet for 4
fra alle ansøgere undtagen ansøgere fra
zonerne 18,
19, 23, 24, 25, 26, 27 og 28, der skal have haft 10
forbindelser i stedet for 8.
The »Worked All Britain Award«
For oversøiske stationer gælder det at have haft
kontakt med 300 ud af de 3960 mulige »områder« i
United Kingdom samt med mindst 30 ud af 98 grev
skaber. Forbindelserne skal alle være efter 1. jan.
1946.
En speciel »Worked A11 Britain« logbog bestående
af 144 sider kan rekvireres fra John Morris, G3ABG,
24 Walhouse Street, Cannock, Staffs for en pris af
10s eller 1½ dollar postfri. Denne bog indeholder
en komplet liste af refence numre på de 3960 »områ
der« og en liste over alle byer og større landsbyer i
hvert »område«. Endvidere findes der en ansøgnings
formular samt chechlister. QSL-kort skal ikke med
følge ansøgningen, men skal fremsendes på forlan
gende.
Aktivitetstesten juni 1969
Resultaterne for juni 1969 blev følgende :
Telefoni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

OZ9KZ
OZ5PE
OZ5EV
OZ6RT
OZ7OF
OZ3FT
OZ5JR
OZ8CV
OZ6IB
OZ2LW
OZ4XP
OZ3WB
OZ5KD
OZ1ZN
OZ7DX
OZ4H
OZ3BP
OZ9HC
OZ1PD
OZ4FF
OZ7BG
OZ3FC

19X150
19X149
19x142
19X135
19x129
19X126
17X137
16X126
16X124
15x124
17x109
16X105
16X101
14x114
16X 97
16X 84
15x 89
13 X 99
12x 90
13 X 76
15x 40
10X 56

= 2850
= 2831
= 2698
2565
= 2451
= 2394
= 2329
= 2016
= 1984
= 1860
1853
= 1680
= 1616
= 1596
= 1552
= 1344
1335
= 1287
= 1080
= 988
= 600
= 560

Det er mit håb, at deltagelsen i 2. halvår af 1969
vil blive endnu større, således at vi kan smugtræne til
at »banke« svenskerne og finnerne i de kommende
tester.
Yy 73 og på genhør
Karsten/OZ4FF
Contest manager.

Telegrafi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OZ7GI
OZ7OF
OZ3PO
OZ1RK
OZ4FF
OZ4H
OZ2LW
OZ4QX
OZ8E
OZ2NU
OZ4HW

9X59
8x62
9X55
9X54
9X53
8X54
8X50
7X41
8X29
8x28
8X15

Samlet resultat af aktivitetstesten
Telefoni:
1. QZ9KZ 8810
24.
2. QZ5PD 8505
25.
3. OZ6RT 8068
26.
4. OZ5JR
7680
27.
5. OZ7OF 7615
28.
6. OZ8CV 7218
29.
7. OZ3FT 7180
30.
8. OZ5EV 7097
31.
9. OZ6IB
6378
32.
10. GZ3KE 6230
33.
11. OZ6BF 5112
34.
12. OZ4XP 4953
35.
13. OZ3WB 4950
36.
14. OZ4H
4768
37.
15. OZ4NM 4631
38.
16. OZ4JC 4336
39.
17. OZ7OG 4268
40.
18. OZ2LW 4089
41.
19. OZ4FA 3564
42.
20. GZ4FF 3161
43.
21. OZ1ZN 2636
44.
22. OZ9HC 2633
45.
23. OZ5KD 1616

= 531
= 496
= 495
= 486
= 477
= 432
= 400
= 287
= 261
= 224
= 120

1. halvår 1969
OZ7DX
OZ3OV
OZ5KF
OZ5JK
OZ3BP
OZ6PP
QZ1PD
OZ2NK
OZ2KI
OZ3VO
OZ8PT
OZ1CZ
OZ3EVA
OZ3PG
OZ4KK
OZ7BG
OZ3FC
OZ4EQ
OZ1TD
OZ4CF
OZ9NP
OZ3VV

1552
1484
1428
1378
1335
1295
1080
1022
996
990
924
910
897
814
700
600
560
495
440
247
114
24

Telegrafi:
1. OZ7OF
2595
15. OZ5MN
696
2. OZ7GI
2509
16. OZ7JR
684
3. OZ4FF
2486
17. OZ5MJ
594
4. OZ4CF
2296
18. OZ8E
583
5. OZ3PO
2266
19. OZ9FW
560
6. OZ1RK
2216
20. OZ9FZ
412
7. OZ4H
2044
21. OZ3EVA 344
8. OZ7OG
1814
22. OZ3LW
336
9. OZ2LW
1495
23. OZ1SY
329
10. OZ4QX
1238
24. GZ4TR
328
11. OZ4UN
1233
25. OZ2UA
280
12. OZ4GA
1164
26. OZ4HW 120
13. OZ2NU
1084
27. OZ7XG
63
14. OZ2GC
996
28. OZ4HH
50
Til lykke til de førende stationer. - Testen har væ
ret spændende lige til det sidste.
, Deltagelsen blev 45 fone- og 28 CW-stationer, og
det lover godt for SAC-testen, samt for NRAU-testen
i januar 1970, hvor også fone-stationer får en rolle
at spille.
I den igangværende test mangler vi deltagelse fra
amterne L H og O, er der ingen amatører der?

Besøgslicens i Schweitz
Gennem DL-QTC er vi blevet gjort bekendt med,
at det er lykkedes for U.S.K.A. - den lokale amatør
organisation - at udvirke, at udenlandske amatører
kan opnå en 3 rndrs. licens, som dog skal søges mindst
een måned forud.
Ansøgningen skal føres på et bestemt formular, der
fås ved henvendelse til
Generaldirektionen P.T.T.
Radio und Fernsehabteilung
CH-3000 BERN. Schweiz.
Afgiften for en 3 mdr.s licens andrager 35 schwei
zer-franc.
VK-ZL-Oceania DX Contest 1968
Fra det australske »Amateur Radio« sakser vi ne
denstående OZ-resultater fra DX Contesten 1968.
CW:
FONE:
OZ1LO 3712
OZ3SK 3548
OZ4PM 784
OZ1LO 2208
OZ3KE
117
OZ2CE
108
OZ4IA
2
OZ9CR Checklog.
Bedste europæer på CW: HB9KB med 4867
Bedste europæer på Fone: DJ2YL med 8640.
Contest Calender
19. juli 00,00 GMT - 20. juli 24,00 GMT,
Minnesota QSO Party.
2. aug. 00,00 GMT - 3. aug. 24,00 GMT,
LABRE contest kun CW alle bånd.
9. aug. 00,00 GMT - 10. aug. 24,00 GMT,
WAE DX CW contest.
30. aug. 10,00 GMT -31. aug. 24,00 GMT,
All Asian DX Contest.
6. sept. 00,00 GMT - 7. sept. 24,00 GMT,
Labre contest kun fone alle bånd.
13. sept. 00,00 GMT - 14. sept. 24,00 GMT,
WAE DX Fone contest.
14. sept. 00,00 GMT - 14. sept. 12,00 GMT,
LZ DX CW/SSB 12 hours contest.
20. sept. 15,00 GMT - 21. sept. 18,00 GMT,
Scandinavian Acticity Contest CW.
27. sept. 15,00 GMT - 28. sept. 18,00 GMT,
Scandinavian Acticity Contest Fone.
4.
okt. 00,00 GMT - 5. okt. 24,00 GMT,
VK/ZL/Oceania Fone contest.
11.
okt. 00,00 GMT - 12. okt. 24.00 GMT,
VK/ZL/Oceania CW contest.
25. okt. 00,00 GMT - 26. okt. 24,00 GMT,
CQ WW DX Fone contest.
(Fra »ON THE AIR« UBA).
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The OSB-GDV AWARD
Medlemmerne af Briigges CW-club har fornøjelsen
at meddele, at der er foretaget modifikation af regler
ne for »The OSB-GDV AWARD«. Dette meget smuk
ke certifikat er opnåeligt af alle licenserede radio
amatører og/eller SWL i hele verden.
For aspiranter udenfor Belgien kræves 4 forbindel
ser med amatører fra Briigge.
Følgende calls tæller til certifikatet:
ON4AJ - 4HQ - 4KE - 4NF - 4OO - 4LO - 4NA
_ 4TV - 4OD - 4ND - 4IA - 4KZ - 4UJ - 4PU 4IB - 4DZ - 5FI - 5FU - 5FT - 5NQ - 5BR - 5TO
- 5VA - 5LO - 5RU - 5OJ - 5SB - 5HT - 5SM 5OE - 5LV - 5IG - 5MN - 5ET - 4LY - 5RP 5GN - 6AA - 6SB og ON8TP.
Alle forbindelserne skal være efter 1. januar 1960.
Send en liste over forbindelserne med 7 IRCs til
award-manager ON5TO, Edward de Janstraat 30,
Sint-Andries (Bruges) Belgium.
Spejder aktivitet
DET DANSKE SPEJDERKORPS, de gule drenge,
fylder i år 60 år, og dette fejres bl. a. med en jubi
læumslejr, NY HEDEBY, i Sønderjylland, få kilo
meter fra grænsen.
I perioden 31. juli til 6. august samles her ca.
10.000
spejdere fra Danmark, Grønland, Færøerne,
Sverige, Norge, Tyskland, England osv. i en lejr,
hvor kernen er en rekonstruktion af det gamle bycen
ter HEDEBY, Slesvig.
Samtlige huse er opført af spejdere med primitive
redskaber og ud fra rå stammer fra de omkringliggen
de skove. I et år har man arbejdet på denne rekon
struktion, der ved åbningen den 31. juli vil rumme 10
store huse og ca. 200 større og mindre landnamshuse.
Og aktiviteter er der rigeligt af, idet spejderne her
vil forsøge at mestre ting som bygning af vikingeski
be, træskæreri, trætjæreudvinding, jernudvinding, træ
kulbrænding og meget andet, men forbindelsen til
nutiden er ikke glemt, idet der i lejren vil blive op
rettet
en
ARBEJDENDE
KORTBØLGESTATION,
der skal vise spejdere (og ledere), at også indenfor
dette område er der rige muligheder, ikke alene inden
for det rent tekniske, men så sandelig også indenfor
det internationale arbejde.
Medens dette skrives, har stationen endnu ikke
fået tildelt kaldesignal, men lyt efter den omkring
spejderfrekvensen
3740
kHz.
Bogstavkombinationen
og baggrundsstøjen fra de 10.000 spejdere vil hurtigt
afsløre, at det er DET DANSKE SPEJDERKORPS’
station, I har forbindelse med.
Rundt omkring i landet sidder mange gamle spejde
re og skjuler sig bag et kaldesignal. Kom frem af
buskene og få en sludder med NY HEDEBY. Husk,
at der bag højtaleren i lejren vil stå en kreds af
undrende drenge og lytte til stemmerne fra æteren.
Og har du engang siddet ved et lejrbål, vil du ved
denne lejlighed føle røgen fra de mange bål i lejren
forplante sig ind til din station.
OZ3AG.
Der er i øvrigt besøgstid i lejren for venner og be
kendte på følgende tider: fredag den 1. aug. kl. 14,00
-22,00 og søndag den 3. aug. kl. 10,00-22,00.
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SWL-spalten
BC - DXing.
Som tillæg til artiklerne om BC-DXing vil jeg lige
nævne, at der findes endnu en dansk BC-DX klub,
Danmarks Kortbølgeklub International. Klubben har
180 medlemmer, hvoraf 65 pct. findes i udlandet for
delt på 21 lande. Der udgives 11-12 gange årligt gn
stor bulletin »Kortbølge Nyt«, som bl. a. omfatter
500-700 tips om BC-stationer; i den månedlige bulle
tin (juli undtaget, men der kommer som regel allige
vel en ekstra bulletin!) er der nogle sider om nye sta
tioner,
QSL-spalte,
»Latinamerika/Asien/Afrika-DX«
samt brevkasse. Desuden kan nævnes alm. BC-DX
ing, gennemgang af modtager og meget andet. Som
noget nyt agter klubben i august- eller septembernum
meret at starte en begynderspalte. Klubben afholder
næsten hver måned lokalmøder i København og År
hus. Det koster ikke noget at deltage i disse møder.
Nærmere oplysninger om møderne vil komme senere
her i spalten. Årskontingentet er 24 kr. og yderligere
oplysninger om klubben samt prøvenummer af bulle
tinen kan fås ved henvendelse til Danmarks Kortbøl
geklub International, Tavleager 31,
2670 Greve
Strand.
Danmarks Kortbølgeklub International bringer hver
søndag et DX-program via Danmarks Radio kl. 11,30
DNT på 9520 kHz.
OZ-DR 1483, Carsten Holberg,
Ringvej 25, 2970 Hørsholm.
DR OM OZ7DX
Efter at have læst dit nødråb i sidste »OZ«, faldt
det mig ind, at det egentlig kunne være meget inter
essant at se, hvilket grej andre DR-amatører kører
med. Jeg kunne derfor godt tænke mig om SWL-spal
ten ville gøre plads for en beskrivelse af DR-amate>rernes stationer rundt om i landet. Jeg kører selv med
en SM-19 og en 20 m LW antenne. Til selve modta
geren har jeg bygget en lille LF-forstærker. Jeg har i
min korte tid som DR-amatør og med denne station
kørt det meste af Europa samt MP4, CN8, 5Z4 over
vejende på 80 m. Jeg glæder mig til at se andre DRamatørers stationer beskrevet i de næste numre af
»OZ«.
73 de OZ-DR 1482, Anker Jensen,
Odensevej 114, 5500 Middelfart.
Det er godt igen at få lidt rapporter om aflytnin
gen af amatørtrafikken. I den forbindelse vil jeg hen
lede opmærksomheden på, at man i andre lande har
tildelt flere frekvensområder end vi har her i landet
for øjeblikket. Således kan man lytte efter i området
1.8-2.0 MHz, hvor man særlig i nattetimerne her kan
høre amatørstationer med meget stor styrke.
6 meter båndet (50-54 MHz) er ikke tildelt amatø
rerne i Region I da andre tjenester, bl. a. TV ligger
her. Englænderne har i stedet området 70.02570.700 MHz. Gør det derfor til en vane også at lytte
henover disse 3 områder. Det kunne jo være, at du
oplevede noget sjovt.
OZ7DX.

SWL-diplomer
Da du under SWL-spalten i »OZ« efterlyser stof,
sender jeg hermed noget om diplomer:
North Sea Award
Klasse I:
Alle lande
på 2 bånd (12 forbindelser).
Klasse II:
Alle lande
på 1 bånd (6 forbindelser).
Landene er: DJ/DK/DL - G - LA - ON - OZ PA.
Baltic Sea Award
Klasse I:
Alle lande
på 2 bånd (14 forbindelser).
Klasse II:
Alle lande
på 1 bånd (7 forbindelser).
Landene er: DL - OZ - SM - OH - U - SP og DM.
The Cross Award
Lande gennemskåret af 51° N bredde og 6° 0
længde.
Klasse I: 10 og 8 lande på 2 bånd (ialt 36 forbin
delser.
Klasse II: 10 og 8 lande på 1 bånd (ialt 18 forbin
delser.
Klasse III: 8 og 6 lande på 2 bånd (ialt 28 forbin
delser).
Klasse IV: 8 og 6 lande på 1 bånd (ialt 14 forbin
delser).
Landene er: 51° N bredde: DL - OK - SP - U - IT
- C - W - VE - G - F - ON - PA.
6° 0 længde: LA - PA - ON - LX - F - HB - 7X 5N - 5U.
Disse tre diplomer udstedes af Ortsverband Kempen, 4152 Kempen (Ndrrh), Parkst. 24, Germany.
Afgift pr. diplom 10 IRCs.
Jeg startede som diplomjæger i marts måned 1967
og har 15 diplomer plus 3 ansøgninger og jeg har
netop modtaget et certifikat på optagelse i den ame
rikanske CHC (Certificate Hunters Club). (Til lykke
med det Henning. Efter hvad DR-1453 oplyser, er du
den første CHC-DR-lytter).
Lige nu er jeg ikke så aktiv p. g. a. militærtjeneste,
men kan da nå en del i weekenderne. Hvis jeg får
tid, vil jeg gennemgå nogle diplomer, der udstedes af
den tyske CHC-klub i næste »OZ«. Jeg må nok tilføje,
at diplomansøgninger kan sendes gennem Traffic De
partment sammen med QSL-kortene. Så slipper man
for at sende QSL-kortene til Tyskland, da 2NU skri
ver under på at kortene foreligger.
Jeg håber, at der kommer mere stof fra de aktive
DR-amatører, så vi kan få fyldt vor spalte.
OZ-DR 1442, Henning 0. Hansen,
P.O.Box 57, 5610 Assens.
Det af OZ7DX fremførte nødråb i sidste nr. af
»OZ« vil jeg tillade mig at kommentere: Jeg tror
ikke, at det er de nye lytteramatøreres fejl, at der ik
ke kommer nok stof til SWL-spalten, men derimod
de lidt ældres, da disse jo har større erfaring med
SWL-arbejdet. For om muligt at få lidt »skub« i sa
gerne foreslår jeg, at vi skiftes til at fortælle lidt om
vore stationer, resultater m. m.
Nu over til denne måneds diplomer, som kommer
fra OZ2LW, som iøvrigt har lovet mig at han vil
komme med flere:
HAOE (Heard all OE). Dette diplom kan opnås,
når man har QSL fra alle 8 OE-distrikter. Man behø

ver ikke at sende QSL ved ansøgningen, når blot man
sender GCR (log-udskrift). Kun QSLs for QSOs efter
1. april 1954 er gældende. Typer: CW, FONE eller
mixed. Afgift: 10 IRCs. OBS!: OE4 og OE9 er sam
me distrikt. Ansøgningen sendes til: OE1CEW, Erik
Cechoto, Wiednerhauptstrasse 3, A-1040 Wien, Austria.
P-100-OK (Worked 100 OK-stations). Udgiver af
dette diplom er Central Radio Club i Praha, og det
opnås ved at have QSLs fra 100 OK, OM eller OL
stationer. Stickers kan opnås for 200, 300, 400 og
500 QSLs. Ved ansøgningen behøver man ikke at
medsende QSLs når blot man sender GCR. Afgift:
5 IRCs. Når man ansøger om stickers, må nummeret
på basisdiplomet opgives. Ansøgningerne sendes til:
Central Radio Club, P. O. Box 69, Praha 1, Czeko
slovakia.
Angående det danske OZ-CCA (Cross Country
Award) kan jeg oplyse, at man fra EDRs Traffic
Department kan rekvirere regler for dette diplom.
OZ2NU modtager i øvrigt vældig gerne ansøgninger
om diplomer fra SWLs.
Fra OZ2NU har jeg modtaget den af OZ-DR1446 efterlyste QSL-adresse i april-nummeret af
»OZ« : KC6SP, USCG Loran Station Anguar WC1,
(Western Caroline Island). QSL via: USCG Depot,
Navy 926, c/o FPO, San Fransisco, California, USA.
Vy 73 de OZ-DR - 1453, Torben Jensen,
Sandalvej 17, Sandal, 7000 Fredericia.
Bemærk venligst den nye QTH!
DR-1424 kommer med et indlæg og skriver bl. a.:
Nu har der været skrevet så meget om både det ene
og det andet og om hvordan man skal udfylde QSLkort til forskellige steder, samt om alle de fine diplo
mer, man kan opnå som DR-amatør. Det har altsam
men været meget godt, men i et af numrene stod der,
at vi skulle høre mere om udfyldning af logbogen,
checklogs og hvad det nu altsammen hedder. Det er
ikke kommet frem endnu, så nu skal I rystes op til
dåd, for jeg aner ikke en smule om, hvordan det fore
går. Jeg har nok givet pengene ud til en log-bog for
DR-amatører, men kan ikke rigtig med alle de fine
forkortelser. Jeg tror, at der er mange andre, der og
så gerne vil vide besked, så nu må der hul på bylden
og vi forventer alle, at der bliver brugt lidt tid til at
gennemgå hele programmet, så vi andre også kan
have en chance for at opnå de fine diplomer. God
arbejdslyst.
Venlig hilsen OZ-DR 1424, Jens Peter Johansen,
Hjehnsgade 8, 2100 Kbh. ø.
Som tidligere må jeg fastholde, at spalten skal skri
ves af de aktive DR-amatører. Jeg er blot redaktør af
det indkomne og bruger i øvrigt hele min fritid til at
være sekretær for EDR. Med hensyn til gennemgang
af forkortelserne, så står de i VTS og »Kortbølge
amatørens Håndbog 1960«. Var det forresten ikke
Storm-P., der sagde: »Fransk er da meget nemt - hest
hedder cheval - og sådan er det hele vejen«.
Stof til næste spalte sendes inden den 22. juli til
Vøgg H. Jacobsen, OZ7DX, Gustav Adolfsgade 5,
2100 Kbh. ø.
73 de OZ7DX.
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YV0AA expeditionen til Aves Isl. som tidligere var
omtalt her, og aflyst på grund af extreme vejrforhold,
ventes nu gennemført sidst i juli, eller først i august.
FO8BW, Tahaa Isl. er i gang til 10. august. Hans
hjemmecall er W6JFW, adressen: 1715 Griffith Park
Boulevard, Los Angeles, Cal. U.S.A. 90026.

Hvem tænker på DX, når det er ferietid, og var
men trykker? - Ja, vi må jo huske på, at det ikke er
hele moder jord, der har sol og sommer lige netop
nu, DX aktiviteten er faktisk lige stor hele året rundt.
Nu er det da så heldigt, at man kan pleje både
sundheden og DX-hobbyen, uden at komme galt af
sted! Når solen skinner, - eller hvis den skinner, er der ikke så meget, at kigge efter på DX-båndene,
hvorimod aften-, morgen- og nattetimerne kan være
særdeles fine. Prøv f. eks. at stå op, når hanen galer,
(ikke den røde), og lad være med at se på vækkeuret,
- men prøv, at se efter, hvad der sker på DX-båndene! Oh, la-la, som franskmændene siger! Ingen be
kymringer med TVI, ingen BCI, og kun meget få
morgenduelige konkurrenter. Måske er humøret også
bedre resten af dagen, når man har fået rapporten
»The best DX signal from EU«.
DXpeditions
Lige nu er Navassa DXpeditionen, som omtaltes i
forrige OZ, igang endda på 2 bånd samtidig, (14 og
21 Mc). Første dag var 22. juni og sidste dag antage
lig 26. juni. Inden da, må man håbe, at mange OZ
stn får sig et nyt »land«! Senator Barry Goldwater fik
held med, at U.S.C.G. (kystbevogtningen) tillod, at
der blev foretaget en DXpedition til Navassa. C. G.
sejlede ydermere grej og Ops derud. Kaldesignalet
blev K4IA/KC4. Første dag tog det 23/4 time at opnå
en CW QSO, 3. dag tog det kun 5 minutter at opnå
en SSB QSO. Det passer vist meget godt med
OZ7BQs prognose. Det betaler sig at vente, hvis man
har nerver til det. QSL går via WA4WIP : Richard G.
Tesar, 2666 Browning St. SARASOTA, Fla. 33577.
USA W4PD, Gus, er mens dette skrives i gang fra
Etoile Cay, hans call er VQ9/A/EC, (et underligt
call). Hans »køreplan« har tidligere været omtalt.
QSL
for
denne
DXpedition
går
via
W4ECI:
W.R.P.S.A. 3101 Fourth Avenue South, Birmingham,
Alabama, 35233, USA. I forrige OZ stod W2MZV
opført som QSL-manager, det er han også, men for
sidste års DXpeditions.
Det ser ud til, at en canadier : VE6MY »Long Skip
Don«, gør alvor af en rundtur i Stillehavet. Måske er
han aktiv derfra, når dette læses. 9 sjældenheder skal
besøges, heraf har 2 aldrig været i luften. Lad os nu
se, hvad der sker.
VU2DK har både planer og mulighed for, at kom
me i gang fra Laccadive Isl., et forlydende siger, at
det sker i August, med call: VU2DK/L.
XE1J har den opfattelse, at en af øerne i Revilla
Gigedo gruppen (XE4), kan opnå status, som selv
stændigt »land«. Dersom DXCC kommiteen har sam
me mening, arrangeres en DXpedition dertil i efter
året.
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DX INFO
CR3KD er aktiv med en HW-32. QSL via W2CTN
eller: BOX 64, Bissau, Portuguese Guinea. - KC6JC
og KC6CS er begge på Eastern Carolines,. 14 Mc SSB.
DXCC kommiteens møderesultat, vedrørende revision
af listen over godkendte lande, foreligger ikke på nu
værende tidspunkt. - VK9LB og VK9LA, er begge på
Norfolk Isl., førstnævnte med et godt signal på 14 og
21 Mc SSB. - VK9 Nauru skifter antagelig prefix i
nær fremtid. Serien C2A - C2Z er tildelt Nauru.
VK9RJ er foreløbig den eneste dér. - CR5SP Sao
Thomé er p. t. i Portugal, han ventes at returnere i
december. - FR7ZL/T, Tromelin Isl. er aktiv på
14181 og 21230 SSB (Tnx info OZ3SK). - ZL3ABJ/C
Chatham Isl. er hørt på 14186 SSB, 05, med beam
via Nordpolen. - ZS2MI Marion Isl. er mere aktiv
med ny opr. Fra den 23. maj er der ny QSL-manager:
ZS6LW, P.O.Box 838, Germinston, S. Africa. 9X5SP, Rwanda er ret aktiv på SSB 14320, hvor han
daglig har sked med faderen: DL8OA. Han er også
hørt på 21048 med CW. - CR8 Timor, vil få besøg
af: VK3MO - ZL4LZ - og VK2BFI. Nærmere info
savnes. QSL via: W5BRO. - HC8FN, Galapagos, har
sked med W6BIP mandage og torsdage på 14220
SSB 1430. QSL via WA2WUV. - VK9KY, Cocos
Keeling Isl. er Qrv 23-24 Z. Frq er følgende: 7050 14050 - 14150 - 21050 - 21350. QSL-manager:
VK2SG, S. Molen, 13 Pendle Way, Pendle Hili,
N.S.W. 2145, Australien. - LI2B (Ra) 14234 ca.
1045, (Tnx info OZ1CZ).
QSL INFO
VK9LB : c/o Berry Research, Box 287, Nordfolk
Isl. via Australia. - ZS3HX: A. G. Judd, P.O.Box
185, Windhoek, S.W. Africa. - 9L1AT: G3LMT, 2
Warwick Close, Honiton, Devon, England. - 5A1TL:
via WB6WAA. - HV3SJ: Box 9048, Roma. 4U1ITU: Box 6 Geneva. - W4ECI: W.R.P.S.A.,
3101 Fourth Avenue South, Birmingham, Alabama,
U.S.A. 35233, (QSL-manager for W4BPDs DXpedi
tion 1969). - 5A2TE Box 2327 Tripoli. - CX2CO
via W2GHK. - MP4TAF via DL6AA. - 5A1TN via
DL8OA. - EA6BK Box 818 Palma. - PZ1DF Box
523 Paramaibo. - JX5CI via W2CTN. - VE8RCS via
W2GHK. - 9X5SP via DL8YA. - ZD8RH via
W2CTN. - MP4TCM via DL6AA. - (Tnx info
OZ5JR).
Båndrapporter
3,7 Mc SSB: OZ5JR: 5A2TR - PY1NBF PY7APS - PY9HL - PY7AWD - CT2AK ca. 2300
alt.
OZ-DR 1482 : MP4TAF 22 - CN8BB 20 - 5Z4LS
- CT1GD 21 - OY2Z 22 - PY1NBF 22. OZ2LW:
CN8AW 22 - YO1CE 00 - HV3SJ 21 - PY1CAD

Nyindregistrerede lytterstationer pr. 20. juli 1969

01 - PY7ASQ 23 - 9X5PB 24 - 5A2TR 22 - CR4BB
030 - 4X4UF 22 - EA6BG 21 - 5Z4LS 21 - CR6IV
22 - LA2PH m/m 21.
14 Mc SSB: OZ7DX: CE3FI 00 - TI2TF TI4AM 05 - HR1WSG 05 - HP1JC 07 - F08BS 06
- OZ1CZ: 5A2TS 01 - HR2VFB 02 - HV3SJ 12 GC2LU 09 - IS1PEM 13. OZ5JR : ZE1CY 18 VK3AKP 08 - TF5TP 12 - KR6QW 18 - MP4TAF
19 - ZD8RH 23 - CR6GC m. OZ9OU v. miken 20 9MR2RH 19 - 5A3TK 14. OZ1PD : 7X2ARA 17 CN8BB 07 - 5A2TS 23 - ZA1AK (!?) 23 - 4U1ITU
16 _ 4X4JY 16 + m. m. OZ3SK: OA1S 05 K4IA/KC4 05 - VP2GZ 22 - VQ9/A/D 22. OZ3Y:
VQ9/A/EC 19 - K4IA/KC4 (cw) 06.
21 Mc SSB : OZ3SK: CP5AK 19 - FO8BS 09 HU1P (=YS1) 18 - K4IA/KC4 19 - VK9KY 17 VQ9/A/D 20 - VQ9/A/BR 19 - VQ9/A/EC 20 YB1AK 17 - 7P8AB 17 - 9Y4MM 20. OZ7DX:
VQ9/A/BR 20 - (/BR ligger 8 timers sejlads fra/D!)
- 9Q5YL 19 - YB0AAE 18 - HB0LL 16 - HK4BSL
23. OZ3Y : K4IA/RC4 20.
21 Mc CW: OZ1CZ: YVBE 20. OZ2LW: PX1UT
16-JA - 15 - JX3NM 21.
28 Mc SSB : OZ3SK : VQ9/A/BR 18.
Mens dette manuskript bliver til, indløb der info
om,' at en DXpedition til Bajo Nuevo med call:
HK0WO. på grund af politisk urolighed må aflyses.
- Nu spøger der hele 2 stn med ZA call! OZ1PD har
wkd ZA1AK. - Jeg har lovet ham en forgyldt ram
me til QSL, hvis han får ét, og DXCC godkender det!
Som noget nyt i OZ-DX, vil vi prøve at pynte lidt
med fotos. Har du et godt foto af en virkelig DX
station, antenne, eller andet med relation til DX, så
lad mig venligst låne det. Pse vedlæg SAE. - Det var
alt denne gang. God ferie, god DX, og husk venligst
et lille bidrag til OZ-DX inden den 27. juli.
73 OZ3Y, (Halsebyvej 1, 4220 Korsør).

11101 DR 1496 Eyvind Schmidt, P.O.Box 45,
3920 Julianehåb.
11282
1497 Victor H. Jansen, Blågårdsgade
31 B, 2200 Kbh. N.
11266
1498 Viggo Sveigaard Iversen,
Slotsgade 27, 6800 Varde.
10842
1499 Tage Gjessing Hansen,
Rønnevej 33, 3752 Østerlars.
11287
1500 Niels-Agner Henriksen, Ny
Munkegade 66 o. g., 8000 Århus C.
11002
1501 Ib Myrner, Nationernes Allé 13,
3000 Helsingør.
9513
1502 Børge Nielsen, Parkallé 322,
2600 Glostrup.
7025
1503 Kenneth Rasmussen, Stenosgade 5,
1616 Kbh. V.
8261
1504 Bent Isaksen, »Urtepotten«,
Vassingerødvej, 3540 Lynge.
11334
1505 J. F. Langebæk, 0. Skørringe,
4930 Maribo.
11276
1506 Niels Ole Holgersen, Hedestien 25,
6800 Varde.
11068
1507 Jens C. Stjernholm, Højbovej
6,
7090 Brejning.
11369
1508 Preben Pagh, Grønhøj 4,
3640 Krogstrup.
10643
1509 Sven Børgesen, Nordfeldtsvej
30,
2650 Brøndby Strand.
11380
1510 Poul Zimmermann Nielsen,
Kjeld Langesgade 8, 1. tv.,
1367 Kbh. K.
11378
1511 J. Dalgaard Sørensen,
Gefionsvej 35, 8230 Aabyhøj.
11322
1512 Leif Kristensen, Verup,
4293 Dianalund.

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet.

August måned 1969
Solplettal 96
Oversigt over de forvaltede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser
GMT
14
5
9
11
13
1
3
7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17

19

21

23

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

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

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

7
7
7
7
7
7
7
14
14
7
14
14
7
7
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Indbydelse
til
EDR’s
skandinaviske
VHF/UHF
test.
EDR indbyder hermed alle VHF-amatører til del
tagelse i sin årlige skandinaviske VHH-test.
Deltagelse:
Alle licenserede amatører i Finland, Norge, Sve
rige og Danmark kan deltage som direkte deltagere i
testen. Det er tilladt at tage QSO med stationer uden
for disse lande.
Dato :
Fra lørdag den 6. september kl. 18,00 GMT til
søndag den 7. september kl. 12,00 GMT.
Frekvensområder:
144-146 MHz og 432-438 MHz. Det henstilles, at
IARU Region 1 båndplanen overholdes.
Antal QSO :
Der tillades een QSO med hver station på hvert
bånd. Krydsbånds QSO er ikke tilladt.
Points :
1 point pr. km - gælder for begge frekvensområder.
Kode :
Der udveksles de sædvanlige kodegrupper, som f.
eks. 58025 GP51a, hvilket betyder, at man hører
modparten R5 S8, og at det er afsenderens QSO nr.
25, og QTH er opgivet efter QRA locator systemet.
Det er ikke tilladt at skifte QTH under testen.
Logs:
Som logblade benyttes EDR’s officielle logblade
eller for fremmede stationer tilsvarende udenlandske.
Der indsendes separate logs for 144 MHz og 432
MHz. Disse bedømmes hver for sig. Deltagerne ud
regner selv deres points. De udfyldte og underskrevne
logs sendes senest den 28. september 1969 til:
Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lippmanns Allé 6, 2791 Dragpr.
Præmier:
EDR’s hovedbestyrelse har som præmie udsat en
pokal, der for at blive ejendom skal vindes 3 år i
træk eller 4 gange ialt. Vinderen af pokalen er den
station, der får flest godkendte points på 144 MHz.
Vinderen og de nærmest placerede tildeles EDR’s di
plom. Vinderen og de nærmest placerede på 432 HMz
får ligeledes EDR’s diplom. Testkomiteens afgørelser
er endelige.
Alle ønskes en god test med en masse gode forbin
delser - på genhør.
Resultatet fra EDR’s UHF test:
1. OZ7LX/p- 745 points
2. OZ9TJ
- 447 points
3. OZ9AC
— 335 points
4. OZ2PN
- 92 points
Checklog: OZ9FR.
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Udover de nævnte stationer vides følgende at have
deltaget: SM7ADC/7 - SM7DTT - OZ1OZ - 6OL 9DK. Det var en yderst beskeden deltagelse - ved næ
ste UHF test må det håbes, at deltagelsen-bliver væ
sentlig større!
På Region 1 konferencen i Briissel blev det vedta
get, at UHF testen flyttes til den 1. week-end i ok
tober måned.
Til lykke til vinderen!
Testkalenderen:
6.
og 7. sept.: Region 1 VHF-UHF test, samt
EDR’s skandinaviske VHF test.
Region 1 VHF-UHF testen:
Nu foreligger det foreløbige resultat fra Region 1
VHF-UHF testen 1968:
Sektion 1. Faste 144 MHz stationer:
1. G2JF
89043 points
2. PA0HVA
54897 points
3. F9FT
52296 points
Sektion 2: Portable 144 MHz stationer:
1. SM7BZX/7 67432 points
2. DL2QV/p
59000 points
3. OZ6OL/p
57665 points
Sektion 3: Faste 432 MHz stationer:
1. ON4ZK
6149 points
2. PA0JMS
6090 points
3. PA0EZ
4943 points
Sektion 4: Portable 432 MHz stationer:
1. G3LTF/p 12362 points
2. G3NNG/p 11111 points
3. G3MAR/p 8372 points
Sektion 5: Faste 1296 MHz stationer:
1. DL6LM
212 points
2. DL8AQA
197 points
3. DL2DO
167 points
Sektion 6: Portable 1296 MHz stationer:
1. G3LTF/p
2659 points
G3NNG/p 2659 points
2. G2RD/p
2610 points
3. G3MAR/P 2157 points
Aktivitetstesten:
juni testen gav følgende placeringer:
144 MHz
OZ9TI 1756 points
8UX/p 1180 points
964 points
4BK/p 940 points
5BZ
934 points
8MX
8QD
282 points
Checklog: OZ4JC, -9CR, -9FR.
144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
19.00-23,59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
22.00-23,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.
432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem kl.
11,00 og 12,00 DNT.

Aktivitet:
OZ9SW skriver: »Dette for at meddele, at jeg er
QRV på 70 cm. Udstyret, jeg anvender, er følgende:
QQE03/20 PA, AM modulation. HF trinet i RX’en
indeholder 2 transistorer AF139 og AF239. Antenne :
16 el. long yagi 12 meter over jorden. Under bygning
er 4 stk. 13 el. long yagi monteret i et H samt 70 cm
ESB sender.
Min arbejdsfrekvens er for det meste 432.900 MHz
- dog anvender jeg en VFX sender, så frekvensen er
ikke sikker.
QRA : EQ74c (15 km vest for Herning).
Følgende stationer er wkd under den fine åbning,
vi lige har haft, nærmere betegnet fra den 8.-14.
juni: 144 MHz: PA0 - ON - G3 - G8 (alle med
ESB). 432 MHz: ON4MI, ON4RJ, G3LQR, G3RXF,
G8BTX, G3PKT, G8AEJ, G8BCN, G8AJC, G3PRX,
G8ATS,
G8ATL,
G8BYV,
PA0EZ,
PA0BN,
PA0BON, PA0COB, PA0GDV, PA0DGH, PA0MSH,
PA0JNH«.
OZ9PZ skriver : »Hermed rapport over, hvad der
er sket her i den sidste måned.
MS nyt: Jeg har i dagene 4.-9. juni haft MS sked
med LX1DB. Vi lavede QSO den 8. juni mellem kl.
05,00-07,00 GMT, jeg modtog rpt. S2.4 og sendte
rpt. S2.4.
LX1DB stn : RX : AF239.
TX : 2 stk. QB3/300, output 300 watt.
Ant. 2 stk. 13 element long yagi, gain 19 DB.
I dagene 4.-5. og 6. juni havde jeg også MS sked
med EA4AO i Madrid, det lykkedes desværre ikke
at lave QSO denne gang. Den 4. juni hørte jeg ham
3 gange meget kortvarigt, den 5. juni hørte jeg ham
12 gange en enkelt gang 4 sek. og op til styrke 6.
Hvad EA4AO har hørt vides ikke på nuværende tids

punkt. Jeg regner med at vi skal prøve en ny MS
sked i august måned.
Under de gode forhold i juni lavede jeg følgende :
144 MHz: PA0AWL, PA0EAP, PA0WJ, PA0HVM,
PA0HWG, PA0AWB, PA0TLX, PA0EHA, PA0BON,
PA0BYL,
PA0IRM,
DC8QM,
G2JF,
G3DAH,
G8BTX, G3WSN. På 432 MHz wkd: DJ1IH,
PAøMSH, G2JF, G3PRX, G8BCN, G8AJC, G8AYN,
G8ATL, G3PKT, G8BYV, G8ATS«.
OZ9TJ har d. 12. juni på 144 MHz wkd : PAøANS,
-AWL, -THT, -WTE, -JEM, -MOR, -BON, -BDH,
-HCZ, -AWB, -LUA, -LRK, -PMC og -CML. På
432 MHz er hørt 6 G stationer med S 1-7 og
PAøTAB med S3.
OZ5NM har på 432 MHz med 20 mW wkd en G
station.
OZ6OL har i dagene 8., 9. og 10. juni på 144 MHz
wdk: 39 PA0 stationer, 4 G stationer, 4 OK stationer,
5 ON stationer, 4 LA stationer og 78 tyske stationer!
-6OL har sked med F9FT. - Hans kan høre F9FT
periodisk, men F9FT kan ikke høre -6OL; dette skyl
des måske, at F9FT kører med 2 Kw og -6OL kun
med 300 watt! Den 23. juni har -6OL wkd SM1CIO
og SM5 stationer - via 70 cm/2 meter ARTOB den
22.
juni er wkd: DJ9DT - DC6LN - DC6ND DJ7HY - DM2COO - DC6HYA - DJ1WP PAøMS - DJ9DL - DC6CM/p - DC6IC - DM3GJL
- DJ4EZ - DL9AR. Hans siger, at han kunne høre
sit eget signal gennem ARTOB, og at dette var til
stor hjælp ved opsøgning af egnede arbejdsfrekven
ser. Efter søndag d. 29. juni er antennen hos -6OL
på 4x10 elementer fødet med et RG-19 coaxialkabel
- denne forbedring af antenneforholdene skulle give
ca. 4 dB mere gain end den nuværende antenne.
Vy 73 de OZ9AC.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler
Vedr. amatørradiosendetilladelse
Nye tilladelser:
C 11016, OZ1UW, Preben Windbæk Jensen,
Lundebjerggårdsvej 246, 2., 2740 Skovlunde.
C 10099, OZ2EQ, Erhard Olav Jørgensen,
Uglebjergsvej, 6462 Svenstrup, Als.
C 11139, OZ2FI, Hans Peter Jørgensen,
4873 Væggerløse.
C 10289, OZ2QP, Bent Pedersen, Salten,
8653 Them.
C 9842, OZ3DT, Dan Normann Hansen,
4873 Væggerløse.
C 10180, OZ3MT, Svend Åge Hansen,
Christiansborggade 1, 2., H, 1558 København V.
C 10783, OZ4XJ, Preben Johannes Knudsen,
Limgården 8, 1., 2300 København S.
B

11223, OZ5FT, Jørgen Friis Rasmussen,
Hambros Allé 7, 2900 Hellerup.

C
B
C
C
B
C
C
C

10636, OZ5WD, Valdemar Duus,
Simmerstedvej 65, 6100 Haderslev.
9998, OZ6DP, Jens Klarskov Pedersen,
Byværnsvej 20, 2730 Herlev.
10431, OZ6UF, Arne Petersen, Ved Kagså 34,
2730 Herlev.
11353, OZ8EQ, John Egede Dam,
Engsvinget 10, 8600 Silkeborg.
B - OZ8HI, Hans Henrik Pedersen,
Stenten 12, Tarp, 6732 Guldager.
2158, OZ8ZL, Jens Lassen, Mosevænget 3,
6560 Sommersted.
11209, OZ9TQ, Mogens Thorkild Nielsen,
Sundvej 1, 2900 Hellerup.
11343, OZ9UR, Frede Rasmussen, Sminge,
8600 Silkeborg.
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FRA AFDELINGERNE
AMAGER
Call: OZ7AMG.
Formand: OZ2XU, H. M. Schau Nielsen,
Mjøsensgade 6, 2300 København S.
Møde hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17.
Buslinie 37 til Lergravsvej.
24. juli: Rævejagt. Se juni OZ.
7. august: Møde.
14. august: Ekstra generalforsamling.
Dagsorden, regulering af kontingent.
Vy de OZ2XU.

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.: Fr. Højgård, Tjæreborg.
Best.medl.: B. Jacobsen, Esbjerg.
Siden sidst:
Onsdag den 18. havde vi afslutning og pakkeauk
tion. De fremmødte havde en hyggelig aften.
Mandag den 23. Afslutning på forårets rævejagter.
Efter jagten var der præmieuddeling, og Set. Hansbål
hos 1LN og 8LL.
Børge (OZ2ZJ) og Svend (OZ6SB) delte 1. pladsen.
2. pladsen tilfaldt OZ1LN.
OZ8LL, Lise havde sørget for, at det blev en
hyggelig aften. Tak for det.
Kaj Keller, Hans Erik Sørensen, Viggo Dam og
Søren Mathiassen (Søren Bruun) har bestået forårets
tekniske prøve.
Om sommerens rævejagter se OZ juni 1969. Efter
jagterne er mødestedet foreløbigt ved mindestenen i
Hoffmanns Plantage.
Vy 73, OZ1EM, Erland.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Den gamle golfklub, Gl. Hellebækvej 63,
3000 Helsingør.
Når dette læses skulle det være muligt at købe nøg
ler hos kassereren, så hvis du er interesseret i at benyt
te lokalet kan den købes hos 8OP, Set. Olaigade 49.
Der har i lang tid været mulighed for at benytte
lokalet om torsdagen. Det er der stadigvæk, mød op
og lad os få glæde af lokalet. Vi har fået QSL-kort,
det er turistforeningen, der har foræret os 1000 farve
kort med billeder af seværdighederne i Helsingør.
Nu må vi se hvor længe de holder, med den aktivitet
der er i øjeblikket kan de vare flere år. Der skal nu
lægges varme ind i huset. Er der nogen der er villige
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til at give et nap med, kan de henvende sig til under
tegnede.
På gensyn i lokalet,
80M, Ole.

HERNING
EDR Herning afd. indbyder hermed alle landets
rævejægere til
STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT
som afholdes lørdag den 2. og søndag den 3. august
1969 på Hærvejskortet.
Regler:
EDR’s
Kort:
A2808 Kollemorten.
Mødetid:
Senest lørdag den 2. august kl. 20,15.
Senest søndag den 3. august kl. 08,15.
Frekvens :
1825 KHz.
Call:
OZ7RÆV A/U/V.
Udsendelser:
Af et minuts varighed.
Jagten slutter lørdag kl. 24,00 og søndag kl. 12,U0
hvor startkort skal være afleveret. Når udsendelserne
ophører ved sidste udsendelse er jagten forbi.
Point:
Bedste sammenlagte tid for nat og dagjagt.
Startkort:
Kan købes på campingpladsen fra kl. 19,00 lørdag
aften for 20,00 kr. for begge jagter.
Sendetider:
Første uds. kl. 21,00. Anden uds. kl. 21,10. Tredie
uds. kl. 21,20. Derefter hver 10. minut til slut. Sidste
uds. kl. 24,00. Disse tider gælder for ræv A. Ræv U
og V sender henholdsvis 1 og 2 minutter senere. For
dagjagten gælder tilsvarende tider og intervaller i
tiden fra kl. 09,00 til kl. 12,00.
Instruktion :
Der er tvungen fremmøde til instruktion lørdag
aften 20,15 samt søndag morgen kl. 08,15.
Camping:
Give campingplads ved Give Friluftsbad. Pladsen er
åben hele natten, hvis der skulle være få efternølere.
Der er swimmingpool og varmt brusebad, som må
benyttes.
Hotel :
Diagonalkroen eller Hotel Borgergården, Give.
Præmier:
Fine præmier til såvel jæger og observatør på de
bedste 3 placerede hold.
Tilmelding :
Med hensyn til præmier samt køb af disse, bedes
deltagerne tilmelde sig snarest muligt (senest 26. juli).
Tilmelding kan ske på tlf. (07) 11 69 97, OZ5HF.
Udvalget byder hermed alle hjertelig velkommen til
S.M.R. 69 HÆRVEJSJAGTEN
Danmarks interessanteste rævejagt.
Yy 73 de RÆVEUDVALGET.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Formand: 4KV, Kaj Jensen, Alstrup pr. Holstebro,
tlf. (48 01 11) 37.
Kasserer: 6EM, Ejner Madsen, Valmuevej 18,
Holstebro, tlf. 43 14 25.
Sekretær: 4XP, Jens Peder Pasgaard, Hanbjerg,
tlf. 46 41 38.
5KG, Tommy Bay, Mejrup, tlf. 42 33 35.
3FT, Flemming Sørensen, Lyngbakken 12,
Holstebro, tlf. 42 33 11.
Til den ordinære generalforsamling, der blev holdt
den 20/6 i HOKI-bygningen, var der på grund af
indtrufne omstændigheder ikke mødt ret mange med
lemmer op, så det blev vedtaget at afholde ekstra
ordinær generalforsamling torsdag den 28. august kl.
19,30 prc. i HOKI-bygningen, Sønderlandsgade 2729.
Vejrsatelitter og Rude Skov. OZ1CN, som har ar
bejdet i Rude Skov, vil fortælle os om det interes
sante og spændende arbejde, der udfolder sig på satel
litsporingsstationen i Rude Skov. I denne rumfartens
tidsalder må vi følge denne udvikling, så denne aften
må vi alle møde frem!
Efter foredraget vil den ekstraordinære general
forsamling blive afholdt. Foruden dagsorden vil køb
af klubstation, lokaleindretning m. m. blive drøftet.
Vy 73 de OZ4XP.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2VK, Vagn Jørgensen, Mimersgade
6 A, 8700 Horsens.
Næstformand : OZ9NK, Jørgen Nielsen,
Strandpromenaden 46, 8700 Horsens, tlf. 62 47 01.
Kasserer: OZ1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 101,
8700 Horsen.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Aaboulevarden 1051,
8700 Horsens.
OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84,
Thorsted, 8700 Horsens.
Mandag kl. 19,30 : Rævejagt.
Torsdag kl. 20.00 : Alm. klubaften.
Der gøres hermed opmærksom på, at afdelingens
ordinære generalforsamling afholdes den 21. august
kl. 20,00. Indkomne forslag bedes være formanden
i hænde senest den 5. august.
Siden sidst:
Ræveudvalget har afholdt præmieuddeling den 5.
juli med følgende præmietagere :
Serie I
1. OZ5GM 48,92 point
2. Poul Jensen 39,93 point
3. Rita Christensen 39,91 point
Serie II
1. Rita Christensen 78,00 point
2. Poul Jensen 74,81 point
3. OZ5GM 74,25 point.

Det ser ud til, at Poul er kommet i klemme mel
lem to piger, men han har vel selv været ude om det.
Vy 73, Søren.

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.
Mens dette læses, holder afdelingen sommerferie og
denne varer til torsdag den 14. august kl. 20,00, hvor
vi møder talrigt og friske op. På denne første aften,
vil vi på forskellige måder forsøge at få samling på
tropperne, og derefter har vi så igen klubmøde hver
torsdag.
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 lørdage kl. 14-17.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej
9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. GOthåb 1902 v.
Giro 59755.
Sekretær : OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
2400 København NV. Tlf. GOthåb 4241.
Afdelingens kurser 1969-70 :
Vi afholder igen i den kommende sæson morsekursus og teknisk kursus i afdelingens lokaler. Kursus
begynder omkring 15. september og varer til udgan
gen af marts, hvor morsekursus afsluttes med morseprøve. Morseattest, som udstedes for bestået prøve,
er gyldig hos P og T til opnåelse af sendetilladelse.
Morsekursus omfatter to ugentlige undervisningsaft
ner, tirsdag og fredag, fordelt på to hold. Første hold
med undervisningstid kl. 18,00-20,00. Andet hold kl.
20,00-22,00.
Teknisk kursus bliver hver torsdag kl. 19,30-21,30.
Tilmeldelse efter 1. august til OZ5RO, tlf ORdrup
7425.
Programmet:
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.
Mandag den 18. august:
Foredrag om antenner. Mange har ønsket at vide
mere om dette emne. Nærmere i OZ for august.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.
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STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT 1969
København og Helsingør afdelinger afholder
LØRDAG 16. AUGUST 1969
store sjællandske rævejagt, og indbyder herved alle
EDR-medlemmer til at deltage.
Kort:
A3426 Giesgård 1 :40000.
Mødested:
Parkeringspladsen ved Bjæverskov kirke.
Mødetid :
Lørdag 16. august 1969 kl. 19,15.
Frekvens :
1825 kHz. Call: OZ7RÆV/A/U/V.
Camping:
Køge.
Sendetider :
Første runde :
RÆV »A« kl. 20,00, 20,10 og hvert 10. minut til
23.00.
RÆV »U« kl. 20,01, 20,11 og hvert 10. minut til
23.01.
RÆV »V« kl. 20,02, 20,12 og hvert 10. minut til
23.02.
Senest gyldige stemplet til er 23,04,59.
Anden runde:
RÆV »A« kl. 24,00 - 00,10 og hvert 10. minut til
03.00.
RÆV »U« kl. 00,01 - 00,11 og hvert 10. minut til
03.01.
RÆV »V« kl. 00,02 - 00,12 og hvert 10. minut til
03.02.
Senest gyldige stemplet tid er 03,04,59.
Startkort:
Sælges på mødestedet; 10 kr. pr. hold som er ret
tidigt tilmeldt. For sent tilmeldte 15 kr. pr. hold.
Alle hold skal møde til instruktion på mødestedet
mellem 19,15 og 19,30; jagten gives fri kl. 19,30.
Startkort til anden runde udleveres på mødestedet
mellem 23,00 og 23,30, og anden runde gives fri kl.
23,30.
Tilmelding:
OZ4AO, Sv. Å. Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 Køben
havn, tlf. 0136 GOthåb 1902 V
inden lørdag d. 9. august 1969.
København og Helsingør
DANMARKSMESTERSKAB
lørdag den 13. september 1969.
Nærmere i august »OZ«.

afdelinger afholder
I
RÆVEJAGT

København og Helsingør afdelingers ræveudvalg.
OZ8FG.

LOLLAND-FALSTER
I juni-OZ har der indsneget sig en fejl. Besøget af
vore amatørkammerater fra Lubeck-Travemiinde bli
ver rykket frem til 30.-31. august, da der er euro
pæisk UKW-test første weekend i september.
Håber I nyder ferien.
Vy 73, Mimi OZ2MI.
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NYBORG
Formand : OZ1LD, Leon Johannessen,
Holms Allé 17, tlf. 31 31 18.
Lokale : Holms Allé 17.
Call: OZ2NYB.
Vi begynder igen efter sommerferien torsdag den
14. august kl. 20.
Generalforsamling afholdes torsdag den 21. august
kl. 20. Dagsorden ifølge lovene.
Eventuelle forslag skal afleveres til formanden se
nest 3 dage før.
Vy 73 de OZ4RW, John.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand : OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer : OZ1MM, tlf. (751) 81.
Lokale: Præstøremisen, Skyttemarksvej.
Tirsdag den 19. august kl. 19,30
mødes vi igen efter ferien og får os en sludder om
»løst og fast«!
Tirsdag den 26. august kl. 19,30 prc.
generalforsamling ifølge lovene. Indkomne forslag m.
v. bedes tilsendt OZ8BO senest fredag den 22. august
1969! Det var alt, fortsat god ferie.
Vy 73 de OZ9NB, Henning.

NORDALS
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade,
Guderup, tlf. 5 86 16.
Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften,
Svenstrup.
Sekretær: OZ2GJ, Jakob M. Linved,
Johs. Ewalds Vej 5, Sønderborg, tlf. 2 52 80.
Klubhus: Østerlund, call: OZ1ALS.
Onsdag den 25. juni var der som forsøg arrangeret
en mobilaften med 2 m grej. Aftenen blev så afgjort
en succes som bl. a. skyldtes de fremmødte amatører
fra Tønder og Haderslev. Ialt deltog 10 stationer og
der opnåedes følgende placering:
365 points
OZ2TV
350 points
OZ2GJ
OZ2UN
315 points
265 points
OZ3M
OZ4ER
240 points
OZ1SQ
195 points
145 points
OZ6AK
OZ8IN
100 points
OZ1AR
95 points
80 points
OQ9NS
Program:
Juli: Sommerferie.
5. august: 2 meter mobilaften på ALS.
17.
august: Udflugt med familien (husk pas), nær
mere hos OZ1AR.
Bestyrelsen ønsker alle i afdelingen god sommer
ferie.
OZ2GJ.

ODENSE__________________________
Formand : Erling Hansen, O7XG.
Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.
»Field-day« og udstilling på
hotel »Nordfyns Perle«
For at følge et af de diskuterede emner op
fra
Odense
generalforsamlingen,
arrangerer
lokalafdelingerne på Fyn »Field-day« og ud
stilling på hotel »Nordfyns Perle« i Hasmark
søndag den 3. august fra kl. 09,00 til 18,00.
Arrangementet er ikke tænkt som et egent
ligt stævne, men snarere et forsøg på at gøre
vor hobby mere kendt udadtil, og skabe inter
esse for EDR og foreningens mange aktiviteter.
Samtidig vil vi indbyde alle interesserede ama
tører landet over til at deltage i arrangementet,
dels for at træffe hinanden på hyggelig vis,
gerne med familie, og se vor udstilling og del
tage i aktiviteten fra »Field-day« stationerne.
Til dem, der har lyst til at få en week-end ud
af det, er Hasmark et godt sted med Fyns
bedste badestrand; der er campingplads og ca
feteria lige bag hotellet, ligesom hotellet gerne
tager mod bestilling på overnatning. Hotellet
har i øvrigt dans hver aften i festlige omgivel
ser, så mas bare på.
Hasmark campingplads hører under frilufts
rådet, og lejrpas kan udstedes på stedet.
Fra kl. 9,00 til 18,00 vil Odense afdelingens
call OZ3FYN være i luften på så mange bånd
som muligt, dog mest 2 og 80 meter. Kontakt
os, så vi kan give publikum indtryk af, hvad
der sker på HF og VHF-båndene. Til mobil
stationerne : Giv os et praj, hvis I kommer
herover, så vi kan få lidt skæg med jer på
vejen.
På udstillingen vil vi gerne gøre noget sær
ligt ud af begyndervirksomheden og opfordrer
interesserede medlemmer på Fyn til at bidrage
hertil med hjemmebygget grej, helst forholds
vis enkle og overskuelige konstruktioner. Vi
vil også gerne have både det »viderekomne«
og det kommercielle grej med, så har du grej
og gode ideer til udstillingen, ring eller skriv
til OZ7XG, Erling Hansen, tlf. 11 31 09 eller
OZ2RH, Rune Helbak, tlf. 13 47 40.
Hvod’n kommer man så til Hasmark, jo, du
kører til Otterup på Nordfyn, drejer af efter
Hasmark midt i byen og så lige ud.
På gensyn.
OZ3FYN.

RANDERS
Call: OZ7RD.
Klublokale: Hobrovej 5 - mødeaften onsdag kl. 19.
Formand : OZ3RL, Karlo Lyngby,
Vendsysselvej 17, 8900 Randers.

Kasserer : OZ3TD, Poul Erik Dan-Weibel,
Runddelvej 8, 8900 Randers.
Sekretær : Alex Engberg, Niels Ebbesensgade 7,
8900 Randers.
Medlemmerne ønskes en god sommerferie.
Første klubaften efter ferien, onsdag den 6. august
kl. 19.
Vy 73 Alex Engberg.

ROSKILDE
Formand : OZ2UD, Ernst Olesen,
Lejre Maskinfabrik.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Afdelingen holder sommerferie indtil den 7. august
1969, hvor vi igen mødes kl. 19,30 i Lejre.
Efterårets program drøftes og tilrettelægges.
Følgende emner er aktuelle: Morsekursus og evt.
teknisk kursus. Foredrag samt besøg af teknisk inter
esse. Demonstration af moderne amatørgrej m. m.
Præmiekonkurrence:
Afdelingen har udskrevet en konkurrence for Roskilde-afdelingens medlemmer. Det gælder om at lave
det bedste udkast til afdelingens QSL-kort. Udkastet
skal indsendes til formanden inden den 21. august
1969 i lukket kuvert under mærke. I en anden lukket
kuvert vedhæftet, skrives navn og evt. call. Tegningen
af kortet skal være på A4 format.
Det bedste udkast til QSL-kort efter afstemning)
præmieres med et standbølgemeter eller andet ama
tørgrej indenfor samme prislag.
På med vanten alle mand - god ferie og vel mødt
igen den 7. august kl. 19,30.
Husk i øvrigt, at der derefter er møde i afdelingen
hvertorsdag kl. 19,30.
73, OZ2BO.

SVENDBORG
Mødelokale : Tvedvej 16 A, indgang fra Schnorsvej.
Ferien er nu begyndt og vi mødes igen i lokalet
onsdag den 13. august kl. 19,30. Er der nogen, der
vil hjælpe til med istandsættelsen, udlåner formanden
gerne nøglen inden da. Til september er der måske
mulighed for, at vi kan leje hele den lille bygning for
os selv, så der bliver nok af arbejde at tage fat på.
Hvem kan føre en malerpensel uden at det behøver
at være på højspændingsmaner med venstre hånd i
lommen som 2WT.
På mødeaftnerne modtager kassereren gerne det
beskedne afdelingskontingent.
Har I QSL-kort til centralen, så aflever dem til
sekretæren inden den 15. i hver måned, så sørger han
for de bliver sendt.
Første week-end i august skulle der være et propa
gandafremstød for EDR på Hasmark strand; har no
gen lyst til at deltage, så kontakt 7GX i Odense, tlf.
(09) 11 31 09.
73, Jørgen.
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TØNDER
Allerede nu vil vi her i OZ gøre opmærksom på
afd. arrangement den 24. august:
5TDR - HAM MEETINGS 1969
Programmet er fastlagt således at vi kl. 09,00 om
formiddagen kører en rævejagt, der kommer til at
vare 1-1½ time. Efter jagten mødes vi ved 5TDR
Ellummark, hvor OZ6OV vil servere ægte ristede
»Skærbæk pølser«. Efter at alle har fået tid til at
sunde sig oven på middagen, køres der om eftermid
dagen en mobiltest af en times varighed. Resten af
eftermiddagen bruger vi til radiosnak. Vi håber at
mange møder op til dette arrangement, så vi kan få
en god dag sammen. Husk kone, børn, kæreste o. s. v.
Udførligt program kan findes i næste OZ.
Vy 73 de OZ7FF, Flemming.

VEJLE
Formd.: OZ2EN, Carl Henriksen, Gormsgade 232.
Næstfmd.: Preben Nielsen, Skolegade 40.
Kasserer : OZ1SX, S. P. Rasmussen,
Spinderigade 7.
Sekretær: OZ6UC, J. Christensen,
Finlandsvej 574, tlf. 82 62 21.
Best.medl.: OZ2RL, Ralf Lindholm,
Valløsgade 27.
Vi beder jer - slut op om afdelingen, også her i
sommertiden. Der kan vel blive et par timer til rådig
hed, en torsdag aften i Nørreskoven, »Hvor ræven
bor«.
Den sender hver torsdag, fra kl. 19,00-19,10-19,20
o.s.v. til 22,00, mellem Dyrehaven og Ceres.
God jagt.
De fire nye ønskes til lykke med bestået teknisk
prøve.
Vy de 73 Jørgen.

VIBORG
Formand: OZ6AI, Hans Asbjørn Jørgensen,
Tapdrup, 8800 Viborg, tlf. (06) 62 18 22.
Sekretær: OZ1TC, Thorkild Marker Christensen.
Kasserer : OZ1MD, Knud Munk Jensen.
Første mødeaften efter sommerferien bliver d. 2.
onsdag i august, d. v. s. d. 13. august 1969.
Bemærk!! Mødeaftner fremover er 2. og 4. onsdag
i måneden.
Der ligger en del QSL-kort i afdelingen, og med
lemmerne bedes selv afhente dem i afd. i forb. med
mødeaften eller andre arrangementer.
»Viborg-frekvensen« er 145,8 MHz til oplysning
for de mange mobile amatører, der kører gennem
byen uden at kunne råbe nogen op.
Vi efterlyser desuden to grammofonplader (LP),
som blev udlånt til en ung amatør i Viborg-afd. i
1963. Foreningen vil gerne have dem tilbage, da vi
påtænker et morsekursus for de kommende amatører
i vinterhalvåret 1969. LP-pladerne indeholder nemlig
et komplet morsekursus fra ende til anden.
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Så efterlyser vi et blanderkrystal, et HF-rør og et
OSC-blanderrør til en modtager, der har stået i afd.lokalerne. Vi beder vedkommende, der har lånt disse
ting om at returnere dem hurtigst muligt!
Vy 73 de OZ1TC, Thorkild.

AABENRAA
Formand : OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9,
6200 Åbenrå, tlf. (046) 2 13 11.
Mødelokale : Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Auktionen over radiogrej, den 19. juni, må siges
at have været en succes. Der var mødt gæster fra hele
Sønderjylland, og alt grejet blev solgt, til glæde for
såvel ejerne, som afdelingens kasse. Tak til de uden
bys gæster for jeres fremmøde, vi håber at se jer igen!
Sankt Hansfesten den 21. juni, kan desværre ikke
beskrives med de få ord, som nu må bruges til dette
formål. Jeg henviser derfor til tidligere års referater
af festen.
Tak til alle, der stod for arrangementet.
Der afholdes ingen møde i sommerferien! Den før
ste mødeaften bliver torsdag den 21. august kl. 19,30.
Men hver onsdag hele sommeren, køres der ræve
jagt, og skulle een eller anden udenbys rævejæger
komme til Åbenrå eller i dennes nærhed under sin
ferie, så er I velkommen til at deltage!
En rigtig god ferie alle sammen.
Vy 73, 5KW, Kalle.

AARHUS
Call: OZ2EDR.
Giro : 9 19 29.
Formand: OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen,
Hammershusvej 43, 8210 Århus V.
Kasserer: OZ5YP, Jytte Pedersen, Banevolden 3,
8340 Malling, tlf. (06) 18 01 11 - 204.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg,
8000 Århus C, tlf. (06) 18 21 11 - 478.
Da sommeren nu har meldt sig, vil vi alle holde
sommerferie indtil august, hvor programmet ser såle
des ud:
Tirsdag den 12. august kl. 20,00. 4. Århusjagt.
Ræve : 9UL - Søren. Lena har meldt »Trumf Es«
i baghånd!
Torsdag den 14. august kl. 19,30. Ungdomsgården,
Skovvangsvej.
VXO TIL 2-METER! VHF/UHF-udvalget indle
der sæsonen med præsentation af en VXO til 2-meter
brug. Opstillingen tillader at man med X-tal-stabilitet
kan variere sin senders frekvens med ca. 300 kHz.
Konstruktionen bliver demonstreret, og der er dia
grammer til alle.
Tirsdag den 19. august kl. 20,00. 5. Århusjagt.
Ræve: Jeppe - 9DA. P35’er til det første hold!
I week-enden 21. og 22. juni afviklede afdelingen
Store Østjyske Rævejagt 1969 (SØR-69) på Framlevkortet. 24 hold fra Fyn og Jylland var mødt frem for
at dyste i et ideelt ræve-terræn, og resultatet blev :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

9SW - H. Jensen, Herning
Christensen — Nissen, Tønder
Chris - Buller, Herning
Hansen - Lundegaard, Tønder
Lykkeborg - Lykkeborg, Tønder
Christensen - Møller, Tønder
Poulsen - Jacobsen, Horsens
1LD — 5KE, Nyborg
Mundbjerg - Mundbjerg, Tønder
Holst - Jacobsen, Tønder
3MI - Hansen, Kolding
1LN - 8LL, Esbjerg
Meldgaard - Blytækker, Herning
Hansen - Hansen, Tønder
Hansen - Petersen, Tønder
3KF - 6RK, Århus
6EI - Herms, Århus

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve
ræve

3,25.05
3.25.19
3.56.39
4.00.35
4.15.00
4.21.56
4.27.29
4.35.12
4.52.32
4.56.22
5.45.10
5.50.07
3.56.56
4.23.37
4.58.03
5.34.21
5.49.19

18. Nielsen - Lehmann, Kolding
19. 2ZJ — Elin Madsen, Tønder
20. Lorentzen - Korsgaard, Herning 4
21. Jensen - Madsen, Tønder
22. 6SB - 6XYL, Esbjerg
23. Jensen - Knudsen, Tønder
24. Andersen - Nielsen, Tønder

4 ræve 3.34.26
4 ræve 4.16.25
ræve 4.16.25
3 ræve 3.45.32
0 ræve
Diskvalificeret.
Diskvalificeret.

Afdelingen takker jægerne for det store fremmøde
og håber på lige så stor fremmøde næste gang vi kal
der. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at sige tak
til præmiegiverne 2KM, 2LJ og 2LM, ligesom vi tak
ker 7IN for ledelse af jagten, 8FI for kontrol, 8FZ,
som agerede relæ-station mellem camping-pladsen og
Århus samt rævene: 3NE, 4HQ, 5TG, Berit og Lars.
Hermed ønsker EDR Århus afdeling, afdelingens
medlemmer samt OZ’s læsere en god og solrig som
merferien.
Vy 73 de Eigil, OZ6EI.

RESULTATLISTE for
STORE FYNSKE RÆVEJAGT
Jæger:
1. A. Lykke Borg.
2. H. Poulsen.
3. H. Christensen.
4. Erik Lind.
5. C. Johannesen.
6. J. Nielsen.
7. Chris.
8. OZ2RD.
9. OZ5WK.
10. O. Scheelke.
11. H. Andersen.
12. N. P. Hansen.
13. G. Christensen.
14. OZ6EI.
15. A. Andersen.
16. OZ2ZJ.
17. H. Jeppesen.
18. J. F. Jensen.
19. Aage Holst.
20. OZ2IA.
21. Lorentzen.
22. OZ3MI.
23. R. Mundbjerg.
24. OZ9OT.
25. Egon Hansen.
26. OZ6SB.
27. OZ1LN.
28. OZ9UL.
29. B. Meldgård.
30. Jørgen Mørch.
31. R. Storgård.

Observatør:
E. Lykke Borg.
Alf Jacobsen.
V. Lykke Borg.
E. Pedersen.
C. G. Johannesen.
H. Lehmann.
Buller.
Calle Nielsen.
Xyl.
P. C. Størner.
V. Jensen.
Kirsten Vingård.
Anders Nissen.
Herms.
S. Nielsen.
Elin Madsen.
OZ9DA.
E. Knudsen.
Anna Andersen.
Jan Hansen.
Skov.
V. Klausen.
B. Pedersen.
H. Rahbek.
N. Lundegård.
OZ6YL.
OZ8LL.
S. Danielsen.
S. Petersen.
Kurt Høg.
K. Petersen.

Nat:
84-10
94-48
103-10
97-26
74-57
110-00
103-26
97-35
123-21
111-01
100-04
96-15
123-59
97-30
139-10
136-20
117-14
124-12
163-24
152-38
158-10
123-40
172-34
2 ræve
2 ræve
2 ræve
2 ræve
1 ræv
1 ræv
0 ræve
0 ræve

Dag:
I alt:
53-26
137-36
59-19
154-07
51-26
154-36
59-35
157-01
157-02
82-05
161-15
51-15
162-03
58-37
162-34
64-59
183-19
59-58
184-53
73-52
90-02
190-06
198-38
102-23
75-12
199-11
201-35
104-05
209-46
70-36
209-52
73-32
211-37
94-23
95-42
219-54
221-59
58-35
227-42
75-04
75-00 233-10
112-11
235-51
246-53
74-19
53-32
5 ræve
64-54
5 ræve
79-43
5 ræve
116-55
5 ræve
83-34
4 ræve
96-57
4 ræve
1 ræv
1 ræv
ikke startet 0 ræve
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Nye medlemmer:
11383 Knud Tange Rasmussen, Nordostvej 2,
Randers
11384 Ole Larsen, Øde-Hastrupvej 6 A, Vindinge,
Roskilde
11385 Søren Skibsted, Peter Bangsvej 254, Valby
11386 Knud Laursen, Strandvejen 39, Bredballe,
Vejle
11387 Ole Møller, Holsteinsgade 32, København 0
(A)
11388 Alf Pedersen, Spøttrupvej 5, 1. th, Vanløse
11389 Steen Bülow Mathiesen, Skanderborgvej 42,
Århus C
11390 Niels Peter Hansen, Gemmet 16, Bredebro
11391 Niels E. Andersen, Køng Mark, Lundby
11392 Bent Jensen, Rosenhøj 23 A, Viby J
11393 Jens Kristian Nielsen, Nylandsvej 4, Fårvang
11394 Arne Sjørslev, Mårup, Nordby, Samsø.
11395 Herman Bangsbøll, Tartinisvej 16, 11. th.
København SV (A)
11396 B T H Electronic, Saxogade 14, Københ. V
11397 Aage Lehmann, P.O.Box 4, Rungsted Kyst
11398 Erling Larsen, Nørrebro 20, Rudkøbing
11399 Jan Hansen, Skibbrogade 12, Tønder
11400 Leif Andersen, Højdevej 7, Tulstrup,
Hillerød
Atter medlem:
1005 OZ9HL, H. F. Larsen, Norgesgade 10, 2.
København S
7888 OZ1MR, Margaret Rasmussen, Sundparken
26 st., 545, København S
5392 OZ9AD, Martin Nielsen, Skolevej 28,
Gentofte
5388 OZ7MV, E. M. V. Pedersen, Bremersgade 81,
1. th., København S
10069 G. Krager, Trehuse, Lind, Herning
7485 Jørn Hansen, Skovhuse, Christiansfeld
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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.

☆

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 14. juli 1969.

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord. mindst 3 kr. - Annoncerne sendes direkte til kasse
reren senest 3 dage før månedens begyndelse bilagt
betalingen i gængse frimærker.

Sælges: KACO WR151S3 omformer 220-/220 50
Hz 150W, kr. 120 evt. byttes med trafo.
Købes: 500 pF drejekondensator med niniær fre
kvensgang. X-tals. 2500 og 3000 kHz. OZ8IH.

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

280

Morsekursus på bånd sælges.
OZ4SJ, Svend Aage Jensen,
Valby, tlf. VA967y.

Frugthaven 31,

2500

Sælges: Transistordykmeter med spoler 100 kr.
Stereoforstærker 2 x 1 0 watt med strømforsyning (ik
ke AF 210) 250 kr. 2-m modtager med gelose con
verter og strømforsyning 150 kr.
Steen Asmussen, Alssundvej 11, 6400 Sønderborg.

