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Lineær forstærker til 2 meter
Af OZ9MO, Jarl Risum, Hornemanns Vænge 1, 2500 Valby

I nedenstående artikel skal kort beskrives
den praktiske udformning af en balanceret
blander og lineær forstærker med transistorer
til 2 meter. Løsningen foregiver på ingen måde
at være udeksperimenteret, men fungerer upå
klageligt og kan efterbygges uden besvær.
Som det fremgår af blokdiagrammet, fig. 1,
blandes et svagt 10,7 MHz SSB-signal i den
balancerede blander med stationens fælles lo
kaloscillator (se OZ sept. 68). Sumsignalet for
stærkes herefter op i et antal lineære forstærke
re, mens differenssignalet og injektionssignaler
ne hhv. dæmpes og udbalanceres. Sidst, men
ikke mindst vigtig, er tilstedeværelsen af en
SCR-sikring — et enkelt og effektivt kredsløb,
der beskytter de desværre stadigvæk temmelig
kostbare transistorer.
Den nærmere udformning af kredsløbet ses
på fig. 2. Den balancerede blander er en FETbestykket udgave af den tilsvarende røropstil
ling, men på grund af de mindre fysiske dimen
sioner er opstillingen lettere at have med at
gøre. I indgangen er valgt en kapacitiv opde
ling af kredsen, da styroflexkondensatorer fås
med 2½ pct.s tolerance, hvilket selvsagt giver
en bedre balance end et midtpunktsudtag på en
mere eller mindre symmetrisk spole. Samme
betragtning er anlagt for udgangskredsen, hvor
den anvendte trimmekondensator bør være af
en rimelig god kvalitet. Der er ikke på forhånd
forsøgt matchning af transistorerne; som senere
beskrevet
under
trimmevejledningen
udbalan

ceres opstillingen ved hjælp af det fælles source
potentiometer. At der er benyttet TIS 34 har
to årsager: dels var det den eneste billige VHFFET på markedet, da opstillingen blev lavet,
og dels har den en temmelig kvadratisk ind
gangskarakteristik i modsætning til de fleste en
kelt-gate MOS’er, hvilket giver en mere spuriousfri blanding. TIS 34 er i øvrigt stadig bil
lig og let at få fat på (Texas Instruments kr.
6,43 en gros).
Efter den balancerede blander kommer et
klasse A trin med BSX 19, BF 173 el. lign.,
efterfulgt af endnu et kl. A trin med 2N3866
(RCA v. Hede Nielsen, kr. 24,15 en gros). Om
disse trin er blot at sige, at de er bygget op som
de tilsvarende kl. C trin og forsynet med en
passende basisforspænding og emittermodstand
(se litt. 1, 3, 6, 7, 8). Inden næste trin er ind
skudt en sugekreds. Med denne dæmpes diffe
renssignalet fra den balancerede modulator, før
det når frem til kl. AB-trinet med 2N3553
(RCA kr. 35,60 en gros). Da senderdelen står
med spænding på under modtagning, må det på
en eller anden måde forhindres, at støjen fra
trinene før PA-transistoren forstærkes, og via
coaxialrelæet kobles over i modtageren. Det
gøres her ved at fjerne basisforspændingen til
2N3553 og PA-trin v. hj. a. de viste LF-transistorer, der fungerer som on-off kontakter.
Fra 2N3553-driveren fås ca. 3W ved fuld
udstyring, og senderen kunne udmærket afslut
tes her, da denne effekt er tilstrækkelig til ud
325

133,3-135,3 MHz
fra analyseosc.
ca. 190 Veff
FIG. 1. BLOKDIAGRAM.

styring af selv store PA-trin, f. eks. en ordent
ligt neutraliseret 4X250B. Springet fra 3W til
10W er temmelig bekosteligt, idet udgangs
transistoren 2N3632 p. t. koster kr. 118,15 en
gros (RCA), men til gengæld kan stationen nu
bruges uden rør-PÅ-trin og alligevel have en
betragtelig rækkevidde. Ved tilkobling af rørPA-trin opnås endvidere den fordel, at rørets
gitterkreds kan erstattes af en modstand, se
fig. 3, hvorved behovet for neutralisation falder
bort, og man får en knap mindre på forpladen.
Problematikken omkring konstruktion af li
neære transistorudgangstrin er temmelig speget,
men et kort resumé af hovedpunkterne skal
her indføjes:
(1)
Impedansproblemer: Transistorudgangs
trin har meget lave ikke-ohmske ind- og ud
gangsimpedanser og det er derfor svært at kob
le til og fra via simple selektive impedanstrans
formatorer som f. eks. π-led eller afstemte kred
se med udtag, uden at tabet ved transformatio
nen bliver stort. For at sætte virkningsgraden i

FODNOTE:
10W svarer til 31,6 V peak over 50 ohm; skulle
dette ikke være tilstrækkeligt til udstyring af røret,
kan impedansen transformeres i vejret via en 11/4 λ
transformator. Et 34,2 cm langt stykke 75 ohm kabel
i serie med 50 ohm fødekablet omsætter impedansen
til 112 ohm. Ved 10W påtrykt fås over en 112 ohms
modstand 47,5 V peak. En tilsvarende længde 110
ohm coax omsætter 50 ohm til 240 ohm, hvorover
der fås 69 V peak ved ohmsk afslutning. Hvor stor
den nødvendige transformation skal være, ses lettest
ved at undersøge PA-trinets negative gitterforspænding ved kl. AB-drift. HF-styrespændingens peakværdi skal ca. være lig den negative gitterforspænding
for at opnå fuld udstyring. Husk. at den modstand,
der erstatter gitterkredsen, skal absorbere hele styre
effekten; den laves lettest ved at parallelforbinde et
passende antal Philips ½ eller 1W kulmodstande
(spiraliseringen er uden betydning ved de lave ohm
værdier, der her er tale om).
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vejret må man bruge mere indviklede kredsløb.
Man kan her indgå på et kompromis imellem
halvledere og få afstemte kredse (dyr at bygge,
let at trimme) eller færre halvledere, men man
ge afstemte kredse (måske billigere at bygge,
men afgjort sværere at trimme). Amatører vil
nok stå sig ved at vælge den første løsning, med
mindre man er indstillet på at bruge meget lang
tid på eksperimenter med udtag, vindingstal på
spoler o. lign.
De lave kredsimpedanser kan udnyttes til
bredbåndede forstærkere med høj virknings
grad, og i mange tilfælde er efterjustering af
afstemningen overflødig inden for samme ama
tørbånd (se litt. 1, 5, 6, 7). Samtidig er proble
met med at skærme kredsene fra hinanden væ
sentligt reduceret, men til gengæld kan de vold
somme stelstrømme føre til selvsving ved en
ubetænksom opbygning.
(2)
Afkoblingsproblemer: Med lave impe
danser følger desværre især på VHF og UHF
problemer med afkoblinger. Almindelige kera
miske kondensatorer viser sig at være utilstræk
kelige
og
gennemføringskondensatorer,
eller
endnu bedre „button mica“-kondensatorer, må
anvendes. Disse meget effektive kondensator
former findes, ligesom mange andre gængse
komponenter, ikke længere hos danske detail
forretninger, bortset fra nogle usle efterlignin
ger, der anvendes i TV-apparater og lignende.
Enten må de skaffes fra udlandet, en gros eller
man kan være heldig at finde nogle i billigt
surplus-grej.
Betragtes kurver over HF-output versus HFinput som en funktion af frekvensen, se fig. 4
(litt. 2), fremgår det klart, at effektforstærk
ningen er stigende mod lavere frekvenser, hvil
ket medfører, at tilbøjeligheden til KB-parasit
sving vil være udpræget. Det må derfor under
streges, at afkobling for arbejdsfrekvensen ikke
er tilstrækkelig, men må suppleres med parallel
forbundne polyesterkondensatorer på f. eks.

+ 12 RX

2 N 3668

Spoledata:
L1 : 8 + 8 vdg. viklet sammen med link 4 vdg.
5 X 0,07 litze på Neosid F 100. 1 kammer an
vendes.
L2 : 8 vdg. 0,6 mm CuL på 8 mm ø. Midtpunkts
udtag. Link 1 vdg. på midten.
L3 : 5 vdg. 1 mm CuS 8 mm ø. Tap v. 2 og 3 vdg.
fra stel.
L4 : 4 vdg. 1 mm CuS på 6 mm. ø. Tap 1 og 3
vdg. fra kold ende.
L5 : 4 vdg. 1 mm Cul 6 mm 0, 7 mm lang.

L6 : 3 vdg. 1 mm CuS 8 mm ø, tap 2½ vdg. fra
kold ende.
L7 : 9 vdg. 0,6 mm Cul 4 mm ø, tætviklet.
L8 : 3½ vdg. 1,5 mm Cul 9 mm, ø. Tap 114 vdg.
fra kold ende.
L9 : 3½ vdg. 1 mm CuS 8 mm ø.
L10 : 25 vdg. 0,2 mm. Cul på Vitrohm 1 kohm ½ W.
L11 : 6 vdg. 0,6 mm. Cul tætv. 3 mm ø.
L12 : 3 vdg. 2 mm CuS tætv. på 10 mm ø
DR : 0,6 mm. Cul tætv. på VHF-jernkerne.

0,1 μF. Det er fristende at fortsætte spøgen og
desuden
parallelforbinde
elektrolytkondensato
rer. Med mindre trinet direkte lider af uhelbre
delige LF-parasitter, bør man imidlertid undgå
elektrolytter, da den ladning, de indeholder, un
der uheldige omstændigheder momentant kan
afsættes i de tilkoblede transistorer med afbræn
ding til følge. Elektrolytkondensatorer bør an
bringes inden den senere omtalte SCR-sikring.

Betragtes spoledata for PA-trinet, ses det, at
drosselspolerne L10 og L11 har usædvanligt få
vindinger. Årsagen er, at de skal fungere som
kortslutninger
overfor
lavere
frekvenser,
og
derved bidrage til at undgå parasitsving. Man
bør have dette i erindring ved valg af kompo
nenter, og ikke bruge tilfældige forhåndenvæ
rende drosler på dette sted.
(3) Forspændingsproblemer: Som det frem-

FIG. 3. PA~trin med og uden qitterkreds.

Til højre: Udgangseffekt for typisk effekttransistor
ved forskellige frekvenser.
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Fig. 5

går af diagrammet, har udgangstrinet ingen
emittermodstand. Dette er almindelig praksis
ved lineære kl. AB udgangstrin, fordi transisto
ren under udstyring vil ensrette en del af styre
spændingen og stræbe mod cut-off. Tilstedevæ
relsen af en emittermodstand vil forværre dette
forhold (rent bortset fra, at den er umulig at
afkoble ordentligt). Problemet bliver nu at hin
dre thermal runaway og samtidig give basisforspænding fra en lavimpedant spændingskilde.
Der er indtil nu kun fremkommet to løsnin
ger, der begge er utilfredsstillende. Den ene
går ud på at køre transistoren moderat, d. v. s.
op til ca. halvdelen af den tilladte maksimalef

Fig. 6
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fekt, hvorved opvarmningen begrænses til et
minimum. Det giver naturligvis en dårlig udnyt
telse af det i dyre domme indkøbte vidunder.
Den anden løsning går ud på at måle transisto
rens krystaltemperatur ved hjælp af en i tran
sistoren indbygget matchet diode, og via en dif
ferentialforstærker udlede en temperaturafhæn
gig basisforspænding heraf. Denne løsning er
endnu mere utiltalende end den første, da den
kræver en mængde ekstra komponenter, er van
skelig at indjustere korrekt og formentlig på 2
meter vil give besvær med afskærmning og fil
trering af spændinger til og fra differentialfor
stærkeren (se dog litt. 1).

I nærværende opstilling er udvej 1 anvendt,
idet udgangstransistoren er monteret med hele
chassiset som køleplade. Ved kontinuert (CW
& PM) drift bliver hele opstillingen håndvarm,
men selv ved ubehageligt høje omgivelsestem
peraturer er der ingen tegn på ustabilitet eller
hørbart ændret forvrængning. Naturligvis flyt
ter hvilearbejdspunktet sig, men da dette er
temmelig ukritisk, har der ikke været basis for
videre spekulationer i denne retning. Har man
både god tid og et varmeskab, kan man sikkert
finde en NTC-modstand, som indsat i basis
spændingslederen kan afhjælpe miseren. Un
der alle omstændigheder vil evt. thermal runaway ikke aflive transistoren, da den er beskyt
tet af SCR-sikringen.
Den så meget omtalte SCR-sikring ses yderst
til højre i diagrammet. Strømmen til senderen
gennemløber en lille modstand, der leverer ga
tespænding til SCR’en. Overskrider spændings
faldet over modstanden ca. 1 V, kortslutter
SCR’en strømforsyningen, hvorfor denne bør
være forsynet med en eller anden form for sik
ring, elektronisk eller på relæbasis. Det speciel
le ved SCR-sikringen er dens hurtige reaktions
tid: 1-5 μS, afhængig af type og parallelforbun
det kapacitet. En almindelig elektronisk sikring
har en funktionstid af størrelsesordenen nogle
millisekunder, og er dermed for langsom til at
beskytte de sarte VHF-transistorer. Det er des
værre nødvendigt for virkemåden, at strømfor
syningens minus svæver, og man må også affin
de sig med det uundgåelige spændingsfald over
seriemodstanden. Mere følsomme og indvikle
de kredsløb er beskrevet i litt. 10 og 11. Der
stilles ingen særlige krav til den tilkoblede
strømforsyning; en 10 000 μF kondensator har
forsøgsvis været forbundet mellem plus og mi
nus, uden at en 8 amp. SCR tog skade trods
gentagne simulerede kortslutninger.
Erfaringerne med SCR-sikringen har været
gode; senderen tåler at arbejde med såvel ube
lastet som kortsluttet udgang, med forstemte
kredse
og
med
elendige
standbølgeforhold,
uden at driver og PA-transistor kan brænde af.
Endvidere yder sikringen beskyttelse mod de
mest almindelige former for klodsethed: trim
menøgler der smutter, loddetin på afveje m. m.
Kredsløbets begrænsning er endnu ikke konsta
teret. Valget af SCR-type er aldeles ukritisk,
den skal blot kunne tåle en strøm på 5-10 amp.
og en spænding på 30 V.

Mekanisk opbygning: Det første eksemplar
af senderen er afbildet på fig. 5 og fig. 6. Der
var her tale om en decideret forsøgsopstilling,
som ikke desto mindre fungerede straks. For
oven til højre ses VHF-oscillatoren i analyseen
heden (badekar) og neden under på en stump
printplade en midlertidigt indsat 10,7 MHz buf
fer. Til venstre for printpladen ses en messingbox som indeholder den balancerede blander.
På en påloddet „terrasse" sidder forstærkeren
med BSX 19. Imellem box og terrasse sidder en
solid skærm, som siden er erstattet af et låg, der
helt dækker den balancerede blanders udgangs
kreds. Disse enheder kunne med fordel bygges
ind i en stump messingbadekar med passende
skillerum. Oven over terrassen begynder trinet
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Fig. 7
Varmeledningsevnen for berylliumoxid.

med 2N3866, som fortsætter over i 2N3553 og
2N3632 helt til højre. Man ser især på fig. 6 de
hjemmelavede
drosler
og
gennemføringskon
densatorerne på små vinkler. Efter at billeder
ne blev taget, er der kommet flere drosler til,
og nogle af gennemføringskondensatorerne er
erstattet af button mica-typen. Trimmeren pa
rallelt med antennen (nederst på billedet tv.)
viste sig at være overflødig i prototypen og blev
loddet af. Bemærk hvorledes spolerne er drejet
i forhold til hinanden for at gøre koblingen
mindst mulig.
Det kan sikkert lade sig gøre at bygge hele
enheden på en eller to printplader, men stabili
tetsproblemerne kan ikke undgå at blive større
(se litt. 6). Desuden skal man bruge alumini
umsplade til køleplade alligevel.
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Ve(j Udgangsspænding over 50Ω

Køleproblemer: Udgangstransistoren har iso
leret kollektor og spændes direkte på chassiset.
Driver og 2N3866 varmer meget og skal ube
tinget køles. Almindelige kølefinner duer ikke,
idet de enten er for små eller også så store, at
der er risiko for kapacitiv kobling imellem dem.
I stedet for anbefales en særlig — nærmest tuli
panformet — klemme, der griber fast omkring
transistorhuset, og som har termisk kontakt
med chassiset via en skive berylliumoxid. Dette
stof har ikke været særlig grundigt omtalt i OZ,
hvorfor dets karaksteristika kort skal omtales.
Berylliumoxid er et hvidt pulver, som har
den sjældne egenskab, at det leder varme godt
og samtidig er en særdeles tabsfattig isolator,
se fig. 7 og litt. 12. Der findes kun få andre
stoffer, som har denne egenskab, bl. a. diamant,
hvorfor store bestæbelser har været udfoldet
for at gøre det relativt billige berylliumoxidpul
ver praktisk anvendeligt. Pulveret er desværre
meget giftigt, og der er gået adskillige menne
skeliv tabt, inden man beherskede teknikken
med at brænde oxidet sammen med et binde
middel til den hvide tablet eller briket, man
stræbte efter. Der kan ikke advares kraftigt nok
imod at eksperimentere med dette stof selv, og
man kan ikke uden videre gå ud fra, at de i
handelen værende skiver er ufarlige. Klemmen
og skiven til TO-5 hus importeres af Poul Sabroe, Skodsborgvej 142, under typenumrene
F IERC TXB 2PO32-037 B og BE 1285 001/
01, pris 3,00 + 3,70 + moms — leveringstid
½ år. Som et kuriosum kan nævnes, at beryl
liumoxid også kan anvendes til køling af metal
keramik-senderrør; en klods til 100 W røret
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8072 koster eksempelvis ca. 410 kr. i. o. en
gros (ITT).
Spoledata: De i oversigten anførte spoledata
er fremkommet, ved eksperimenter, men des
værre indgår transistorernes ind- og udgangs
kapaciteter i samtlige afstemte kredse, hvorfor
små afvigelser kan forekomme. Man bør dog
først bruge tid på eksperimenter med spoleda
ta, hvis alt andet glipper. Det vil være en fordel,
hvis de anvendte trimmekondensatorer har et
stort forhold mellem maksimum og minimum
kapacitet; eksempelvis vil Philips aluminium
rørtrimmere 5-25 pF være velegnede.
Trimning: Med analyseoscillator og en 10,7
MHz oscillator tilkoblet trimmes senderen op
midt i båndet. Flere af kredsene er meget brede,
mens andre er uhyre selektive. Det vil være en
fordel om en absorptionsbølgemåler kobles til
udgangskredsen, så man er sikker på at trimme
til max. signal på 2 m og ikke andre steder (!).
Sugekredsen indstilles til bedst undertrykkelse
af det svage 123,6 MHz signal, der netop kan
anes på absorptionsbølgemåleren. 10,7 MHz
injektionen afbrydes, og et instrument med
diodeensretter tilsluttes i stedet for antennen.
Potentiometeret i den balancerede blander ju
steres herefter til minimum output, ca. 70 mV
over antenneudgangen, svarende til 50 dB un
dertrykkelse af støj, VFO-injektion m. m.
PA-trinets kollektorstrøm justeres til om
kring 15-20 mA uden udstyring, ved hjælp af
potentiometeret i basis. Man vil konstatere, at
output ligger på 12—14 W i midten af båndet
og falder ca. 1 W mod båndgrænserne. På fig.
8 er vist udgangsspænding som funktion af ind
gangsspænding i dobbeltlogaritmisk afbildning.
Det ses, at lineariteten er perfekt op til ca. 16
V. Senderen med tilhørende filterexiter har væ
ret i brug i et års tid uden andre problemer end
dem, der skyldtes ufuldstændig afskærmning af
den
balancerede
modulator.
Opstillingen
er
bygget og gennemprøvet i den modificerede
form af OZ9AU og OZ9TM, som jeg hermed
takker for samarbejde.
*
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SB 100 - SB 101 - HW 100
Ændringer og tilføjelser frit efter QST og DL-QTC.
Af OZ8CV, Carl Valdemar
Nørrevænget 13, 6270 Tønder.

Christensen

Lad det være sagt med det samme, det er ik
ke nødvendigt, men det er den slags ting, som
gør det hele mere perfekt. Jeg tror, at det var
3Y, der her i OZ skrev, at det, at holde sit grej
i topform, også er en hobby.
Efterhånden kører her i landet en del SB100,
SB101 og HW100, og jeg har ment, at tiden nu
er inde til at fremkomme med de forskellige
ting, der har været omtalt i andre landes ama
tørradiopublikationer, og som kan sætte transceiverne helt i topform. Og nu til ændringerne:
Mikrofonforstærkeren VI kan, når man bru
ger mikrofoner med lavt output, knap slå til,
og man må i så tilfælde tale temmelig hårdt til
mikrofonen. Dette kan imidlertid afhjælpes ved
at
gøre
skærmgittermodstanden
R2
større
(447 k), hvilket jo er nemmere end at bygge en
forstærker. Skulle nogen ville forsøge sig, er
^der medtaget en sådan fig. 1. Denne opstilling

er beregnet til dynamiske mikrofoner, da det
jo er dem, der har lavest udgangsspænding. Af
transistorer kan bruges næsten alle typer, her
er brugt BC109, men har man en anden NPN,
er den OK. Spændingen tages fra ben 7 på
V1a’.
Forbedring af preselector-indstillingen
WK3DT har i QST november 1968 anvist en
metode til forbedring af preselector-indstillin
gen, der i sin nuværende form ikke er 100 pct.
OK. Ved sending og ved modtagning kan man
konstatere følgende: Ved fuld modtagerfølsom
hed er output kun 60 pct. af fuldt sendeoutput,
og ved modtagning er der ca. 2½ S-grad for
skel fra indstilling til fuldt sendeoutput til bedst
indstilling ved modtagning, dette gælder 20-,
15- og 10-meterbåndet. Der sker følgende: Når
driver- og HF-rør (6CL6 og 6AU6) henholds
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vis er ind- og udkoblet ved sending og modtag
ning, vil der ske det, at rørenes indgangskapa
citet, gitter-anode- og udgangskapacitet ændrer
sig som følge af en ændring af gitterforspæn

dingen, og dette har til følge, at man må efterindstille. Dette kan tildels afhjælpes ved at ind
føre en ekstra kapacitet, fig. 2. Med viste tilføj
elser sker der følgende: I sendestilling får dio
derne ingen spænding, og trimmerne er ikke
elektrisk indskudt i kredsløbet, hvorimod dio
derne i modtagestilling bliver ledende, og nu
virker trimmerne som parallelkapaciteter over
drejekondensatorerne.

Den praktiske opbygning foretages bedst på
følgende måde: Man tager et stykke print, hvori
man borer to huller, 5-6 mm; med en indbyr
des afstand på 26 mm, heri monteres de to stk.
rørtrimmere på 10 pF max., de øvrige kompo
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nenter monteres som vist på skitsen, og det hele
forankres, efter at de to trimmere er loddet til
drejekondensatoreme
C422B
og
C421B
på
chassisets sidestøtter, man kan evt. forlænge
trimmerne med et stykke kraftig monterings
tråd. Til slut tager man et stykke monterings
tråd på omkring 25 cm, den ene ende lodder
man til R3, og den modsatte ende forbinder
man til punktet mellem modstanden R406 og
C425, efter at man har boret et lille hul i print
pladen ved V11, se fig. 3.
Efter denne ombygning må man selvfølgelig
foretage en justering med trimmerne for at få
dem til at virke efter hensigten. Start med transceiveren i „tune“-stilling og min. C (trimmerne
uddrejet), derefter indstilles til max. output fra
senderdelen. Derefter tilbage i modtagestilling, f
og nu indstiller man trimmerne til max. S-meter
udslag, idet man bruger 100 kHz-generatoren
som signalgiver. Efter denne simple trimme
proces skulle sagen være klaret - det skal dog
lige bemærkes, at det er bedst at foretage juste
ringen på 15 meter, og der er nu kun tale om
en ganske ringe forskel på 20 og 10 meter, be
stemt ikke noget, der kan gøre udslaget, når der .
er tale om virkeligt svage stationer.

LF - CW-filter
Hvis der er nogle, der er i besiddelse af det
fornødne mod, kan man til højre for S-meteret
anbringe en omskifter (2 gange 3 stillinger),
der kan klare omskiftningen mellem de to fil
tre og udskyde dette. Efterhånden findes der så
mange typer, at der nok findes én på markedet,
der ikke fylder for meget. Filtrene indskydes
mellem V14b og transformer T301, som vist på
fig. 4.

Variabel modtager-afstemning
Ved CW er det næsten en nødvendighed at
kunne variere modtagerens frekvens i forhold
til senderens. HW100 er ikke udstyret med en
sådan anordning, og der er ikke andet at gøre,
end at købe en udvendig VFO. Dette er jo en
ret bekostelig affære, men på fig. 5 er der vist,
hvorledes man kan opnå at variere frekvensen
+- 3 til 4 kHz, det er den såkaldte varicapaf
stemning. Den mekaniske udformning kan laves
på følgende måde: Til venstre for meteret på
frontpladen placeres P1, og dette udgør nu med
omskifteren for CW-filteret en pæn, symmetrisk
enhed. Som relæ er anvendt et sæt frie kontak
ter på antennerelæet. Man må sørge for at føre
ledningerne fra P1 i skærmet kabel, og ligele
des afkoble med kondensatorer af god type.
Efter ombygningen må man lægge VFO’en på
plads. For dem, der er meget ivrige CW-folk,
kan det udmærket lade sig gøre at anbringe P1
på mikrofonstativet, eller endnu bedre sammen
bygge dette med den elektroniske nøgle, så det
hele er lige ved hånden.

Til slut et par småtips vedr. HW100. Der
kan, når man bruger en bestemt type højttalere,
ved VOX lyde et lille „blob“, når transceiveren
skifter fra sending til modtagning, dette kan af
hjælpes ved at fjerne forbindelsen, der er mar
keret med W ved røret V12.

S-meteret har tendens til at give nogle
dige rapporter over S9. Ved at indføre en
stand på 100 k fra pkt. 3 på relæ 2 til
standen R115 ved V3 er denne tendens
gen grad fjernet.

geval
mod
mod
i no

HF-reguleringen, mange har sikkert lagt
mærke til, at når man drejer ned for HF-forstærkningen, stiger S-meteret faretruende. Ved
at flytte dette og i stedet regulere i V10’s kato
de, opnår man et helt andet billede. Indgrebet
foretages på følgende måde: Tilledningerne på
RF-potmeteret fjernes, og i stedet sættes en
fast modstand på 100 k, se fig. 6. Et par skær
mede ledninger anbringes på potmeteret, mod
standen R414 fjernes, og man indskyder 100 k
potmeteret, som vist i fig. 7, i V1+’s katode.
Det er mit håb, at mange amatører må få
glæde af de her viste ændringer, og der er jo
hermed åbnet mulighed for også at pille lidt i
de lange vinteraftner. Det kunne jo også tæn
kes, at der er andre end netop SB og HW-ejere,
der kunne have glæde af denne artikel.
DL2GC Dietmar i Flensborg vil om kort tid
være i stand til at levere de i LF-CW-filteret
benyttede drosselspoler på 88 mH, og interesse
rede kan enten skrive til Dietmar eller til mig. *
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Passivt antenneskift Horisontale radialer - Stubfiltre
Af OZ6LI, Finn H. Pedersen, Stenbjergparken 2C, 6400 Sønderborg

Stor var forventningerne, da boligforeningens
bestyrelse gav mig tilladelse til at sætte en syn
lig vertikalantenne op på taget. I forvejen hav
de jeg en 80 m dipol liggende på bygningens
flade tag, som ikke kunne ses nedefra. Jeg er
„midtpunktsfødemæssigt“ så uheldig at bo ved
en gavl, og jeg skal altså meget langt henad ta
get med min feeder. Ialt har jeg 60 meter NKT
KAS-75b op til 80 m-antennen.
Den vertikale antenne, der skulle op, var en
12AVQ for 10 m, 15 m og 20 m. Det simpleste
ville være at anbringe 12AVQ’en ved 80 m-an
tennens fødepunkt og så ganske enkelt parallel
forbinde antennerne. Mine tidligere erfaringer
i så henseende (multidipoler) er kun gode.
Hvis imidlertid 12AVQ’en blev placeret i
nærheden af gavlen, ville feederlængden hertil
halveres, hvilket specielt på 10 m kan have be
tydning. En antenneomskifter vil nu være nød
vendig, idet der ellers dannes stående bølger på
kablet hen til 80 m dipolen. Og dette vil natur
ligvis forstyrre 10, 15 og 20 m-funktionen.
Et almindeligt coax-relæ er både dyrt og lidt
upraktisk med hensyn til styring. Derfor lavede
jeg et simpelt low-pass filter med en grænsefre
kvens på omkring 5 MHz. Jeg har ofret 40 mbåndet til fordel for de andre. Nogle vil nok
finde det utiltalende, og man kan da også bare
rykke grænsefrekvensen op til 8 MHz og så
sætte flere led i filteret, så det får større flanke
stejlhed.
På fig. 1 ses LP-filteret, der består af et dob
belt T-led.
Til spolerne er anvendt 2,1 mm0 lakisoleret
kobbertråd. Spolernes data ses nedenfor:
L
2,7
5,4

længde
4 cm
5 cm
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diameter
2,5 cm
3 cm

vindinger
14
19

Spolerne skal faktisk ikke spaces, men fin
justering af selvinduktionen kan gøres ved at
rykke lidt i spolen.
Spolerne er selvbærende, men hvis man sy
nes, at 5,4 μH-spolen er lidt for vakkelvorn,
kan man file et stykke pertinax til og presse det
forsigtigt ind i spolen. Kondensatortypen er ik
ke særlig kritisk, da der ikke er ret store HFspændinger til stede ved en antenneimpedans
på 75 ohm.

Fl G. 1.

Hvordan fungerer så filteret? På fig. 2 ses
frekvensgangen. Flankestejlheden er ca. 45 dB/
oktav og 10, 15 og 20 m er dæmpet ca. 60 dB.
Dykket ved 15,5 MHz har intet med filterets
egentlige funktion at gøre, men opstod på en

dB

1

2

U

8

16

32 MHz

FIG. 3

eller anden måde, da filteret blev monteret i en
lille metalkasse, der ikke er ret meget højere
end den største spoles diameter.
På 3,5 MHz kører signalerne altså ret igen
nem. Da nu vertikalen skal placeres parallelt
med filterets indgang, er det også af interesse
at vide, hvordan indgangen opfører sig, når ud
gangen belastes med spændings- eller strøm
knuder, afhængigt af eventuelle stående bølgers
placering på 3,5 MHz-feederen. På fig. 3 ses
resultatet af målingerne. Kurverne viser de vær
ste tilfælde, nemlig med filterets udgang hhv.
kortsluttet eller afbrudt. Det ses, at filterets
indgang ikke laver nogen forstyrrelser på 14,
21 og 28 MHz. Jeg har anbragt gummifødder
under aluminiumskassen, og har sikret mig med
nogle huller i kassens bund, så kondensvand
kan løbe ud. Kassen er ikke skruet fast i taget,
den holdes af kablerne, der er fastgjort med ka
belhager.
For at opnå en fødeimpedans på 52 ohm
skal 12AVQ’ens radialer hænge i en vinkel på
ca. 45°. Dette er jo normalt også meget prak
tisk, men her ønsker jeg antennen anbragt så
lavt som muligt, således at radialer samt det
meste af antennen er skjult nede fra jorden. Radialerne- bliver derfor næsten vandrette. Herved
falder fødeimpedansen fra 52 ohm til 30-35
ohm. Hvis der anvendes 52 ohms feeder, bli
ver
standbølgeforholdet
forårsaget
heraf
ca.
1,6. Anvendes derimod 75 ohm feeder, bliver
S ca. 2,3, hvilket jo iflg. tidligere artikler i OZ
er uden betydning på HF-båndene. Men hvem

tør fortælle, at ens standbølgeforhold er 2,3??
Endelig er der vel også en psykologisk faktor
med i spillet.
Skal man så anvende f. eks. NKT KAS-75b
eller det dyrere, mindre håndterlige og ikke
stort bedre RG-8/U (52 ohm) som feeder?? Ef
ter min mening skal anvendes 75 ohms typen,
idet der så blot skal tilføjes et stykke RG-8/U
på ca. 2,2 meters længde oppe ved antennen.
Dette vil nu virke som kvartbølgetransformator:
Zfeeder = 522/35 = 77 ohm.
Vi kan nu tilslutte 75 ohms feederen til den
omtransformerede
antenneimpedans
på
77
ohm. Dette giver S = 1,03,
En kvartbølgetransformator er ganske vist
frekvensafhængig og ret selektiv, men disse ting
er afhængige af det ønskede transformationsfor
hold. Jo større impedanstransformering, jo stør
re er standbølgeforholdet i ledningsstykket og
jo større er frekvensafhængigheden. Imidlertid
er standbølgeforholdet i denne kvartbølgetrans
formator kun ca. 1,6, og den skulle derfor nok
kunne arbejde over et større frekvensområde.
På fig. 4 ses halvbølger for 10, 15 og 20 m.
Hvis nu ledningsstykket skæres til lidt under 15
m båndet, ses, at man er i rimelig nærhed af
spændingstoppe også på 10 og 20 meter, og
med det lave standbølgeforhold i tankerne blev
fofsøget gjort.
Efter justering af antennens resonansfrekven
ser blev kvartbølgetransformeren og 75 ohms
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3,33 m

feederen
tilsluttet.
Standbølgeforholdet
blev målt på 10, 15,20 og 80 meter. I fig.
5 ses S = f(f) for de pågældende bånd.
På 10 og 15 meter opnåedes i realiteten
S = 1. På 20 meter varierer S mellem
1,5 og 1,6 i hele fonebåndet, hvilket er
ganske udmærket. Var kvartbølgeledningen gjort længere, kunne lavere S være
nået på 20 m, men jeg foretrækker S = 1
på 10 meter. På 80 m er S = 1,5, og det
skyldes, at antennen er placeret parallelt
med taget i en afstand af 10 cm fra træet
og 80 cm fra betonloftet. Jeg har regnet
lidt på det og mener, at tabene forårsaget
af huset andrager ca. 3 dB svarende til
1/s—1 S-grad. Bortset herfra er antennens
udstrålingsdiagram nok mere eller min
dre mystisk.
På 10, 15 og 20 m er den vertikale an
tenne sat på, og den type har der jo været
skrevet meget om. Jeg kan bare sige, at
min antenne har overskredet mine største
forventninger. I den første uge blev WAC
opnået flere gange uden større aktivitet
fra min side.
Mit sidste problem var TVI, når jeg
kørte på 15 m. Som hos så mange andre
går den 3’ harmoniske ind på kanal 4,
når der arbejdes på 15 meter båndet. Her
i det sydlige anvendes K4 af Flensborgsenderen,
men
også
Gladsaxesenderen
kører på denne kanal.
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Et LP-filter med f0 = 30 MHz er en fin løs
ning, men i mit tilfælde har en langt billigere
løsning vist sig at være tilstrækkelig. Parallelt
med senderens udgang anbringes en åben kvart
bølgestub af alm. coax-kabel. Coax-kablet skal
gå i serieresonans på ca. 63,75 MHz og vil nor
malt udvise en dæmpning på ca. 40 dB ved re
sonans. Hvis man sender mellem 21,1 og 21,45
MHz, vil dæmpningen variere mellem 30 og 40
dB.
I mit tilfælde var dette nok. Andre har må
ske brug for mere dæmpning, og disse kan der
for forbinde en tilsvarende stub en elektrisk
kvartbølge fra senderen og den første stub.
Herved opnås en dæmpning på omkring 80 dB
ved resonans. Dæmpningen vil nu variere imel
lem 70 og 80 dB, afhængigt af ens sendefre
kvens på 15 meter. Man kan også direkte pa
rallelforbinde to ens stubbe ved senderens ud
gang, men herved forøges dæmpningen kun
med 6 dB til 46 dB.
Mange er sikkert interesserede i selektivite
ten for sådanne filtre, mine målinger er derfor

vist i fig. 6. Det belastede Q er på ca. 210 sva
rende til en resonansmodstand på 0,38 ohm.
Målingerne er foretaget på NKT KAS-75b.
Af nysgerrighed har jeg også målt på den tyn
de og billigere coax-type, der jo har højere tab.
Her er dæmpningen omkring 10 dB dårligere
ved resonans, så det må anbefales at anvende
en god kvalitet.
Har man et gitterdykmeter, der passer på
skalaen, er dette udmærket til tilpasning af
stubben. Inderleder og skærm forbindes med en
„så kort som mulig“ ledning (1 cm), og gitterdykmeterets spole lægges så tæt til ledningen
som muligt. Dette skulle give kobling nok på de
fleste
gitterdykmetre.
Gøres
koblingsledningen
længere, bliver stubben uvægerlig for kort ved
klipningen. Ved tilpasningen bør man kun klip
pe af i stykker å 0,25 cm længde, når man er
en 200-300 kHz fra den ønskede frekvens. I
mit tilfælde skulle stubben være 96 cm lang.
Man kan også regne sig frem til den nøjagtige
længde, men så skal man kende det pågældende
kabels forkortningsfaktor.
*
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Sweeper til krystalfiltre,
450 kHz
Af OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm,
Junovej 30, 8000 Århus C

Igennem flere år har jeg klaret mig med en
kalibreret generator i forbindelse med et milli
voltmeter ved eksperimenter med krystalfiltre,
men da emnet stadig interesserer mig, lavede
jeg denne opstilling for at komme lidt hurtigere
til resultaterne.
Der har i OZ i tidens løb været mange ud
mærkede
konstruktioner
indeholdende
krystal
filtre samt trimning af disse, men der har næ
sten altid været detaljer i, som ikke passede til
mine vilkår. Jeg har et Heathkit oscilloskop,
hvorfra sweepet ikke umiddelbart kan udtages,
og da jeg ikke ynder at pille i et fra fabrikkens
side udmærket virkende apparat, har jeg måttet
gå andre veje. Herom senere.
Disse mange artikler angående krystalfiltre
synes efter min opfattelse ikke at have givet sig
udslag i overvældende mange selvbyggede ESBsendere, og det er jo nok trimningen, der har
afskrækket. Nu er et skop jo en væsentlig del
af denne forsøgsopstillings samlede funktion,
og det er vel de færreste amatører, der enkeltvis
kunne tænke sig at give sig i kast med dette
projekt, men flere kunne jo slå sig sammen om
udnyttelsen, - eller måske var det en idé for en
afdeling.

Diagrammet
Første halvdel af en ECC81 (V1A) tilpasser
og regulerer savtakspændingen fra glimlampe
oscillatoren til varicapdioden i HF-oscillatoren.
Glimlampe-oscillatoren,
der
frembringer
en
savtakformet spænding, består af en lille signal
glimlampe (uden indbygget formodstand), en
modstand R og en kondensator C. Teoretisk
set kan den ideelle kurve ikke opnås med den
ne simple komponentsammensætning, men ved
passende valg af C og R kan en kurveform
uden nævneværdig forvrængning opnås. Med
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R = 10 M og C = 25 nF, der skal være af
bedste kvalitet, får man ved variation af P1 et
frekvensområde på ca. 10-100 Hz.
V1B er en almindelig tilbagekoblingsoscilla
tor, hvor frekvensområdet er fastlagt af en drejekondensator og en gammel beat-spole. Med
P2 neddrejet tilføres varicapdioden ingen savtakspænding, og dioden indgår som en fast ka
pacitet i svingningskredsen. Denne faste kapa
citets størrelse er fastlagt ved P3, og en passen
de spænding over dioden vil være ca. 8 V.
Skrues P2 op, vil dioden få en spænding vari
erende omkring 8 V, og grundet dens egenska
ber vil kapaciteten variere i takt med denne
spændingsvariation.
Herved
frekvensmoduleres
HF-oscillatoren. Det max. opnåelige er et fre
kvenssving på 30-35 kHz.

SWEEPGENERAT0R OBJEKT SONDE

SKOP

HF-signalet tilføres første halvdel (V2A) af
det andet ECC81, hvorfra der over P4 i kato
den kan udtages et signal af en passende stør
relse. Mange lignende opstillinger slutter her,
men da det er utilfredsstillende at arbejde med
en variabel udgangsimpedans, føres signalet til
V2B, hvor signalet udtages ved anoden. V2B
vil forstærke, og for at svække det fra oscilla
toren tilstrækkeligt kraftige signal, overføres
signalet fra Y1B til V2A gennem en trimmer,
der uddrejes så meget, at P4 får en god, regu
lerende virkning, samt at der ingen oversty
ringsfænomener opstår. Dette sidste kontrolle
res på skopet.
Strømforsyningen er bygget sammen med
sweeperen. Transformeren er ganske lille, idet
den netop kan forsyne rørene med tilstrækkelig
effekt. Den giver 250 V/20 mA og 6,3 V/ 0,6
A. Til enkeltensretningen er benyttet en ældre
selenventil.
Om de øvrige komponenter er der ingen
kommentarer, da opstillingen sikkert ingen in
teresse har for den helt uerfarne amatør.

PI 0.2M 0,1 M

SWEEP- GENERATOR.

Brugen
Efter at det frekvensmodulerede signal har
passeret måleobjektet, der er sluttet til sweepe
ren, skal det detekteres. En simpel detektor
sonde bestående af en diode, et par modstande
og blokke kan indbygges i et par metal-cigar
hylstre. Det detekterede signals størrelse vil
være bestemt af den øjeblikkelige frekvens i
forhold til filterets (måleobjektets) gennem
gangsegenskaber.
Elektronstrålen
i
skop-røret
vil nu bevæges op eller ned af den varierende
spænding fra sonden og fra venstre mod højre,
samt med lynhurtig bevægelse den anden vej
af savtakspændingen. Der vil da på skærmen
dannes et billede af signalstørrelsen som funk
tion af frekvensen.

S trømforsyning.

P1 indstilles til lav sweepfrekvens. P2 stilles
i midten. P4 drejes næsten helt ned. Med dreje
kondensatoren kan kurven nu bringes ind midt
på skærmen. Kurvens bredde indstilles ved P2
og kurvens højde med P4.
Nu kan selve arbejdet med filteret begynde,
d. v. s. drejning af jemkerner, trimmere samt
udskiftning af komponenter. Arbejdet fortsæt
ter, indtil en passende kurveform er nået.

Forholdene i kurvens top er lette at under
søge, men skal man have et indtryk af forhol
dene ved flankernes bund, må man dreje Yforstærkningen så højt op, at toppen forsvinder.
For at kunne undersøge både top og bund på
én gang, må der, som det for ikke så længe si
den har været omtalt i OZ, en logaritmisk for
stærker til, men en sådan „luxus“ har jeg ikke
tilladt mig at bygge — endnu!

Er der nu en amatør, der har fået lyst til at
benytte de krystaller, der længe har samlet støv,
og som nu ærgrer sig over ikke at kunne kom
me i nærheden af et skop, er der den mulighed
at kalibrere drejekondensatoren i kHz og måle
signalet fra sonden med et følsomt meter. Af
bildningen foretages derefter på millimeterpa
pir. (NB! ingen savtakspænding). Denne meto
de er som allerførst nævnt ret tidkrævende, men
absolut brugbar.
Det er mit håb, at bl. a. forhen eksperimen
terende amatører, siddende med bristede illu
sioner ved en færdigkøbt spille, kan få glæde af
denne artikel.
*
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170V

170V

En C-licens sender
Af OZ-DR 1316, Sven Dyhr-Nielsen, Kærhaven 10 B, 2., 6400 Sønderborg

Følgende opstilling kan enten bruges som
selvstændig sender, og passer som sådan til Clicensen, eller som styresender til et større PAtrin. Senderen har ingen selvstændig strømfor
syning, idet jeg bruger modtagerens, en Trio
9R-59D, og ved hjælp af relæer skifter forsy
ningsspændingen fra modtager til sender; dog
findes der en glødetransformer til TX’en, der
samtidig leverer relæspænding og en negativ
forspænding til PA-trinet.
CO’en er en slags Pierce med afstemt anode
kreds, den var fra starten kun forsynet med
drossel, men da det kneb med styringen, blev
det forsøgt med en afstemningskreds, hvilket
også gav en væsentlig forøgelse af styringen til
PA, som er ca. 50 V. Skærmgittermodstanden
på 250 kohm kan synes lidt stor, men det var
forsøgsvis den værdi, der gav mest styring med
mindst belastning af krystallet. Overføringen til
PA går via et par coaxfatninger på bagsiden af
kabinettet; det er så muligt at åbne her og til
føre PA-styring fra en VFO i stedet.
Til PA-trinet er valgt et EL86 — der er be
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regnet til transformelløs udgang og derfor kan
arbejde godt med anodespænding ned til 170 V,
hvilket netop stod til rådighed fra RX’en. Der
er anvendt parallelfeed for at undgå spænding
på PA-tanken. Anodedroslen er viklet på et
stykke plasticelektrikerrør, 10 cm langt og 1“
tykt med ca. 200 vindinger tætviklet; det giver
ca. 400 H og et XL på 3,5 MHz på 9 kohm.
Dette er faktisk lige i underkanten, da det kun
er godt 6 gange Rb. For at se, om droslen var
god nok, blev udgangen forsøgsvis ændret til
seriefeed, og da dykket i anodestrømmen og
output i begge tilfælde var henholdsvis lige dybt
og lige stort, må droslen være tilstrækkelig stor,
men hvis en almindelig senderdrossel på et par
mH er til rådighed, kan en sådan uden videre
benyttes. Det store C og lille L i PA-tanken
skyldes det lave Rb — ca. 1,6 k. Spolen er for
synet med udtag på de 5 første vindinger
Neutrodynstabiliseringen er foretaget ved at
lægge et par vindinger ekstra på PA-spolen i
umiddelbar forlængelse af denne og føre spæn
dingen tilbage på g1 via en trimmer på 40 pF

max. Indstillingen foretages lettest ved at afbry
de anode- og skærmgitterspænding. Der tilføres
styring, og med en følsom HF-indikator vises
HF i anodekredsen, når denne er i resonans.
Derefter udbalanceres udslaget med NC.

negativ spænding via 700 kohm til g2, det viste
sig nødvendigt for at stoppe den helt. De for
skellige RC-konstanter i nøglekredsløbet be
virker, at CO’en starter lidt før PA åbner, og
omvendt lukker PA lidt før CO’en stopper.
Med O1 kan CO’en startes og modtageren læg
ges i nulstød uden at starte PA-trinet. Med pot
metret på 200 kohm kan PA’s arbejdspunkt
fastlægges efter den forhåndenværende styring.
Fig. 2 viser antennetuneren og relæfunktio
nerne. Antennekredsen, der er udformet til at
kunne tune en tilfældig tråd op, kunne lige så
godt udformes som et π-led, hvilket af hensyn
til TVI nok var at foretrække. RL1 skifter hen
holdsvis sender og modtager til linken på anten
nekoblingsspolen med den ene sektion, den an
den sektion skifter plusspændingen mellem sen
der og modtager, dog sådan at PA anode og
skærmgitter plus CO anode konstant står med

spænding. Relæet slutter således kun den posi
tive spænding til nøglekredsløbet, man undgår
således en ellers generende gnistdannelse. En
lille ensretter sørger som vist for relæspænding
og en spænding til antennestrømsindikatoren.
Jævnstrømsforstærkertrinet er kun brugt, fordi
det anvendte instrument ikke var følsomt nok.
RL er indskudt i CO’ens anodeledning og sør
ger for at skifte højttaler/hovedtelefon til med
høret, hvis et sådant ønskes.
Fig. 3 viser ændringerne, der er foretaget i
modtagerens strømforsyning. Diagrammet kræ
ver ingen særlige kommentarer. Man kunne
selvfølgelig med lige så godt resultat bygge en
separat strømforsyning til senderen, men det er
jo fristende at bruge modtagerens, den er jo
stort set unødvendig til sit oprindelige formål,
når nøglen er nede, så hvorfor ikke?
*
2

Senderen nøgles ved en kombination af to
metoder, idet CO’en nøgles i skærmgitteret og
PA-trinet med gitterblokering. Hvis ikke CO’en
nøgles, kan det blive vanskeligt at køre BK
uden svære afskærmninger og svagt svingende
oscillator. I nøglepauserne får CO’en tilført en
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Antenner til 144-146 MHz.
Af OZ1SY, Svend Hinrichsen, Koldinggade 21, 9900
OZ8OF, Ove Flensdorf, Kastanievej 19, 9900 Frederikshavn.
Der skal i det følgende beskrives nogle an
tenner, der hver for sig har været eksmerimen
teret med og prøvekørt i mindst ½ år.
Det er meningen at angive nogle helt nye
og standardiserede antenner, og vi kan garan
tere, at der ikke fås ret meget mere ud af an
tenneanlægget, hvis man blot så nogenlunde
følger beskrivelserne.
Når man bor i en afsides egn som Vendsys
sel, må man uvægerligt gøre noget ved antenne
anlægget for at kunne regne med at få daglige
forbindelser igennem, især hvis man længere
nede i landet kører med relativt dårlige anten
ner.
Der skal inden den almindelige redegørelse
falde et par almene bemærkninger om anvendte
materialer. Der er i alle konstruktioner anvendt
10 mm aluminiumsrør som føde- og antenne
elementer, og ligeledes normale kabelhuse og
kabel, som det anvendes til TV (ZD= 75 ohm).
Der anvendes almindelige beslag til elemen
terne, ligesom monteringen af det drivende ele
ment er foretaget på normal måde. Ingen ste
der anvendes balun, idet der efter flere forsøg,
der alle var vellykkede, viste sig, at monteres
denne balun ikke på en speciel måde, ødelæg
ger den udstrålingsdiagrammet på den måde, at
der kommer såkaldte lobes, hvilket nedsætter
antennens gain betydeligt.
Antennerne, der skal beskrives, er anbragt
lodret polariseret, og der er også her ting, man
må tage i betragtning, før man kan sige, den er
korrekt ophængt. Hvis antennen specielt i den
ne polarisation ikke er korrekt ophængt, kan
man regne med lobes.
Selve antennernes gain angives først efter så
kaldte „stregrapporter", og vi skal dernæst for
søge at regne det ud i dB.
Vi er en del amatører i Frederikshavn, der
har lavet forsøg med antenner til 2 meter, og
det har vist sig, at bor man ikke ret højt, evt.
omgivet af høje huse, så udmærker disse ama
tører sig ved en bemærkelsesværdig styrke, me
dens det udadtil aftager hurtigt. Dette gælder
for amatører, der kører med rundstrålere (di
pol, eller dårligere: ground-plane), men får dis
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se amatører sat en yagi op, hjælper det geval
digt på sagerne. Denne yagi behøver ikke at
være særlig „long", før man begynder at mærke
det. Bor man derimod frit og højt, mærkes ikke
så stor en procentvis forskel i styrken.
En simpel og effektiv rundstråler er den lod
rette dipol.
Dipolen er bedre end ground-planen i prak
sis, hvilket ses af lister og brochurer over de
nye antenner. Der siges bl. a.: En ground-pla
ne udmærker sig ved ikke at stille særlig store
krav til omgivelserne. En dipol er dog at fore
trække i højder på over 1 bølgelængde over
nærmeste jordplan (hermed menes hustag, gavl,
træer, evt. jorden).

Dipol
Dipolen måler 97,5 cm fra spids til spids,
HUSK:
Inderlederen
på
fødekablet
tilsluttes
den øverste del af dipolen, skærmen den ne
derste, og lad være med at sætte kablet fast di
rekte ved kabelhuset, men lad det svæve i
vandret plan ca. 2 cm fra bom med aftagende
til 0, i en afstand 33 cm. fra kabelhuset. Ved
dette punkt fastgøres kablet til bommen med et
stykke isolerbånd og føres ned som vist på fig.
1. Disse 33 cm, passer med en kvart bølgelæng
de (0,66 • Va L), og når man monterer kablet
på denne måde, opnår man en form for balunvirkning, og den generer heller ikke udstrålin
gen. Standbølgeforholdet er uden videre 1 med
normalt godt TV-kabel.
>

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Hirsebakken 7, 2760 Måløv. Sammen med spørgs
målene skal altid opgives EDR-medlemsnummer og
evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver anonyme
overfor andre end OZ6NF.
Spørgsmål: Gælder strømangivelsen for en duodiode for dioderne hver for sig eller tilsammen? Kan
du endvidere »oversætte« det amerikanske rør 5879
til europæiske typer? Kan du endelig fortælle mig,
hvor stor den maksimale strøm i reguleringsrøret
150 B2 er?
Svar: Strømangivelsen er for hver af dioderne Nej, der findes ingen direkte ækvivalent, men 5879
ligner meget EF86, som kan bruges i stedet for. Sok
kelforbindelserne skal korrigeres lidt. - 15 mA. Og
minimumsværdien er 5 mA.
(fortsat fra side 342)

Dipolklemme

Di

rektor

„ Dipolklemme

3-elejments antenne
Afstanden dipol-reflektor er ikke kritisk og
er optimeret til 43 cm (alle mål er fra midten
af de respektive elementer).
Impedansen tilpasses til 75 ohm ved hjælp
af direktoren. Det skal i denne forbindelse næv
nes, at rapporterne fra OZ3JK var som følger:
Dipolen alene:
8 streger.
Som 2-elements antenne:
11 streger.
Som 3-elements antenne:
17 streger.
Alle rapporter stemmer ligeledes med målte
standbølgeforhold. Således var afstanden dipoldirektoren bedst omkring de 24 cm. Det ses
således, at det ikke er nødvendigt med helt nøj
agtige mål.
Ellers følges nøjagtig de samme forholdsreg
ler, som ovenfor omtalt ved dipolen.
Denne yagi-antenne giver en forstærkning i
den givne retning, der svarer til en fordobling
af signalspændingerne i forhold til en dipol (i
samme højde).
*

Spørgsmål: Jeg har tænkt på at bygge en Yagi-an
tenne med direktor, dipol og reflektor. Tilpasningen
skal være 52 ohm, og til 27 MHz. Kan du give mig
målene, vil jeg være meget taknemmelig. — Nu vil du
jo nok synes, at det er noget mærkeligt at skrive til
OZ om, men indtil videre er jeg nødt til at køre 27,
da jeg ingen licens har, men denne frekvens stammer
vel nok mange nye amatører fra.
Svar : Beregning af Yagi-antenner er ikke min stær
keste side, så jeg fik hjælp af OZ7CH, der siger : Re
flektor skal være 582 cm lang, dipolen skal være 528
cm lang og direktoren skal være 500 cm lang. Af
standen mellem reflektor og dipol skal være 189 cm,
og afstanden mellem dipol og direktor skal være 166
cm. Forresten, dipollængden er fra den ene spids til
den anden, altså inclusive kabeldåsen på midten. An
tennen skal monteres i en højde ikke under 6 m over
jorden, ellers bliver impedansen uberegnelig, og helst
mere end 5 m fra store massive ting som huse, store
træer o. 1. Antenneimpedansen vil være stærkt af
hængig af dens nøjagtige dimensioner, men vil være
i området 35-70 ohm, og det er godt nok. - På dette
sted må jeg erindre om, at langt de fleste brugere af
27 MHz kører med lodrette antenner, og på de af
stande, der normalt er tale om, skal et signal udstrålet
fra en lodret antenne også modtages på en lodret an
tenne. Det betyder, at du, for at få fuld gavn af an
tennen, bliver nødt til at montere den lodret!! Den
stang eller mast, du monterer den på, må ikke være
af metal, for det vil helt ødelægge antennens virk
ning. Det billigste er nok en granrafte. Dette er selv
følgelig lidt af en ulempe, men til gengæld bliver det
nemt at arrangere tilpasningen mellem den symme
triske dipol og det usymmetriske antennekabel, idet
kablet stikkes op igennem den ene halvdel af dipolen
til kabeldåsen, og der forbindes coax-skærmen til den
side af dipolen, som kablet kommer op igennem, og
inderlederen til den anden. - Da nu antennens impe
dans ikke er til at forudsige nærmere end en faktor
1,5 til hver side (det er forresten det tal, vi kalder for
standbølgeforholdet, eller SWR), kan det være, at
senderen ikke bliver belastet helt korrekt, hvis kabel
længden ikke svarer nøjagtig til et helt antal halve bøl
gelængder. Det kan man gardere sig imod ved at æn
dre kablets længde, indtil den er det, d. v. s. et helt
antal gange 366 cm, altså 3,66 m, 7,32 m, 11,0 m,
14,66 m o. s. v. Vælger man en af disse længder, kan
det ikke gå helt galt. - Det føles ikke spor mærkeligt,
at vordende senderamatører spørger brevkassen for at
komme videre mod oplevelsen af det sus af betagelse,
man ofte kan opleve på radioamatørernes bånd. Bare
klø på, især med morsen. Jeg ved godt, at det er et
hestearbejde at lære det, men har du først kørt CW
fra din egen station en tre måneder, tror jeg, at du
vil finde det rigeligt umagen værd. Og 50-70 pct. af
amatørtrafikken under 30 MHz er jo på CW.
Vy 73 de OZ6NF.
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I.A.R.U. Region I - Konferencen i
Bruxelles
(fortsat fra forrige nr.)

Agenda punkter 25 og 26.
Under dette punkt havde vi bl. a. forslaget fra
EDR om ændring i Region I’s statutter, herunder og
så eksekutivkomiteens fremtidige sammensætning.
Konferencens største og varmeste debat kom til ud
tryk under den primære behandling af eksekutivkomi
teens fremtidige sammensætning. I EDR’s forslag som
var støttet af de nordiske organisationer på det for
beredende møde i Helsinki, ønskede man et forret
ningsudvalg på 4 medlemmer, medens Sovjet ville
sætte tallet fra 6 op til 9, medens UBA ville foreslå 8.
Som stemningen i komiteen gav sig udtryk på dette
tidspunkt, var der ingen mulighed for at få rejst en
stemning for vort forslag, hvorfor jeg kun kunne
trække forslaget tilbage og derefter sammen med de
øvrige nordiske repræsentanter søge at bevare det
hidtidige tal på 6.
RSF foreslog endvidere at valget af kandidater til
eksekutivkomiteen skulle finde sted ikke senere end
tre måneder før begyndelsen af hver konference. Dette
blev afvist.
UBA foreslog, at de delegerede kun skulle vælge
antallet af medlemmer til eksekutivkomiteen, der der
efter selv skulle besætte de forskellige poster - efter
en langvarig debat blev forslaget vedtaget med 16
stemmer mod 11.
Det blev herefter anbefalet
1. Komite A anbefaler med 15 stemmer mod 12, at
der ikke skal ske nogen ændring i regel 8 i lovene
for Region I Division.
(Dette betyder, at antallet af medlemmer i ekseku
tivkomiteen forbliver 6 som hidtil.)
2. Det blev vedtaget, at en »levnedsbeskrivelse« skal
ledsage nomineringen af hver kandidat for valg til
eksekutivkomiteen.
3. Efter valg af medlemmer til eksekutivkomiteen
vælger disse selv præsident, vicepræsident, sekretær
og kasserer.
Agenda punkt 7a.
Herunder forelagdes de rekommendationer, som
den tidligere under konferencen nedsatte arbejdsgrup
pe vedr. rævejagt havde udarbejdet.
Arbejdsgruppens forslag blev accepteret.
Hermed afsluttede komite A sit forberedende arbej
de og de vedtagne rekommendationer forelægges det
afsluttende plenarmøde til vedtagelse eller forkastelse.
Credentials and Finance Comittee C.
Denne komité - hvortil valg fandt sted som tid
ligere angivet i foranstående referat - holdt sit møde
om mandagen efter plenarmødet.
GM5IZ valgtes til sekretær.
Kassereren W. J. L. Dalmijn - PA0DD forelagde
Regionens regnskab og henviste til dokumenterne B.C.
19A, B, C og D, som udviste, at den øjeblikkelige
økonomiske situation indenfor Regionen er tilfreds
stillende.
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Herunder meddeltes det også, at de tidligere lån til
Fond 1 og 2 fra Fond 3 nu var tilbagebetalte.
Kassereren havde i sit oplæg foreslået en reducering
af afgiften pr. licenseret medlem. Efter en lang dis
kussion foreslog V. Vercruysse (UBA) og støttet af
E. G. Ingram (RSGB),
at det anbefaledes, såfremt den finansielle situation
forblev uforandret indenfor Region I, skulle det
årlige tilskud pr. licenseret medlem reduceres til 60
Schweiziske centimer.
Dette modsvarede Dalmijn’s opstilling i budgettet
manuskript B.S.19B, hvori det hed:
For at dække en samlet budgetteret udgift på
Sw. Fr. 73.700 vil en årlig afgift pr. licenseret med
lem på 60 Schweitzer Centimer være tilstrækkelig,
og der anbefales for årene 1970, 1971 og 1972 en
reduktion på 15 Schweiziske centimer sammenlignet
med afgiften for årene 1967, 1968 og 1969.
Dr. F. Stoffel (OeVSB) og V. A. Kluge (DARC)
stillede ændringsforslag, der lød:
Det anbefales til det afsluttende plenarmøde, at de
nugældende afgifter på 75 Sw. centimer bibeholdes
indtil Fond 3 udgør en samlet sum på Sw. Fr.
100.000, og at Executivkomiteen tillægges myndig
hed til at udføre overføringer fra Fond 3 til Fond 1
og 2 med den reservation, at Fond 3 aldrig må
være mindre end Sw. Fr. 75.000.
Dette ændringsforslag blev forkastet med 3 stem
mer mod 2.
Det oprindelige forslag blev derefter taget til
behandling og det besluttedes at anbefale til det af
sluttende plenarmøde, at hvis den finansielle situa
tion indenfor Region I forbliver uforandret, skal
den årlige afgift pr. licenseret medlem nedsættes til
60 Sw. centimer.
Som det fremgik af kassererens rapport - manu
skript B.C.19C - hed det vedrørende den fremtidige
Fond 3 politik:
De forøgede indbetalinger har medført en god
position for Fond 3, der nu igen vil være i stand til
at dække udgifter for Region I observatører, eller
udgifter i forbindelse med deltagelse i nationale
delegationer etc. I denne forbindelse anses det ikke
nødvendigt at fortsætte de forhøjede afgifter, og det
anbefales, at indtil udgifter foretages fra Fond 3,
skal størrelsen af Fond 3 ikke ovestige et beløb
mellem 50.000 og 60.000 Sw Fr. Ingen overførelser
fra Fond 3 til noget andet Fond skal finde sted
mellem Region I-konferencer.
Det blev i denne forbindelse foreslået af L. Ver
cruysse (UBA) og E. G. Ingram (RSGB),
at det foreslås til det afsluttende plenarmøde, at den
årlige overførsel til Fond 3 fra hovedindkomsten på
Sw. Fr. 10.000 som besluttet på Opatija-konferencen reduceres til Sw. Fr. 2500 pr. år for årene,
der slutter d. 31. dec. 1972.
Denne resolution blev vedtaget med 5 stemmer
mod 2.
Det blev derefter meddelt af kassereren, at der
var ydet repræsentanten fra NARS et rejsetilskud
på Sw. Fr. 80.
Komiteen godkendte derefter som afslutning på
dens møde kassererens rapport.
(fortsættes)

En usandsynlig
god idé
C-problemer.
Som nybagt C-mand har også jeg bragt vognlæs af
tid på at få billigt surplus grej til at køre; og heller
ikke jeg har kunnet få det til at virke tilfredsstillende.
- Det kan sikkert trøste nogen! - Jeg gav mig derfor
til at støve gamle numre af OZ igennem og opdagede
derved det ret chokerende, at de »gamle« i EDR kan
heller ikke. I mængder af artikler er konklusionen ;
det er dårlig økonomi og spild af tid og kræfter at
købe stumper, som man selv strikker sammen, eller:
med den trafiktæthed, der er på båndene i dag, kan
vi slet ikke lave vores grej godt nok - vi kan ikke
hamle op med fabrikkernes produkter osv. osv. - var
der nogen, der sagde eksperimenterende danske radio
amatører? - nå ikke. Næste skridt på den tornefulde
vej er derefter at kigge annoncer for at finde brugbart
grej for en lille C-amatør. Jeg fandt ét firma, der for
den ringe sum af 2000 kr. ville kunne sætte mig i
stand til at komme i gang enten på 2 meter eller med
cw på et af HF-båndene.
Efter dette er det så, jeg sidder lidt småforvirret til
bage. Har jeg valgt en gal hobby? Har jeg meldt mig
ind i en forkert forening? Eller har jeg bare misfor
stået det hele? Hvis det sidste er tilfældet, vil jeg
sætte pris på at høre fra den, der er af en anden me
ning.
OZ9YJ, M. Brøgger Jensen.

Vi kender alle disse småhistorier som Tuborg
bryggeriet sætter på halsen af ølflaskerne.
OZ5BR, Hans Bonnesen, Birkerød, syntes, at bryg
geriet godt kunne yde lidt reklame for kortbølgeamatørerne, og så skrev han et såkaldt »tuborggram« som
Tuborg venligst accepterede, og nu kan hundrede
tusinder, måske millioner, blive mindet om kortbølge
amatørernes eksistens.
Det er unægtelig en god idé OZ5BR der har fået,
og ikke alene har han »opfundet« ideen, men har og
så selv ført den ud i livet.
Da jeg hørte om ideen købte jeg ti flasker hos min
købmand med den tanke at gemme dem som kurio
sum, men jeg må åbenbart have en svag karakter, for
nu er der kun et enkelt eksemplar tilbage.
På fotografiet ses nogle flasker af det berømte Tu
borg fludium og på halsen kan læses: »Danmark har
3700 kortbølgeamatører, mange af dem kan skabe ra
diokontakt til ethvert sted på kloden«.
HR.

Københavns-afdelingen og EDR’s
generalforsamling
Lørdag den 20. september vil der være
åbent hus i afdelingens lokaler på Frederiks
sundsvej 123 i underetagen v. cafeteriet.
Der vil blive udstilling af Sommerkamp fra
OZ5AB, Betafon Radio, Prins Jørgensgade 4.
5AB vil også vise de sidste nyheder på HF,
VHF, UHF områderne inden for special-anten
ner.
Der vil blive mulighed for at købe kaffe og
evt. smørrebrød.
EDR vil vise de sidste nyheder inden for
prefixkort m. m.
OZ5EDR vil være QRV på 20, 40 og 80
samt 2 m.
Kommer du til København om lørdagen før
generalforsamlingen, er du velkommen til at se
ud i afdelingen.
Transportmuligheder:
Fra Rådhuspladsen
går linie 8 til døren. Kommer du til Nørreport
station, er der linie 5 til døren.
Såfremt der er stemning for det, vil der være
åbent søndag efter generalforsamlingen. Men
det kan vi forhøre os om på GF.
73 og på gensyn.
Bestyrelsen.
Det berømte rør P35 er nu udkommet i en ny og
interessant udgave.
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TRAFFICDEPARTMENT
beretter
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg

Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 13 53 50 efter kl. 17,30.
Contest Manager: OZ4FF
Margrethevej 22, 3700 Rønne
Tlf. (03) 95 31 11
Red. OX-stof:

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

Red. VHF-stof:

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

Red. DR-stof

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

Red. Mobil-stof:

OZ8JS
Aabenraavej 25, 6100 Haderslev
Tlf. (045) 2 55 0

Red. Ræve-stof:

OZ2NU
P. O. BOX 335,, 9100 Aalborg

Vedr. QSL-fremsendelse.
På sidste hb-møde blev det besluttet at henlede op
mærksomheden på et par forhold vedrørende fremsen
delsen af qsl-kort til qsl-centralen.
Det viser sig konstant, at flere OZ-stationer sender
deres qsl-kort til EDRs adresse Postbox 79, Køben
havn, ligesom nogle sender dem til kassereren i Hor
sens. Ved forsendelse til box 79 vil der kunne påreg
nes en forsinkelse på op til 3 til 4 uger, idet indgåede
kort til denne adresse kun videresendes 1 gang om
måneden. Vedr. kassereren skal henvendelse hertil kun
finde sted, når indbetaling for qsl-korts forsendelse er
forfalden.
Alt i alt gælder det, at qsl-kort skal sendes direkte
til
QSL-centralen
OZ6HS
Ingstrup pr.
9480 - Løkken.

Stof vedr. rævejagter og mobil-tester.
På samme møde blev det endvidere vedtaget at gøre
afdelingerne opmærksomme på, at indbydelser til og
referater af rævejagter og mobiltester skal sendes di
rekte til henholdsvis 2NU og 8 IS - således at dette
stof bliver samlet i specielle rubrikker og ikke som
hidtil spredt rundt omkring i afdelingsstoffet. Vær
venlig at følge denne retningslinie fremover.
OZ2NU.
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Aktivitetstesten i august.

cw.
1. OZ1QW
2. OZ1RK
3. OZ7GI
4. OZ3PO
5. OZ2NU
6. OZ4H
7. OZ4HW
8. OZ3LW
9. OZ2LW
10. OZ3BP
Fone.
1. OZ5PD
2. OZ6RT
3. OZ3VG
4. OZ2LW
5. OZ3FYN
6. OZ3KE
7. OZ5GF
8. OZ5EV
9. OZ4XP
10. OZ4JC
11. OZ9KZ
12. OZ4H
13. OZ3VV/p
14. OZ3BP
15. OZ1PD
16. OZ9JE
17. OZ4EV
18. OZ1CZ

50
50
49
47
50
48
30
30
20
5

125
123
121
121
118
110
106
120
88
89
78
91
86
71
80
71
56
40

x 10 = 500
X 10
X 10

X 10
X 9
X 9
X 9
X 8
X 8
X 3

= 500
= 490
= 470
= 450
= 432
= 270
= 240
= 160
= 15

17
17
17
17
16
16
16
14
17
15
17
14
14
15
12
13
14
14

=2125
=2091
=2057
=2057
=1888
=1760
=1696
=1680
=1496
=1335
=1326
=1274
=1204
=1065
= 960
= 923
= 784
= 560

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

OZ4FF.
Nye navne.
Efter at japanerne har overtaget suveræniteten over
Bonin & Volcano Islands og Marcus Island er prefixerne KG6I og KAI ændrede til 1D.
Øerne vil nu blive optaget på ARRL’s landsliste
med de japanske navne som: Ogasawara Islands og
Mimani Torishima. Tidligere forbindelser med øerne
har samme landsstatus som tidligere.
Genopfriskning.
Både for licenserede som Dr-amatører vil det være
på sin plads at genopfriske landslisten for WAEdiplomet. Vi plukker derfor den sidst publicerede liste
ud af »DL-QTC« for august:
CT1 -CT2- DL/DI/DK/DM - EA - EA6 - El - F
- FC - G - GC - GD - GI - GM - GM Shetlands
øerne - GW - HA - HB/4U1ITU - HB0 - HV -1 IS - IT - LA - LA/Bjørnøen - JX - JW - LX - LZ
- M1/9A - OE - OH - OH0 - OK - ON - OYb OZ - PA/PI - PX - SM/SK/SL - SP - SV - SV/
Kreta - SV/Rhodos - TA/europæiske del - TF UA/UV/UW1 til 6 - UB/UT/UY - UC - UN - UO
UR - UQ - UR UAl/Franz-Josef-Land - YO - YU
- ZA - ZB2 - 3A - 9H. (4U1 = HB).
Alexander Volta RTTY DX Contest.
Testperiode : 1400 GMT dec. 6 til 2000 GMT dec. 7
1969.
Bånd : 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 Mc/s.

Point: QSO samme zone = 2 points.
QSO anden zone efter speciel skala (kan rekvire
res hos OZ4FF).
Multiplir : Hvert kontaktet land på hvert bånd efter
ARRL’s landsliste.
Slutsum : QSO-points X antal af multiplir på alle bånd.
Kode : RST og zone nr.
Log: Separat log for hvert bånd sendes inden 10. jan.
1970 til:
A. V. RTTY Contest Manager,
Fanti Dott. Dranco.
Via A. Dallolio n. 19.
40139 - Bologna - Italy.
OZ4FF.
Resultater fra 1. RTTY WAE Contest 1969.
Af de mange deltagere i ovennævnte test blev
OZ60B nr. 16 i Europa med 780 points.
Næste års RTTY WAE contest bliver i sidste week
end af april 1970.
OZ4FF.
F 17 D.
Dette diplom udgives af OV Vetterau, DOK F 17
til licenserede amatører og SWL’s i hele verden for
radioforbindelser på kortbølgebåndene 10 til 160 m.
For opnåelsen af diplomet må stationer i Europa
have haft 5 bekræftede forbindelser med stationer i
F 17. respektive 5 bekræftede aflytninger.
Forbindelserne kan have været på enkelte eller flere
bånd, såvel som kun med CW, AM, SSB eller blandet.
På diplomet er de 5 F17-qso partnere afbildede i
den rækkefølge, forbindelserne har været gennemført.
Ansøgning ledsaget af DM 6,- eller 12 IRCs sendes
til:
DJ 2 QZ Ernst Kuehn - 636 Friedberg,
Mainzertorweg 4.
W. Germany.
For hver yderligere station der kontaktes indenfor
F17 tilsendes fotografi ved indsendelse af selvadresse
ret kuvert + 1 IRC.
Den kontaktende station må være i besiddelse af
ansøgerens qsl-kort respektive kan qsl-kortene ledsage
ansøgningen.
EK 54.
Udgives ligeledes af OV Wetterau, DOK F 17 til
licenserede amatører og SWL’s i hele verden for radio
forbindelser med denne QRA-Kenner E 54 på UHFog VHF-båndene.
Europæiske stationer må have haft forbindelser med
3 forskellige stationer i EK 54 respektiv 3 bekræftede
aflytninger.
Sendemetoder og fotografier som ovenfor.
Ansøgning ledsaget af DM 6,- eller 12 IRC’s sendes
til samme adresse som ovenfor.
Endvidere gælder samme regler for qsl-kort og sup
plerende forbindelser som angivet under F 17 D.
WADM-Contest 1969.
Tidsperiode: 18. okt. 1969 kl. 1500 GMT til 19. okt.
1969 kl. 1500 GMT.
Frekvenser: 3,5 til 28 MHz - kim cw må benyttes.

Contest call: Fremmede stationer: CQ DM.
DM-stationer: CQ WADM.
Kodegruppe: 6-cifret kodegruppe bestående af RST +
løbende qso nr., startende med 001.
Points: Fremmede stationer må kun kontakte DM-sta
tioner. Hver komplet qso med DM stationer tæller
3 points. Ukomplette Qso’s tæller kun 1 point.
DR-amatørerne vil få 1 point for hver ny DM-station med gengivelse af DM-stationens kodegruppe.
Multiplir: Hvert DM-distrikt på hvert bånd er en mul
tiplir. Den endelige multiplir er summen af multiplirs
på alle bånd.
Special-stationerne DM7-DM8 og DMØ tæller kun
som multiplir på det bånd, hvor stationen er kontak
tet og hvor forbindelsen benyttes som erstatning for
eventuelt savnet distrikt.
DM-distrikterne fremgår af det sidste bogstav i DMstationens kaldesignal (A til O).
Slutsum: Slutsummen af qso-points multipliceret med
den endelige multiplir.
Klasser: a) Single operatør-stationer på alle bånd.
b) Multioperatør-stationer på alle bånd.
c) SWLs.
Logs: Vær venlig at benytte separat log for hvert bånd
og vedlæg summary-logblad med adresse-stations
beskrivelse og opstilling over scoringen på de for
skellige bånd, samt den krævede slutsum.
Deadline: 30 dage efter afslutningen af contesten.
Loggen sendes til:
Radioclub of the GDR
DM Contest Manager D: 2 ATL
DDR 1055 B E R L I N .
Post Office Box 30,
German Demokratic Republic.
DM Contests Bureaus afgørelse er endelig.
Ret til forandring i reglerne forbeholdes.
The Royal Boroughs and Burghs Award.
Udsteder: Echelford A.R.S. (Ashford).
Krav: Kl. 1 3 engelske, 2 walisiske, 10 skotske.
Kl. 2 2 engelske, 1 walisisk, 8 skotske.
Kl. 3 2 engelske eller 5 skotske.
Afgift: 10 IRCs.
Ansøgning: Sendes til Awards Manager G3TBS.
52, Westmead,
Windsor,
Berhshire — England.
Overskuddet går til
British Diabetic Association. Resurch Found.
Der er ingen afgift for blinde og handicappede.
Diplomet er også opnåeligt for DR-amatører.
Liste over Boroughs etc. fås ved henvendelse til oven
nævnte QTH (G3TBS).
Diploma Cidade Maravilhosa (DCM).
Diplomet som på engelsk bærer navnet »Wonderful
City Award« har følgende regler :
Udsteder: Labre.
Krav: Forbindelse med mindst 10 administrative di
strikter i byen Rio de Janeiro, State of Guanabara den velkendte brazilianske »wonderful city«.
Klasser: For grunddiplomet (Kl. D) kræves mindst 10
administrative regioner.
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For kl. C 15 adminstr. reg. (Bronze-segl).
For kl. B. 20 adminstr. reg. (Sølv-segl).
For kl. A. 23 adminstr. reg. (Guld-segl).
Log: Ansøgning godkendt af Traffic Department og in
deholdende: stations call - tid og dato for kontak
terne.
Sendes til:
LABRE - Diretoria Seccional GB
Caixa Postal 58 - CZ-00,
Rio de Janeiro, GB — Brazil.
Afgift: Der er ingen afgift for DCM, men 5 IRCs er
velkomne til dækning af porto-omkostninger.
NB. Sædvanligvis er qsl-kort fra amatører i Rio de
Janeiro indikeret med et påtryk, der angiver i hvilken
adm. region stationen er beliggende (I-RA - II RA II RA o.s.v.)
Electronica Popular Atlantic Award (EP-AA).
Udsteder :
Udstedes af Amatør Radio Departmentet »CQ Radioamadores« i det brazilianske magasin »ELETRONICAPOPULAR«.
Krav:
EP-AA udstedes til amatører i et hvilket som helst
land, som sender bevis på kontakt med 60 lande,
der grænser op til det Atlantiske Ocean. 1 af forbin
delserne må være med en braziliansk oceanø (PY0).
Tidsbegrænsning :
Forbindelserne skal være gennemført efter 31. marts
1967.
Bånd:
Alle autoriserede amatørbånd må benyttes ligesom
alle tilladte sendemetoder. Minimumrapporter for
fone 3-3 og for CW 3-3-8.
Ansøgning:
Ansøgning kontrolleret af Traffic Department adres
seres til
»EP-AA«-Manager,
Electronica Popular
Caixa Postal 1131 -ZC-OO
Rio de Janeiro — Brazil.
Afgift:
Til dækning af forsendelsesomkostninger skal ved
lægges 8 IRCs.
Landsliste :
Såfremt man ønsker en liste over de godkendte lan
de for »EP-AA«, sendes en selvadresseret kuvert
1 IRC til ovenstående adresse.
Columbus Contest 1969.
Dato: 0000 GMT d. 11. okt. til 2400 d. 12. okt. 1969.
Bånd: 3,5 til 28 Mc/s - AM/CW/SSB.
QSO: Der udveksles RS/RST + zone nr. after IARU.
Points:
QSO’s med stationer i samme region 1 point.
QSO’s med stationer i anden region 2 points.
QSO’s med prefixerne I-IS-IT-9A-M1-HV 5 points.
QSO’s med clubstation IØIIC giver 30 points.
Multiplir : Antallet af DXCC lande kontaktede.
En station må kun kontaktes 1 gang.
QSO med eget land tæller ikke.
Logs : Logs sendes senest 31. januar 1970 til:
»Christorofo Colombo International Contest«
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Instituto Internazionale delle Cominicazioni,
Genua - Italy.
Præmier: Seks gyldne »COLUMBUS«-medaljer og
I.I.C. diplomer.
VK-ZL-OCEANIA DX CONTEST 1969.
Amatører i hele verden er indbudt til deltagelse i
dette års specielle contest som får ekstra kolorit gen
nem beslutninger om at man med testen fejrer 200
året for Captain Cooks i Pacifik og hans første land
gang på New Zealand i oktober 1769. Præmierne bli
ver i denne historiske anledning også noget særligt.
Points:
for QSO med VK/ZL stationer gives der 2 points,
for QSO med Oceania-stationer gives der 1 point.
Slutsummen fremkommer ved at multiplicere antal
let af Qso-points med antallet af VK/ZL prefix-områder. (VK2-VK3 o.s.v. ZL1-ZL2 o.s.v.)
Kode: Sædvanlige 5- eller 6-cifrede kodegrupper med
RS/RST+ fortløbende qso-nr. begyndende med 001.
Log: Loggen skal indeholde rubrikker i følgende
rækkefølge : Dato - tid - kontaktet station - båna
- afsendt kodegruppe - modtaget kodegruppe Krævede points. Understregning af hvert nyt VK/
ZL-distrikt kontaktet, og benyt separat log for hvert
bånd.
Summary Sheet: Summary Sheet skal udvise ens eget
kaldesignal - Navn og adresse i blokbogstaver. Beskrivelse af det benyttede udstyr - samt for hvert
bånd angivelse af points samt antallet af VK/ZLdistrikter.
Erklæring : Der skal anføres en erklæring om, at alle
regler og bestemmelser for amatørstationer i Dan
mark er blevet fulgte.
Adresse : Alle logs skal være afsendt så betids, at de
kan være fremme på nedenstående adresse senest d.
23. januar 1970 :
Contest Manager NZART
152, Lytton Road,
Gisborne,
New Zealand.
Præmier : Vi kan slet ikke gå i detaljer, men kun ud
tale, at der er annonceret så mange og så flotte
præmier, at det virkeligt kan betale sig at gøre en
ekstra indsats i denne test.
The Pacifica Award.
Udsteder: Coastside ARS, 812 Argello Blvd. Pacifica,
Calif. 94044 - USA.
Krav: To forbindelser med medlemmer af CARS
mellem 6. maj og 6. nov. 1969.
Ansøgning : Send ansøgning med egne qsl data plus
qso data samt 2 IRCs til ovennævnte adresse. Lyt
teramatører kan også opnå dette diplom.
Call: Medlemmer vil identificere dem selv ved at kaled CQ de . . . . Pacifica.
Dette diplom skal erindre om Captain Caspar de
Portolas opdagelse af San Francisco Bay i 1769.
Diploma for the Bicentenary of Napoleon Bonaparte.
Udsteder: Diplom og ZSL manager F2WS, 9 rue G.
Lambert Garches, Hts. Seine 92. France.

Klasser : For de europæiske ansøgere :
Kl. A qso med 5 korsikanske stns. 1 stn. i Moskva
og 5 DUF reg.
Kl. B qso med 6 korsikanske stns. 1 stn. i Moskva
samt i Berlin, Wien og Madrid. Desuden
med en af hver af DPF departementerne
75-77-06 og 83 (Seine-etMarne, Alpes Ma
ritimes og Var, samt med 10 DUF regioner.
Kl. C qso med 7 FC-stationer, provinser som for
kl. B plus Alpes (Hautes) Marne og Rhone
(05,69 og 51). Byer som for kl. B - St. He
lena og 15 DUF regioner.
Tid: Alle forbindelser skal være mellem 1. mai 1969
og 31. august 1970.
QSL: Send qsl for alle forbindelser undtagen FCqso’erne. Loguddrag vil være tilstrækkeligt for disse.
Afgift: Send selvadresseret kuvert + 10 IRC’s sam
men med ansøgning og qsl’s til ovenstående adresse.
The Diploma »50-SRR«.
Udsteder : Radio Club Station OK3KPN.
Klasser : Kl. 1 (med erindringsflag) for fire forbindel
ser med stationer i Presov, hvoraf mindst én skal
være en OK5 stn.
Kl. 2 for forbindelse med 2 stn. i Presov.
Sendetype : CW eller fone efter behag.
Tid: Qso’s må have fundet sted mellem 1. april og
30. nov. 1969.
Ansøgning : Liste over forbindelser plus 5 IRCs for
kl. I og 2 IRCs for kl. 2 eller 2 IRCs for lytter
amatører sendes til:
OK3OM
ul. A. Dubceka 107
Presov - Czechoslovakia.
Regler : Regler og stationsliste fås ved fremsendelse
af selvadresseret kuvert + 1 IRC hos G3FKM.
(John Allaway, 10 Knightlow Rd. Birmingham 17,
England.
The SNP Award.
Udsteder : Student’s Radio Club, OK3FV. P. O. Box
29, Martin I, Czechoslovakia.
Krav : 12 points for forbindelser med midt-slovakiet
mellem 15. juli og 15. sept. 1969.
Points: QSO på 160
m
=3points.
QSO på 80 m
=2points.
QSO på 40 m
=2points.
QSO på 20 m
=1point, hvilket også gælder
for andre bånd.
Hver station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd.
Ansøgning: Ansøgningen skal vedlægges qsl-kort for
OK3-stationerne samt 7 IRCs.
Regler: Regler og info kan rekvireres fra G3FKM
som ovenfor.
Cook Bi-Centenary Award.
Som det fremgår andetsteds i denne rubrik kommer
årets VK'ZL/Oceania contest til at stå i Captain
Cooks tegn. Et af de øvrige arrangementer i forbin
delse med 200-året for hans færden i Sydhavet Wireless Institute of Australias indstiftelse af »COOK BI
CENTEN ARY AWARD«.

Det hedder herom, at for at mindes begivenheden,
da captain Cook for 200 år siden opdagede vestkysten
af Australien, udsteder W. I. A. et specielt diplom,
som skal blive kendt under navnet »COOK BI-CENTENARY AWARD«. Det vil frit kunne opnås af
amatører overalt i verden, som i løbet af 1970 gen
nemfører to-vejs forbindelser med australske amatør
stationer efter en bestemt skala, der gengives neden
for.
På grund af den festlige begivenhed vil et specielt
nyt prefix blive anvendt af australske stationer i pe
rioden 1. jan. 1970 til 31. dec. 1970.
Afhængig af den pågældende amatør kan han i den
nævnte periode udskifte VK-prefixet med det specielle
AX-prefix.
For det her omtalte diplom gælder kun forbindelser
med stationer, der anvender AX-prefixet, og hver sta
tion må kun kontaktes én gang til brug for dette di
plom.
Danske stationer skal for at opnå diplomet have
haft forbindelse med 50 forskellige australske statio
ner, der anvender AX-prefixet.
Stationer, der ansøger om diplomet, skal ikke frem
sende qsl-kort, men derimod en af Traffic Depart
ment kontrolleret liste over de kontaktede stationer i
rækkefølge efter prefix og distrikt samt dato-tid
(GMT) - bånd, sendetype, rapport.
Awards Manager W. I. A.
P. O. Box 67
East Melbourne
Victoria - 3002
Australia.
Kuverten skal tydeligt mærkes »COOK AWARD«
på bagsiden.
Alle ansøgninger skal være fremme inden d. 31. de
cember 1971, eftersom ingen ansøgninger vil blive
accepteret efter denne dato.
Certificatet vil blive frit tilsendt med ordinær post.
Hvis diplomet ønskes tilsendt pr. luftpost, må ansøg
ningen ledsages af 8 IRCs.
Contest Calender.
Scandinavian Activity Contest CW (Regler OZ aug.)
20. sept. 1969 1500 GMT til 21. sept. 1969 kl. 1500
GMT.
Scandinavian Activity Contest Fone (Regler OZ aug.)
27. sept. 1969 1500 GMT til 28. sept. 1969 1500
GMT.
VKIZLIOceania DX Contest Fone (Regler dette nr.)
4 okt. 1969 1000 GMT til 5. okt. 1000 GMT.
Lebanese Contest. (Regler OZ juli).
4. okt. 1969 0001 GMT til 12. okt. 1969 2359
GMT.
DX Contest CW (Regler dette nr.).
11. okt. 1969 1000 GMT til 12. okt. 1969 1000
GMT.
RSGB 28 Mcts Telephony Contest. (Ingen regler).
11. okt. 1969 - 12. okt. 1969.
WADM DX Contest. CW only (Regler dette nr.).
18. okt. 1969 1500 GMT til 19. okt. 1969 1500
GMT.
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Rapport fra VHF-komiteen (Komite B.)
Delegat: OZ7DX
Ved komite B’s indledende møde var der re
præsentanter for 13 lande tilstede, mens 4 lande var
repræsenteret ved andre lande gennem fuldmagter.
EDR havde således den glæde at repræsentere FRA
(Færøerne) og ARM (Monaco). Senere kom flere til.
Resultatet af de 4 dages arbejde i komiteen (og
her menes virkeligt arbejde, idet der arbejdedes fra
9-17, afbrudt af frokost) fremlagdes på det afslut
tende plenarmøde som følgende anbefalinger :
A. Contester.
1) Der afholdes en UHF/SHF Region 1 Contest
den første weekend af oktober med samme regler som
september-contesten. Indtil videre skal den forening,
der organiserer september-testen, også dømme i denne
nye contest. Dette træder i kraft 1970. Som følge
heraf bortfalder den subregionale UHF/SHF con
test i maj.
2) I den første weekend af november afholdes en
subregional VHF/UHF/SHF Al (CW) contest med
samme regler som for september-contesten, startende
allerede i 1969. Perioden er 2000 - 0800 GMT.
3) I forbindelse med Region I’s VHF/UHF/SHF
contester oprettes en SWL-klasse. Det foreslås, at
denne klasse også inkluderes i subregionale contester.
Et underudvalg med medlemmer fra PZK, VERON
og RSGB udarbejder regler, som vil indgå i testreg
lerne fra 1970.
4) Følgende tilføjes i contestregler: Stationer, der
ikke overholder de båndplaner, der er vedtaget i Re
gion I, udsætter sig for diskvalifikation.
B. Båndplaner.
Alle eksisterende og nye beacons skal anbringes i
området 145,950 - 146,000 MHz. RSGB koordinerer
frekvenstildelingen således at interferens undgås.
2) Følgende frekvenser bør anvendes til de an
førte formål indenfor Region I:
a) 145,000 MHz mobil kaldefrekvens,
b, 145,300 MHz centerfrekvens for RTTY,
c) 144,090 - 144100 MHZ tilfældige meteorscatterforbindelser.
3) Følgende båndplan gælder for 432 MHz:
432.00 - 432,10 MHz kun CW
432,10 - 433,45 MHz alle tilladte
emissionstyper
433,45 — 433,50 MHz beacons og special
tjenester.
Området fra 433,50 MHz til den tildelte øvre græn
se reserveres primært for amatør-TV-transmissioner.
4) 432,15 MHz anvendes som centerfrekvens
for SSB
5, Følgende båndplan gælder for 1296 MHz:
1296.00 - 1296,15 MHz kun CW
1296,15 - 1297,95 MHz alle tilladte
emissionstyper
1297,95 - 1298,00 MHz beacons.
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C. Transmissionstyper og operationsområder på
VHF/UHF/SHF.
1, CCIR-systemet, der følger Gerber-standarden,
skal anvendes som standardtransmissionsystem ved
amatør-TV.
2, Indenfor Region I anvendes NBFM med et mo
dulationsindeks på 1. LF-frekvensområdet begrænses
til 3 kHz.
(Forslaget blev stillet af SSA og vedtaget i kom
mitteen med 11 stemmer mod 4 (EDR, USKA, SRJ
og DARC), mens 4 ikke stemte.)
3)
Ved tilfældige meteorcatterforbindelser anven
des 2 minutters perioder begyndende på lige minuttal.
Rapporteringen følger den almindelige standard.
D. Rumkommunication på amatørbåndene.
Medlemsorganisationerne anmoder deres nationale
myndigheder om at pålægge deres delegater ved den
næste ekstraordinære administrative radiokonference
vedr. rumkommunication at tillade anvendelse af
kunstige satellitter på følgende bånd :
2829,7 MHz
430 440
1215- 1300
2300- 2450
5670- 5725
10000-10500
21000-22000
Medlemsorganisationerne skal - i de lande, hvor
ovenfornævnte frekvensområder ikke almindeligvis
står til rådighed for amatørtjenesten - anmode deres
nationale myndigheder om at få dem tildelt generelt.
NB : Det vil også være nødvendigt at fastslå, at ud
trykket
»kunstige
satellitter«
inkluderer
månetranspondere, hvorfor det foreslås erstattet med ud
trykket »Amatør Rumtjeneste« ved en kombination
af Radio Regulations (1968 dg., artikkel 1, sect.
78 og 84 AC.
E. Region I’s EUROSCAR projekt.
For at udnytte nye muligheder med det formål at
få opsendt en Region I amatørsatellit blev det ved
taget : 1) at undersøge muligheden for opsendelser fra
USSR, idet dette land kontaktes via RSF., 2) at kon
takte Radio Amateur Satellite Corporation AMSAT
for der at få afprøvet den allerede eksisterende euro
pæiske transponder, samt at få opgivet specifikatio
ner for fremtidige transpondere. DJ4ZC skal anmodes
om at fremstille endnu en transponder.
F. Med baggrund i den betydning, det har at be
vare vores UHF/SHF-bånd, blev det vedtaget, at an
vendelsen af disse frekvenser skal støttes ved omtale
af UHF og mikrobølger i amatørtidsskrifterne, med
afholdelse af contester, møder og konferencer. Det
blev ligeledes vedtaget, at i de lande, hvor der endnu
ikke eksisterer teknikker-licens (giver kun adgang til
VHF/UHF/SHF; CW-prøve ikke obligatorisk), skal

de nationale foreninger anmode deres respektive myn
digheder om oprettelse af en sådan licenskategori.
G. Det blev vedtaget at nedsætte en VHF-arbejds"gruppe for perioden 1969-1972, idet PA0QC og
G2AIW genvalgtes til henholdsvis formand og sek
retær.
H. Til udarbejdelse af VHF/UHF/SHF certifikater
hvad angår antallet af kontaktede lande gælder
DXCC’s Countries List.
Udover de ovenfor nævnte vedtagelser, der bl. a.
var resultatet af komite B's arbejde, blev mange
andre emner behandlet i komiteen. Disse vil her
blive behandlet i telegramstil. RSGB og DARC ar
bejder fortsat sammen i aurora-undersøgelser, mens
REF foretager sporadic-E undersøgelser. REF ønsker,
at de nationale VHF-managere gør mere opmærksom
på disse undersøgelser i tidsskrifterne. En diskussion
vedr. GEOREF contra QRA-locatorsystemet afslø
rede, at GEDREF-kortene bl. a. i Holland var klas
sificerede, og at østlandene ikke har mulighed for
at anvende dem. Man vedtog derfor at fortsætte
med QRA-locator-systemet. RSGB gav en interessant
gennemgang af problemet med spurioussignaler ved
anvendelse af transvertere. RSGB foreslog en dæmp
ning af disse signaler på 90 dB indenfor båndene og
60 dB udenfor båndene.
Foruden de resultater der kom ud af konferencens
arbejde, fik delegaterne mulighed for privat samvær,
indenfor hvilket meget nyttige personlige kontakter
blev knyttet. I denne forbindelse må særligt nævnes
det gnidningsløse samarbejde NRAU-landene havde.
Udover den glæde, det var at møde gode venner, var
det en fornøjelse at se, hvor let man arbejdede sam
men, selvom man ikke var enige om alle punkter.
Kort sagt: vil arbejdet i og imellem de nationale
foreninger indtil næste konference i 1972 i Prag fore
gå på samme måde som ved Bruxelleskonferencen
1969, vil amatørtjenesten have nogle gode år forude.
OZ7DX.

SWL-spalten
Hermed følger så den sidste spalte under min re
daktion. Det har indtil skrivende stund ikke været
muligt at finde en efterfølger som redaktør, men for
også at kunne leve et, selv for radioamatører, normalt
liv, må jeg bl. a. stoppe redaktionsarbejdet af denne
spalte. Jeg gør det i håbet om at det forgangne års
stof har skabt en interesse for fortsat behandling af
DR-stoffet.
Der vil samtidig ske en ændring af indregistrerin
gen af DR-amatører. For fremtiden sendes anmodning
om tildeling af DR-nummer direkte til kassereren, der
alligevel skal kontrollere ansøgerens medlemsskab.
Nu over til det indkomne stof:
Dr. OM OZ7DX!
Da jeg forleden sad og kiggede i nogle ældre num
re af »OZ« - det var dengang, da der ikke var noget,

der hed SWL-spalten - læste jeg, at der var en, som
gerne ville have noget der lignede OZ-DX for DRamatørerne. Jeg mener, at da vi nu har SWL-spalten,
kunne der godt laves en DX-jæger for DR-amatørerne, evt. på forsøgsbasis i et par måneder, og hvis der
så bliver tilslutning nok, hvad jeg tror der ville blive,
kunne vi beholde den som fast stof i SWL-spalten.
Jeg tror at mange ikke er glade for at skrive til OZDX. I de numre af »OZ« som jeg har, er det kun OZDR 1453 og her på det sidste mig selv, der har sendt
bidrag til OZ-DX; det drejer sig om ca. 2 årgange,
hvor der ikke har været bidrag fra DR-amatørerne.
Da du selv skriver, at du kunne tænke dig at få de
aktive DR-amatører til at skrive stoffet til SWL-spal
ten, ville jeg foreslå, at der blev fundet en DR-amatør
til at ordne redigeringen af DR-DX’en.
73 de OZ-DR 1482, Anker Jensen,
Odensevej 114, 5500 Middelfart.
Hvorfor man hellere vil sende stof ind til »DRDX« end til »OZ-DX«, fatter jeg ikke. Imidlertid står
vi her igen med et forslag, der kan tages op af rette
vedkommende. Der har været forslag og krav nok fra
indsendernes side, men bortset fra et tilbud om at be
handle diplomerne, har ingen meldt sig under faner
ne til tjeneste. Dette må imidlertid også kræves for at
spalten kan fungere.
DR 1446 meddeler, at han med sin kun en måned
gamle TRIO 9R-59D har hørt stationer fra 30 zoner.
Er det ITU-zoner eller WAZ-zoner, Uwe?
Endelig kommer fra OZ2X et indlæg, der taler sit
eget sprog:
Døve kortbølgeamatører!
I den sidste sending QSL-kort var der som sædvan
lig nogle SWL-kort - og jeg besvarer altid SWL-kort
100 pct. - men der var noget usædvanligt ved et af
dem. - Der var kun læselighed og styrke-rapport.
Først troede jeg at NL 915, Jan, havde hørt en af
mine meget sjældne SSB-QSO’er, men så opdagede jeg
under remarks, at der stod: Jeg kan ikke afgøre din
tone, for jeg er døv!
Jeg spekulerede jo et øjeblik på den, indtil jeg fik
vendt kortet om og læste på bagsiden, at Jan havde
fulgt min QSO med JX5CI, idet han brugte et katodestrålerør for at læse cw-signalerne.
Han oplyste samtidig, at han har været SWL siden
7/3 1966 og er den eneste døve kortbølgeamatør i
Holland.
Jeg fyldtes med beundring over, at Jan havde fun
det en metode til at komme i forbindelse med omver
denen trods sit alvorlige handicap.
Jeg sendte QSL direkte og vedlagde et foto af DXkanonen.
Oplevelsen var så livsbekræftende, at den fortjener
at komme ud til en større offentlighed.
73 de OZ2X, Sigurd.
Husk så til slut: FREMTIDIG SENDES ANSØG
NINGER OM DR-NUMMER TIL EDR’s KASSE
RER. Hermed tak til alle indsendere til spalten.
73 SK OZ-DR de OZ7DX CL.
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Og så ser vi lidt på :
DXPEDITIONER
VK2BKM besøgte sidste år Lord Howe Is., og reg
ner med at returnere dertil igen i oktober, nærmere
betegnet den 20. til 30. Denne gang medbringer han
en TH6 beam ant. samt en 18 AVQ vertical til 40 og
80 meter, og vil gøre et forsøg på at hjælpe dem, der
arbejder for 5-bånds DXCC. Hans frekvenser for cw
er følgende : 28060 — 21060 - 14060 - 7010 og 3535
Kc/s. Endelig vil VK2BKM/LH være aktiv i CQ-WW
fone contesten den 25.-26. oktober.
ZL2ANX, ex. G3KXA vil være i gang fra
Kermadec Is. fra midten af oktober, call vil være:
ZLlAATiK. Han vil opholde sig ét år på Raoul Is.
Ingen nærmere info om. SSB frq. ZL2AFZ, (N. Z.
DX-editor) er hans Qsl-manager. Qsl vil tage sin tid,
idet Raoul Isl. kun har 1 postforbindelse om året,
men måske loggen sendes pr. radio til ZL2AFZ.
W4BPDs expedition til det indiske Ocean er sluttet.
Gus var sidst i gang fra stationen 5Q4ERR i Nairobi,
og er nu tilbage i N. Y. Qsl for hans calls: VQ9/A
/BC & VQ9/A/BR & VQ9/A/BC går alle via: W4ECI,
3103, 4th. Ave. S. Birmingham, Ala. 35233, U.S.A.
HK3VA, Carlos, som var med på Malpelo dxpeditionen, og således er godt kendt med planlægning,

E.D.R udfører som bekendt en del servicefunktioner
for medlemmerne. Der er QSL-centralen, der er tek
nisk brevkasse f. eks., og ikke at forglemme »OZ«,
som gratis tillæg, til »OZ-DX«!
Til det kommer nu, at E.D.R.s hovedbestyrelse i
septembermødet vedtog at bevilge call-bøger til »OZDX«. Det betyder for det første flere og mere sikker
angivelse af de mange Qth. Og endelig at vi den 15.
nov. d. å. starter en Qth-service. Pr. denne dato kan
læserne anmode om Qth for amatørstationer, og en
besvarelse vil følge promte, når svarporto vedlægges,
idet E.D.R.s portokasse ikke står i nærheden af min
strømforsyning.
I forrige OZ omtalte jeg muligheden for et »DXmøde«, og jeg vil gerne tilføje, at idéen er privat.
Forslaget fik ikke særlig mange kommentarer, men
til gengæld var alle positive. Et forslag går ud på
at afholde mødet på en ø. OK, gerne for mig - blot
det ikke er en øde ø. Der må da være mindst én kro,
hvor man denne dag serverer en »DX-anretning«.
Men skal idéen realiseres, så må jeg have mange for
slag ellers går den tanke ned i Qsb. Har du, dig der
læser dette, selv givet dit besyv med? Ellers er der her
en chance, hvor selv Qrp kan gøre sig gældende, uden
Qrm fra alle dem. med PA-trin og beam antenner.
HW ?? — Pse. »Antennetiden« er næsten forbi. Alle har vel renset
isolatorer, strammet barduner, efterset beamrotoren
og manipuleret med standbølgemeteret, for at kunne
sidde lunt indendørs med den rare tanke, at alt uden
dørs er super-duper - ellers er det på høje tid nu. -

3 glade mandlige medlemmer, Bob, Allen og John på klubsta
tionen 9M2RH Ma'.acca, Malaysia.

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet.

Oktober måned1969.
Solplettal99.
Oversigt over de forventede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.
GMT
13
1
3
9
11
15
5
7

Japan
New Zealand
Melbourne
Singapore
Indien
Sydafrika
Middelhavet
Argentina
Peru
Vest Grønland
New York
Vestindien
San Francisco
Polynesien
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

14
14
21
21

21

14
7
7
7
7
7
7

7
7

21
21
21

28'
28
21

14
14
7
7
7
7
7
7

21
21

14
21

21

21

28
28
21

28
28
28
21
28

21

21

7
14
7
7
7
14

19

21

23

7
7
7
7

21

7
14
14
14
14

28

21

21

21

28
28
21

28
28
21

14
28
21
21

7
7
7
7
7
14
7
14
14
7

21

21

21

21

21

14

14
14

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

7
14
14
28
28
28

21

21
14
14
7
14

17

'

21

7
14

7
14
14
21

14

14

14
14
21
21

14
14
14
14
14

14

14
7
7

påtænker at frembringe HF på COCOS Isl., med call
TI9CI. Turen vil finde sted i jan/feb. 1970. 2 stationer
og 7 ops. vil være i gang på alle bånd i 6 a 7 dage,
nærmere info. følger.
Laccadive Isl. ekspeditionen, omtalt i forrige OZ,
er, ifølge OZ7KB, udsat. VU2DK angav ikke årsagen.
BÅND NYT
VK3AUW i Melbourne er, iflg. 7BK, dansker. Bent
Weidemann Pedersen er som regel i gang lørdage 0506 på ca. 14170-14200 SSB.
VP7NQ, Earle, omtalt i forrige OZ, lytter stadig
væk efter OZ stn. mandage og fredage, 2300, på
21240 og 14140 Kc/s SSB. OBS, giv VP7NQ et call, I
er da ikke gået på VHF allesammen.
JW1CI på Bjørneøen har fået selskab af JW1XK,
begge er på 14 og 21 Mc SSB, (tnx info 7KB).
TU2AP er flyttet fra Ivory Coast til Togo. Hans
nye call er : 5V4DB.
TN8AA har siden den 14. juni bragt Gabon i luften
med TR8DG.
FW8RC er nu F0GL, - hvis der skal rykkes for et
Qsl.
K4IAIKC4. Navassa dxpeditionen noterede ca.
16.000 Qso i loggerne på 4 dage!
Albanien har ikke svaret på min licens og visum
ansøgning.
AP2AR i Øst Pakistan er ofte på 14270 og 21320
Kc/s med en DX100 med dipol.
VK9RT Nauru Isl. har ændret call til C2JW. Han
er meget på 28 Mc SSB, specielt på 28555 for EU stn.
FL8HM fik OZ4UN som første resultat med en ny
GP ant. Til lykke. Det skader aldrig at skifte antenne,
hvis det er til en bedre!
VK2EO meddeler via OZ4UN, at australske ama
tører fra og med den 11. jan. vil benytte prefixet AX.
(Anledningen er 200 årsdag). Endelig udsender man
også et særligt »Award« i den anledning. VK2EO lyt
ter efter OZ på 80 meter, efter 20 er der muligheder.
(Tnx info OZ4UN).
Andorras nye kaldesignaler bliver, iflg. OZ5JR, i
serien C31 A-Z. Nu var PX eller lige så godt kendt!
I Mongolian Rep. er der nu 6 amatører, alle i Ulan
Bator, og alle på cw. Klubstationen JT1KAA, og
JT1AG kører dog også med SSB. Klubstationen høres
ofte i ring Qso på cw, på 14100 Kc/s.
FB8ZZ, Kerguelen Isl., har i de sidste måneder
udelukkende kørt cw. Imidlertid er han nu også på
SSB, wkd på 14195.
DXCC komiteen meddeler, at EA9, Ifni, er slettet
af prefixlisten. Indtil 250 lande foregår forøgelsen
pr. 20 lande. Over 20 lande kan man søge pr. 250 nye
(250-260 o.s.v.). Over 3000 lande kan godkendelse
søges pr. 5 nye (305-310 o.s.v.). For at figurere i den
søges i dec. Qst, skal man have godkendt de nye
lande, senest i september mnd. for at resultatet skal
med i opgørelsen.
QSL INFO
CR8AI, via W5BRO, P. O. Box 416, ANNA,
Texas, U.S.A. - LI2B, via LA5KG, Box 150, Slependen, Norge. - IW2QK og IW9DL, via LA1SL, Geir
Nilsen, Studentpost 139 Nth. Trondheim, Norge. -

TR8DG, G. Delas, P. O. Box 356, Libreville, Gabon.
- 5V4DB, B. P. 123, Lorne, Togo. - 6W8XX, B. P.
3013, Dakar, Senegal. - TA2BK er nu: DJ0UI, Kastenbaustr. 5-3, 8 München 80. - KG4DS, NAS 46 P,
FPO, New York, 09593.-VP9MI, via G2 MI, 29 Kechill Gdns., Hayens, Bromley, Kent. - YK9KY, via
VK2SG, S. Molen, 13 Pendle Way, Pendlehill, N.S.W.
2145. - ZF1GG via YE4XN. - VP2AA via VP2AC.
- 3V8MOL via I1MOL, eller via W2GHK. - OD5BZ
via W8ZCQ. - GC5AGA via K4II. - 3Y8AA via
F50I. - CT3/DL9VQ via DL9VQ. - HH9DL via
DI3I14. - 9G1GS via K8BCK. - TA1KT via K4IEX,
eller Box 699, Istanbul. - (TNX info : 3SK, DR 1446,
7KB, 1LO, 5IR, 1CZog 4UN!).
Og til sidst et lille udpluk af:
BÅNDRAPPORTER:
3,7
Mc SSB : OZ7KB : VOIFG 030, 3V8AA 01,
OZ5JR: PYASQ 23.
3,5
Mc CW: OZ1LO; OD5LX 00, CT3/DI5IK 00,
VK2EO 20, UD6BW 23, U18AI 23, KV4FZ 23,
HC2GG/1 04, 9I2DT 23, LU4ECO 04, ZL3GQ 05,
(det var sam og krager!).
7 Mc SSB : OZ3SK : 3V8AA 22.
7 Mc CW: OZ1LO : 5H3KI 00, CT3/DI5IK 02,
ZL3IS 04, VP8IT 04, VK2EO 21, ETUSA 23,
CE8AA 22, CR6AI 21 og 6W8XX 22. OZ4UN:
3V8AA 04, CR6GO 01, ET3USA 01, m. fl.
14 Mc SSB: OZ3SK: GC5AGA 20, IX3DH 17,
JW9DL 06, 3Z3-7-9 22. OZ7KB: 3V8AA, JW1CI,
HR2WTA, YP9FU, KZ5TR, VP2GLE, alle 01. KG4DS, HC20Z, 6Y5DM, alle 02. ZF1GC, EP2BQ,
alle 03. VU2BX 06, 9M2RH 12, VU2DK 17, TI2LT
22, m. fl.! OZ5JR : C31CL 20, 3V8AA 23, 3AØCW
17, ET3USA 02 m. fl. OZ-DR 1446: UV9KOQ 21,
FøFV/FC 09, CT2AK 20, 5H3HB 21 m. fl. OQ1CZ:
OD5FB 15, IX4YM 15, IW2QK 18, XE1KB 02 m.
fl. OZ1LO : IW2QK 23, VP2GZ 23.
14 Mc CW: OZ1LO: KG4DS 00, OZ4UN:
HB0XVO 05, VE3DSZ/KP4 05, CX3BH 23, CE2PN
06, C31CE 13, VU2DX 15, KH6AG 08, KL7MF 22
m. fl.
21 Mc SSB : OZ1CZ: MP4MBI 15, IA 15 OZ-DR
1446: 9M2DIL 17, VS6BS 17, KR6JT 13, 9G1GS
16 m. fl. 3Z4GA ?. OZ7BK : VU2KV, VK9KY 14.
VK9XI, VK9WD, 9V1CN 15, 4S7YL 16, 3V8AA,
JW1CI, IW1XK 17. VU2KW, 2KD 23. VP2NQ,
VP2DL 23 m. fl. OZ3SK : EA9ER 17, CT3/DL9VQ,
5Z4KL/A, 9G1GS, alle 12. YB0AAC 14, HH9DL 20,
3V8MOL 20.
21 Mc CW: OZ1LO: EA8BK 11, OA4PF 20,
VRIO 10 (til lykke), desuden på SSB, CE0AE 22,
VP5AA 22, VR2EK 09, og XT2AA (!) 14.
28 Mc CW: OZ1LO: VK2EO 02, 5H3KI 13,
6W8XX 18, CT3/DI5IK 16, EL2Y 16, 3V8AA 16, og
endelig, HC2GG/1 19.
Det var alt for denne gang. Tak for brevene særlig dem, der varmer to gange. På genhør næste
måned, inden den 27. ds. Adressen : OZ3Y, Halseby
vej 1, 4220 Korsør.
73 Hans.
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Beacons:
Hermed en oversigt over beacons indenfor Region
1 - listen er samlet af oplysninger fra flere sider, og
jeg kan ikke stå inde for, at den er 100 pct. korrekt korrektioner modtages gerne.
Call
GB3SX
GB3GM
ZE1AZE
9H1MB
GB3GM
DL0DE
OH5THL
SP6VHF
F3THF
DL0RG
GB3CTC
OE7IB
GB3GW
JX3NM
GB3VHF
OK1KCU/1
OH6VHF
OK3VHF
DM2AKD
LA1VHF
LA2VHF
LA3VHF
OY7VHF
LA4VHF
ON5PJ
DL0SG
OE3XAA
SM4MPI
OK1KVR/1
DL0ER
DL0PR
OZ7IGY
GB3ANG
YU1VHF
GB3GM
OE5ITL
YU2VHF
DL2IF
OZ7IGY
SP6UHF
OKlKCU/p
DL1XV
GB3GEC
GB3SC
GB3SUT
ZB2VHF
ZB2VHF
ZB2VHF
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Position
N51.05 E00.10
N58.40 W03.40
Salisbury

Freq i MHz
28.185
29.005
69.998
70.260
N58.40 W03.40
70.305
144.002
144.005
144.010
YI13d
144.071
144.100
N50.25 W05.15 144.130
Innsbruck
144.150
N51.25 W03.10 144.250
Jan Mjayen
144.297
N51.18 E00.20 144.500
144.675
KW59f
144.900
144.900
Königswusterh. 145.068
145.150
ET13c
145.200
FX42e
IC48d
145.250
145.260
145.300
CU47c
Dinant
145.500
145.900
Straubing
145.950
N60.23 E15.08
145.960
145.960
Essen
145.970
145.971
København
145.979
N56.25 W03.10 145.985
145.990
N58.40 W03.40 145.998
145.995
146.000
432.005
København
432.018
432.030
432.034
Bad Reichenhall 433.000
N51.30 W00.15 434.000
Sutt. Coldfield
433.980
433.800
Gibraltar
70.295
Gibraltar
144.130
Gibraltar
50.000

Input, Watt Ant.
150
3 elm.
25
rundstr.
40
gp-

Retning
E

Nøgling
Al
Al

25

4/4

S

Al

40

9/9

E

F1

25
5
10

8/8
SP5/5

NE

Al

ENE

Al

50

5

NW

Fl

100
0.005
25
50
25

Al
rundstr.
rundstr.
rundstr.

Al
Al
Al

rundstr.

Al
Al

50
1
12

rundstr.

200

4X6

50
25

330°

Al

rundstr.
5

S

Al
Al
Al

25

6/6

N

Al

10

rundstr.

10
250

11
2 X 8/8

5
5
5

Al
NW
N+W
N + SE
N
N
N

Fl
Al

Aktivitetstesten:
I august-testen blev placeringerne:
144 MHz:
OZ6QQ
- 11285 points
9TJ
- 8697 points
- 8040 points
8MV
- 8023 points
8FG/p
- 5621 points
4BK/p
- 5313 points
8UX
- 4670 points
5DD
- 4561 points
9EVA
— 4331 points
OZ8MX
- 3890 points
5FZ
- 3502 points
8OP/p
- 2266 points
2GM
- 2012 points
6BT
6JM
- 1455 points
— 955 points
1GE
Checklog: OZ4JC.
432 MHz:

OZ9TJ

63 points

Tilføjelse til 144 MHz listen for juli testen:
OZ9TJ
- 2048 points
2GM
- 806points
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:
OZ6QQ skriver: »Jeg har under de gode forhold
wkd DL - DC - DK - DJ - DM - PA0 - LA - OH0 SMø og 3Z (er SP) og har den 7. august periodisk
hørt en GM8 stn med ESB«.
OZ4JC skriver: »Mine antenner er kun 20 meter
over vandoverfladen og mange bakker nordpå og syd
på, men trods det og den lave effekt har jeg siden ca.
15. januar d. å. wkd 79 forskellige OZ - 2ODC, DJ,
DL og DK - 6DM - 4SM - 6PAØ. Endvidere har
jeg haft forbindelse med flere DC stn, der kører med
1 watt og derunder, samt en DM stn, der kørte med
250 mW. Jeg fik licens i 1952 og har kørt i mange
år på HF båndene, men jeg finder, at 2 m er et nyt
interessant bånd, og min TR4 bliver ikke slidt op for
tiden! Jeg håber at få en 4 x 10 element antenne sat
op inden september testen«.
OZ9TJ skriver: »Jeg har wkd følgende d. 18. juni:
DC7AS - DC7AN - DC7AH - DC7BO - DC7AC;
1.
juli: OZ9QR - OZ5MN; 15. juli: DC6FU DK2IF - DC9AT - DC8OP - DC8PK - DC8QB/p DM4BA - DC9OI/p - DC7BH/p (800 mW) OKI MBS/p; 26. juli: DM2COO - DM2CNO DJ3UL/p - DK 1 CO/p; 27. juli: DL7HG - DM3SDL
- DL7CO - DM3TKC/p - 3Z3GZ - 3Z6BTI DLøEO/p - OZ4LK - DM2DVL/p - DM2BTA OZ3EH - OZ3TG - DM3WA - OZ5DD - OZ6AK
- DL7OV - SM7DSC; 5. august: SM0CER/OZ OZ4GT - - DM2BWE - DC7AE - DM4YHK/p -

OZ8VL - DC8AC/p - DM2CBD - DC7BJ; 6. au
gust: SM7ALI/7; 8. august: SM6EYK - OZ6BV SM7CBK«.
Fra OZ9TJ har jeg modtaget følgende forslag:
»For at få mere aktivitet på 70 cm er undertegnede
samt -2PN, -8TA, 5CG og -2BT blevet enige om i
en 2 måneders periode at køre efter følgende skema,
begyndende mandag den 15. september 1969:
Mandage
kl. 21,30-22,00 DNT.
Tirsdage
kl. 21,30-22,00 DNT.
Onsdage
kl. 21,30-22,00 DNT.
Lørdage
kl. 21,30-23,00 DNT.
Vi vil normalt mødes på
145.2 MHz, førend vi går
på 432 MHz, hvor vi vil arbejde på ca. 433.8 MHz
(X-tal 6025 kHz) med PM. Alle opfordres hermed til
at være med - drej jeres antenner mod os og kald
ind - vi kører med 12-16 elements vandrette anten
ner. Ind imellem vil vi lave lyttepauser og lytte efter
opkald i området 432-434 MHz, samt dreje vore an
tenner i forskellige retninger.
Yy 73 og på genhør på 70 cm de OZ9TJ«.
QRA kort:
Flere har spurgt efter QRA kort - interesserede
kan købe et QRA-locatorkort, der i 4 dele dækker
hele Europa hos:
SSA
Försäljningsdetaljen
Fack
122 07 Enskede 7
Sverige.
Prisen for kortet i Sverige er 25 Skr. - skriv der
over og forhør om forsendelsesmuligheder.
HUSK 2 METER BÅNDPLANEN
Vy 73 de OZ9AC.
2 Meter Klubben
holder møde torsdag den 25. september kl. 19,45 hos
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 min. gang
fra stationen). OZ5AB vil vise lysbilleder fra et antal
tysk-danske amatørsammenkomster i 1967 og 1968.
OZ5MK.

Prøver for radioamatører
Til underetning meddeles, at der vil blive afholdt
prøver for radioamatører i november måned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er
den 25. oktober d. å. for ansøgere fist for Storebælt
og den 21. oktober d. å. for ansøgere fra den fivrige
del af landet.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet »An
søgning om sendetilladelse« i udfyldt og underskrevet
stand; ansøgere, der har været indstillet til en tidligere
prøve, må indsende fornyet anmodning på et brevkort.
Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.
E.B.
Børge Nielsen/P. V. Larsen.
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MOBIL-stof
HUSK
EDR’s generalforsamling

som afholdes d. 21.sept. 1969 i restaurant
„Karnappen",

Niels

Hemmingsensgade

10, Kbh. K. Generalforsamlingen begyn
der kl. 13 præcis.

August-stævne i Tønder
Tønder har afviklet sit stævne den 24. august 1969
med fin deltagelse af ca. 100 personer både om for
middagen, hvor der var rævejagt, og om eftermidda
gen. 6OV kunne melde alt udsolgt fra pølseboden.
Til mobiltesten var der trods regnvejr mødt 11 sta
tioner. Testen, der varede fra kl. 14,00-15,00, blev
afviklet uden problemer.
Det ville dog have set bedre ud for gæsterne, hvis
2UN ikke selv havde besat 1. pladsen, men til lykke,
2UN, det var vel fortjent.
Resultaterne:
Nr. 1 2UN
375 points
2 3M
285 2 6RI
285 —
4 2IA
270 5 5WD
220 -6 4ER
200 7 1AR
195
8 6AK
170 >9 7FF
165 —
10 9HV
135 11 6CP
75 —
Vi ønsker Tønder til lykke med det vel afviklede
stævne. Tønder afd. afholder stævne igen på samme
tid næste år.
Mellem Haderslev, Tønder og Als er der lavet et
forsøg på at få kontakt mellem mobilstationerne mel
lem de 3 områder. Det lykkedes at få QSO fra 2TV i
Haderslev til 2UN i Tønder og 6RK på Als, men
2UN og 6RK kunne ikke opnå kontakt. Afstanden
var 2TV - 2UN ca. 30 km, 2TV - 6RK ca. 40 km
og 2UN - 6RK ca. 50 km.
Ellers har jeg ikke mødt særlig stor mobilaktivitet
udover de 3' sønderjyske afdelinger. Der må være an
dre mobile stationer på de forskellige bånd, der kun
ne tænke sig at prøve kræfter i en rask mobiltest.
Vy 73 OZ8IS, Jørn.

RÆVEJAGT-nyt
Nedenfor bringes resultaterne for store sjællandske rævejagt 1969.
Jæger:
Nr. 1 OZ9HS
2 Dion Frandsen
3 OZ8QD
4 OZ8MX
5 OZ8OM
6 Per
7 Tom Jørgensen
8 OZ7US

Observatør:
Thygesen
Johny Pedersen
Kim
Ebbe
Poul
Finn
Xyl
?

Kommentarer til jagten.
Der var ingen deltagere fra Jylland og Fyn. Delta
gerantallet formindsket betydeligt, idet vi for at gøre
jagten så god som muligt på alle poster havde place
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1. afdi.
114-07
141-06
173-56
158-14
172-43
171-33
2 ræve
2 ræve

2. afdi.
92-45
163-55
137-31
154-33
146-01
147-42
172-48
2 ræve

Total:
236-52
305-01
311-27
312-47
318-44
319-15
5 ræve
4 ræve

ret aktive rævejægere, samtidig viste det sig at man
ge ikke var kommet tilbage fra deres ferie. Dette giver
måske anledning til at vi må flytte denne jagt til et .
andet tidspunkt af året.
OZ4AO.

Resultatliste for
STORE MDDTJYDSKE RÆVEJAGT 1969
Nr.
Ræve min.
1 Helmuth Christenser Viggo
6 346,59
2 Henning Buch
Knud Erik
5 255,45
3 Chris
Buller
5 273,21
4 OZ9SW
H. Jensen
5 276,55
5 A. Andersen
Nielsen
5 282,04
6 Aage Holst
Karen Holst
5 287,22
7 OZ3MI
K. F. E. Hansen
5 319,36
8 Egon Hansen
Martin Poulsen
5 323,17
9 Frej Holm
Junior
5 333,42
10 Erik Lind
Egon Petersen
4 223,38
11 OZ6EI
Herms
4 243,40
12 R. Blytækker
XYL
4 245,52
13 OZ6RI
Ejner Madsen
4 262,33
14 Jørgen Nielsen
H. Lehmann
4 266,57
15 Axel Borg
E. Borg
4 270,49
16 Henning Poulsen
Alf Jacobsen
4 277,32
17 Otto Scheelke
Poul Størner
4 295,22

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

OZ2IA
Finn Lorentzen
Gerh. Christensen
Møller Maandbjerg
OZ2CV
Robert Storgaard
OZ2ZI
OZ2RD
Børge Meldgaard
Henry Olsen
OZ4PY
C. Johansen

Jan Hansen
Børge Korsgaard
Anders Nissen
Niels Jacob
OZ9PZ
Heik
Elin Madsen
Calle Nielsen
Steen Petersen
Inga Olsen
Henning
G. Johansen

4 317,11
3 163,39
3 167,46
3 199,25
3 236,20
3 264,67
2 152,29
2 177,46
2 227,22
1
48,38
1 110,23
_
0

SMR var i år meget vanskelig, især var rævene på
natjagten vanskelige at komme på nært hold. Som en
bekræftelse herpå fandt kun 1 hold alle 6 ræve, og vi
ønsker de MIDTJYSKE MESTRE 1969 hjertelig til
lykke.
Herning afd. siger tak til de mange fremmødte hold
og på gensyn til SMR den 1. week-end i august 1970.

Kvalifikationsliste til DANMARKSMESTERSKABET i rævejagt 1969
Nedenstående hold har kvalificeret sig til DM i rævejagt 1969. Udvælgelsen har fundet sted blandt de hold (11
ialt) der har fuldført mindst 2 af årets gældende storjagter.

DELTAGERE I DM 1969 :

Point fra
Haderslev

9SW, Herning

Point fra
Holstebro

Point fra
Fyn

300

Helmuth Christensen,
Tønder

Point fra
Århus

Point fra
Give

300
282

243 (-)

Point
Ialt
600

300

582

Erik Lind, Tønder

299

279

578

Claus Johannsen,
Tønder

300

278

578

Axel Løkke Borg,
Tønder

300

249

549

273

268

541

Gerhardt Christensen,
Tønder

235

299

534

H. Poulsen, Horsens

283

237

520

Chris, Herning

Åge Holst, Tønder
Robert Møller Mundbjerg,
Tønder

263 (-)

289

212
187

208 (-)
212

501
399

Vi ønsker ovenstående en god og fair kamp om DM, der afholdes d. 13. og 14. sept. på Sjælland. (Se i øvrigt
OZ fra augst 69).
På ræveudvalgets vegne
5WK, Åbenrå B. Pedersen, Tønder.
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FRA AFDELINGERNE
AMAGER
Formand : OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 61, 2300 København S. Tlf. : AM 3812 v.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej
17, København S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Torsdag d. 18. september: OZ9BJ kommer denne
aften og fremviser sin Heathkit HW 100 transceiver.
Vi håber at få mange QSO’er hjem på 20 meter.
Fredag den 19. september : Rævejagt på Amager.
Vi indbyder alle interesserede til at deltage denne af
ten, hvad enten de har grej selv, eller blot vil deltage
som observatører. Der er altid en plads ledig. OBS!
Vi mødes denne aften Kastrupvej 168, 2300 S, kl.
19,30 præcis. Buslinie 9 til Postparken.
Torsdag d. 25. september : Klubaften. Denne aften
kan medlemmerne benytte til at få en sludder, uden at
skulle anstrenge ørerne.
Torsdag d. 2. oktober: Hyggeaften. Tag YL og
XYL med. Vi vil i dagens anledning lave kaffebord
og amerikansk lotteri(er) etc.
Fredag d. 3. oktober: Rævejagt ved Køge. Der an
vendes som kort: Atlasblad 1 : 40.000 A 3426 Giesegaard. Mødested: Parkeringspladsen ved Yderholm
Kro kl. 19,30. Startgebyr 2,00 kr. Der vil ved hver
ræv være anbragt 2 stk. øl, der kan afhentes af den
første mand på stedet.
Torsdag d. 9. oktober: Klubaften.
Torsdag d. 16. oktober: Som en fortsættelse af sid
ste måneds foredrag om amatørmodtageren, vil vi
denne aften gennemgå principperne for en amatør
sender.
Fredag d. 17. oktober: Rævejagt på Amager, se
ovenfor under fredag den 19. september.
Alment om rævejagter: Alle jagter gennemføres
med 2 ræve, der sender umiddelbart efter hinanden,
med start kl. 20,00, 20,10,
. . . frem til kl. 22,00,
som er sidste sendetidspunkt. Ved Køge er sendetiden
pr. ræv 1 minut, på Amager 2 minutter. Rævenes call
er OZ7RÆV uden yderligere tilføjelser.
Vy 73, Niels.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Lokale: »OZ4EDR« på Galløkken.
Formand: OZ4EM Niels Dalbæk Nielsen.
Kasserer : OZ4YV Kai Åge Svendsen.
Sekretær: OZ4DL Jørgen Klostergaard.
Der afholdes ordinær generalforsamling i »OZ4EDR« tirsdag den 7. oktober kl. 19,30 præcis.
Dagsorden ifølge vedtægter, se i øvrigt Kontakt fra
september måned.
Atter i år holder vi åbent hus, det bliver lørdag den
27. september og søndag den 28. september. Samme
dag vil der blive indvielse af det nye lokale, der har
fået en længe tiltrængt make-up.
Ligeledes bliver der afholdt et radiokursus for be
gyndere. Som noget nyt bliver det denne gang afholdt
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i vore egne lokaler. Kurset starter torsdag den 2. okto
ber kl. 19,30 i »OZ4EDR«.
Er du interesseret i at deltage, bedes du tilmelde dig
til en af disse : OZ4FF (tlf. 03 - 95 31 11). OZ4YV tlf.
03 - 95 24 09). OZ2FT (tlf. Tingsted 223) senest tors
dag den 25. september.
På gensyn i klubben,
Vy 73 de OZ4DL/sek.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Formand: OZ4RA Henning Rasmussen, Aarsballe,
3700 Rønne.
Næstformand: OZ4CG Carsten Gjessing. Albret
Wolfsens Gade 28, 3740 Svaneke.
Kasserer: OZ8TV Frede Larsen, Aarsballe, 3700
Rønne.
Sekretær: John Jakobsen, Bakkehøj, 3751 Østermarie.
Bestm.: Viggo Pihi, Nyvej 4, 3751 Østermarie.
Mødelokale: Klubhuset CQ, Torvegade 3, 3751
Østermarie.
Så er vi i gang igen efter sommerferien, og vi har
haft byggeaften nogle gange og fortsætter med bygge
aften hver onsdag, hvor der står rævemodtager på
programmet, samt færdigbygning af de 80 meter mod
tagere, der endnu ikke er færdige, desuden bliver der
bygning af simple sendere og modtagere plus andre
instrumenter.
Teknisk kursus bliver enten tirsdag eller torsdag,
og vi begynder i midten af september eller først i ok
tober.
Vy 73 de OZ4RA.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Klublokale: Finsensgade 23 2.
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.mdl.: OZ7LZ, F. Højgaard, tlf. (05) 17 50 95.
Best.medl.: OZ2ZJ, B. Jacobsen.
Program:
Onsdag d. 17. sept.: Vi taler om sommeren der gik,
eller »Den skæggeste rævehistorie«.
Onsdag d. 24. sept.: »Hvordan skal vinterens mø
deaftner udnyttes?« Mød talrigt op med talrige ideer,
så aftnerne kan blive afvekslende.
Vy de 73 OZ1EM, Erland.

HADERSLEV
Formand: OZ8IS, Jørn Steffensen, Aabenraavej 35,
6100 Haderslev, tlf. (04) 45 55 03.
Program:
Onsdag den 24. sept. kl. 19,30 : OZ9MO. Jarl Ri
sum, holder foredrag om integrerede kredse — anven
delse og muligheder.

Vi garanterer et godt, alsidigt og interessant fore
drag, og der vil være mulighed for at få alle de dunk
le steder vedr. dette emne grundigt belyst.
Foredraget er et led i det sønderjyske samarbejde,
hvor de forskellige afdelinger skiftes til at være vær
ter for de øvrige afdelinger, og Haderslev afd. håber
at se mange amatører denne aften i klubhuset på
Rabensvej.
Onsdag den 8. okt.: Bygge- og kursusaften.
Tirsdag den 7. okt. Mobiltest ved Thomashus Kro
kl 19,30.
Onsdag den 8. okt. Bygge- og kursusaften.
Onsdag den 15. okt. Bygge- og kursusaften.
Onsdag den 22. okt. Vi mødes alle til fælles søn
derjysk aften på Viking i Aabenraa.
Husk!!! Den første tirsdag i hver måned 2-m mobil
testen ved »Thomashus Kro«.
PS. Skulle der vise sig en interesse hos medlemmer
ne i afdelingen for at vi gennemfører et kursus i må
leteknik (indbefattet selvbygning af måleinstrumen
ter) kan et sådant arrangeres. Henv. til et af bestyrel
sesmedlemmerne.
Det var afdelingsnyt.
Vy 73 de 5WD, Valdemar.

HADSUND
Klublokale: Skolegade 13 (i kælderen).
Mødetider: Hver onsdag kl. 19,30.
Formand: OZ3RG, Robert Givskov,
Fiskerihavnsvej, Hadsund.
Sekretær: OZ6DN, D. Sund Nielsen,
Himmerlandsgade, Hadsund.
Kasserer: OZ2OE, Ole Nykær, Lindalsbakken,
Hadsund.
Best.mdl.: OZ4GT, Gunnar Thomasen,
Rosendalsvej, Hadsund.
Best.mdl.: OZ3GW, Hans Jungdal, Akselterp pr.
Skørping.
Program for efteråret er endnu ikke udarbejdet,
men der fortsættes stadig hver onsdag aften.
Vy 73 de OZ6DN, Dolan.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
lokale: Den Gamle Golfklub. GI. Hellebækvej 63,
Helsingør.
Formand: OZ8OM Ole Maymann Hansen, Set.
Knudsvej 6, 3000 Helsingør. Tlf. 21 67 22.
Næstformand: OZ8KB Keld Børgesen, Stengade
12, 3000 Helsingør. Tlf. 21 06 40.
Kasserer : OZ8OP Ole Liitzhøft, Set. Olaigade 49,
3000 Helsingør.
Best. medl. OZ7FI Ole Koefoed Olsen, Søndermar
ken 72, 1., 3060 Espergærde.
Så skal vi så småt til at begynde igen. Vi har fore
løbig planlagt den ordinære generalforsamling. Det
bliver lørdag den 11. oktober kl. 15,00 i vore egne
lokaler.
Det blev også endelig afgjort at afholde både tek
nisk- og morsekursus. Der bliver morse to gange om
ugen, evt.'lige før medlemsmøderne, og teknisk kur

sus én gang om ugen. Så vil man med til begge kurser
og møder, kan det klares med to gange om ugen.
Der har ikke været for mange for at hjælpe med
indlægning af varme. Hvis du kan få tid, så kom og
hjælp os, så vi kan blive færdige, før det bliver koldt.
Vy 73, OZ80M, Ole.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale : HOKI-bygningen, Sønderlandsgade 27-29.
Den 28. august blev der, efter at ICN havde holdt
et udmærket foredrag om Rude Skov, afholdt ekstra
ordinær generalforsamling, hvortil der i alt var fremmødt 23 mand.
Valget af dirigent faldt på 1IH, og han gav straks
ordet til formanden 4KV, der i sin beretning omtalte
resultatet af de interesseudvalg, der på generalforsam
lingen sidste år blev oprettet, VHF testen, hvori 9HBO
deltog, »prøve-rævejagter«, udlån af amatørblade, han
del med Sumax, pinserævejagten og endelig de nyer
hvervede klublokaler.
Kassereren 6EM kunne desværre ikke fremlægge et
revideret regnskab, da vores revisor i øjeblikket har
udenbys arbejde.
Blandt indkomne forslag var køb af klubstation.
4PY tilbød at låne hans HW12 til klubben i vinter,
indtil vi falder over en passende station. Det blev ved
taget, at vi hver onsdag skal have møde i klubben,
dog således, at den sidste onsdag i hver måned skal
være reserveret til noget specielt, foredrag eller dis
kussion.
Den »nye« bestyrelse ser således ud:
Formand: 4KV, Kaj Jensen, Alstrup, Holstebro
(genvalgt).
Kasserer : 6EM, Ejner Madsen, Valmuevej 18, Hol
stebro (ikke på valg i år).
Sekretær : 4P, Jens Peder Pasgård, Hanbjerg, Vinderup (genvalgt).
3FT, Flemming Sørensen, Lyngbakken 12, Holste
bro (genvalgt).
5KG, Tommy Bay, Mejrup (genvalgt).
Suppleant: Anker Sørensen.
Revisor: 8NH, Henry Nielsen.
De tre udvalg ser efter valget således ud:
Testudvalg : 5KG, 3FT, 5JF.
Ræveudvalg : 4PY, 4KV, 5UK.
BCI-TVI-udvalg : Anker Sørensen, 5KG, 4XP.
Til slut blev det vedtaget, at 9HBO også i år vil
blive QRV fra Ryde Bavnehøj under VHF-testen.
Vy 73 de OZ4XP.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Klubhuset, Østergade 108.
Formand OZ2VK Vagn Jørgensen, Mimersgade 6A,
8700 Horsens.
Næstformand: OZ3WB Børge Winum, Voldgade
18, 8700 Horsens.
Kasserer : OZ1JX Jens Skovbo, Beringsvej 62, Bæk
kelund, 8700 Horsens.
Sekretær : Søren Chr. Jensen, Aaboulevarden 1051,
8700 Horsens.
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OZ1RT Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, Thor
sted, 8700 Horsens.
Søndag kl. 8,30 : Rævejagt (gående).
Torsdag kl. 20,00 : Alm. klubaften.
Siden sidst.
Som det fremgår af ovenstående, har vi fået nyt
blod i bestyrelsen. Det skete på vor generalforsamling
den 21/8 69, for øvrigt en god og saglig generalfor
samling, der dygtigt blev ledet af OZ4GS. Formanden
kom i sin beretning ind på emnet nyt klublokale, da
vi som bekendt ikke må blive, hvor vi er, det med
førte en livlig debat med forskellige forslag. Forman
den blev genvalgt uden modkandidat, til bestyrelsen
blev foreslået OZ1JX - 3WB - 2HK og 70G. 1JX
fik 17 stemmer - 3WB fik 11 stemmer — 2HK fik 10
stemmer og 70G fik 7 stemmer. Der var mødt 30
medlemmer. Regnskabet viste et fint resultat, takket
være IGO’s energiske arbejde med at få pengene ind,
selv om vi er gået over til giroindbetaling, er der en
lille del, der ikke kan huske at gå på posthuset, så
1GO har måttet starte sin lille bil for selv at hente
kontingentet hjem. Det får du herigennem tak for,
1GO.
Vy 73, Søren.

KORSØR
Formand: OZ7UD, Knud, tlf. (03) 1762.
Onsdag den 17. september kl. 19,30 afholdes gene
ralforsamling i Svenstrup, se OZ aug.
Alle bedes møde, da der er mange ting, som skal
drøftes.
Vy 73 de OZ7UD

KOLDING
Formand: OZ5CM, Vestervang 4, 6091 Bjært.
Kasserer : OZ9OF, Ørnevej 15, 7000 Fredericia.
Sekretær: OZ6CP, Kaj Munks Vej 14, 6000 Kol
ding. Tlf. 52 56 18.
Så begynder sæsonen igen med møde torsdag den
25. sept. på Vetaphone Elektronik.
Program bliver tilsendt.
OZ6CP.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol
der møde hver mandag kl. 2000. QSL-centralen
(OZ6MK) åben kl. 1930-2000. Lokalerne 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.
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Generalforsamling.
Københavnsafdelingen indkalder herved til ordinær
generalforsamling mandag den 20. oktober 1969 kl.
2000 i afdelingens lokaler.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
De efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer er:
OZ5IH og OZ6BT. OZ7DX er tidligere udtrådt af be
styrelsen.
Eventuelle forslag skal indsendes til formanden in
den den 1. oktober.
Kun medlemmer af afdelingen har adgang til gene
ralforsamlingen. Gyldigt medlemskort skal forevises.
Træningstelegrafi på 80 m.
Fra og med søndag den 5. oktober genoptager Kø
benhavnsafdelingen udsendelsen af træningstelegrafi
på 80 m. Disse udsendelser er tænkt som en hjælp til
de elever, der deltager i afdelingens morsekursus, men
det har tidligere vist sig, at der også er interesse for
dem ude omkring i landet. Afdelingen modtager gerne
rapporter udefra.
Der sendes efter følgende plan :
Tid: Hver søndag formiddag kl. 1000-1100 DNT.
Frekvens: 3580 kc.
Call: OZ5EDR.
Sendetype : Umoduleret telegrafi (Al).
PROGRAMMET:
20. september:
Lørdag aften før GF holder afdelingen åbent hus.
22. september :
Se meddelelsen andetsteds i OZ.
OZ7CF havde trukket en masse medlemmer til huse
med sit antenneforedrag i august, og der blev lyttet
med stor interesse og stillet en mængde spørgsmål. Vi
har formået OZ7CF til at komme igen i aften for at
uddybe artiklen i OZ om Smith-kortet.
24. september:
Onsdag. Rævejagt. Se OZ for august.
29. september:
Klubaften
6. oktober:
Farvefilm om Apolio 8 og 10. En farvefilm om
Apollo 11 og månelandingen er bestilt, men det vil
vare noget, før vi får den.
8. oktober:
Onsdag. Rævejagt. Se OZ for august.
13. oktober:
VHF-aften. OZ7LX har forberedt noget til denne
aften.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand : OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer : OZ1MM, tlf. (751) 81.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.
I slutningen af august måned afholdt vi vores gene
ralforsamling, og et referat herfra kommer i næste
»OZ«.
Endvidere har vore tyske amatørkammerater fra
Liibeck og Travemiinde været på besøg.

Tirsdag den 30. september kl. 19,00 begynder vinte
rens undervisning i teori og morse.
Vy 73 de OZ9NB, Henning.

NYBORG
Formand : OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé
17, tlf. 31 31 18.
Lokale : Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.
Generalforsamlingen
Torsdag den 21. august afholdtes den årlige gene
ralforsamling. Der var fremmødt 10 medlemmer.
Formanden OZ1LD bød velkommen og bad om for
slag til dirigent. OZ5KE blev valgt.
Af formandens beretning fremgik det bl. a., at
mødedeltagelsen havde været dårlig i det forløbne år,
men formanden håbede, at det ville blive bedre i det
kommende år.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og viste en
beholdning på kr. 898,77. Kassereren OZ2VP ønskede
at træde tilbage, og den nye bestyrelse kom til at se
sådan ud :
Formand: OZ1LD, kasserer: OZ6MI, sekretær:
OZ4WR, bestyrelsesmedlemmer: Finn og OZ7LC.
Som lokale- og fyrmester blev valgt Henning. Der var
indkommet et forslag fra OZ1LD gående ud på, at
generalforsamlingen skulle flyttes fra august til maj
måned, dog således at den afholdes 14 dage før som
merferieafslutningen. Forslaget blev vedtaget. Efter
nogle korte bemærkninger under eventuelt kunne diri
genten slutte generalforsamlingen.
Byggeaftener
Nu er vi startet på en frisk, og vi vil prøve at ar
rangere nogle byggeaftener. I første omgang skal vi
have den nye rævemodtager til at køre. Senere vil vi
tage fat på forskellige emner inden for målegrej.
Program.
Torsdag den 18. sept. kl. 20,00: Pakkefest. Alle
medbringer en pakke til en værdi af mindst kr. 3,00.
Torsdag den 25. sept. kl. 20,00 : Klub og hyggeaften.
Torsdag den 2. okt. kl. 20,00 : Filmaften.
Torsdag den 9. okt. kl. 20,00 : Klub og byggeaften.
Torsdag den 16. okt. kl. 20,00 : Klub- og bygge
aften.
Vy 73 de OZ4WR, John.

ODENSE
Formand: OZ7XG,Erling Hansen,
Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.
Lokaler: Sdr. Boulevard 60.
Tyrolerstuen på hotel »Nordfyns Perle« var søndag
den 3. august rammen om de fynske afdelingers
»field-day«, der især henvendte sig til offentligheden
for at give oplysning om radioamatørens virke og
samtidig reklamere lidt for EDR. 7XG havde, som
han plejer, svunget pisken over nakken på arrangører

ne og fået det hele til at klappe med stor præcision.
Godt 200 besøgende defilerede forbi vore stands og
stationer i dagens løb, et helt pænt besøgstal, selv om
vi kunne have ønsket flere. Der var nok at se på i
form af hjemmebygget grej, rævejagtudstyr, forskel
lige tryksager, QSL-kort, litteratur, arbejdende sta
tioner m. m. Vi må erkende at vor hobby er meget
speciel og offentlighedens kendskab til amatørradio
er ret overfladisk, men vi håber at have klaret et par
begreber om hvad de her tovlige radioamatører går
og laver.
Den 18. august var første mødeaften efter ferien,
og vi gennemgik og diskuterede de nye afstemnings
regler i forbindelse med valg til HB.
7GX var i kraft af sin profession, på utallige op
fordringer, gået ind på at indvie os i kildeskattejung
len den 25. august. Erling gennemgik forskudsskema
et, viste forskellige eksempler og svarede på mangt
et spørgsmål. Jeg tror mange tågede problemer og
misforståelser blev ryddet af vejen på denne aften.
Nu kommer kildeskatten, om man kan lide det eller
ej, derfor en sådan aften, selv om det ikke har meget
med radio at gøre, og dog!
Programmet for sept/okt.:
15. sept.: Klubaften.
22. sept.: Referat af EDR’s gf i Kbh. v. OZ7GX.
29. sept. Klubaften med tilmelding til C-kursus.
6. oktober: Auktion. Grej, der ønskes på auktion,
bedes afleveret i tiden mellem kl. 19,30 og 19,50. Der
modtages kun gængs grej i god stand.
13. oktober: Klubaften.
20. oktober: Tips til selvbyggere - rørvoltmeter dykmeter - stabiliseret strømforsyning. OZ3IC og
OZ7XG.
Vy 73 de 2RH, Rune.
Field-day ved Hasmark Strand.
De fynske radioamatørers reklamestævne for E.D.R.
på hotel »Nordfyns Perle« den 3. august 1969 blev en
begivenhed, som både de ca. 250 besøgende og vi her
på Fyn kan se tilbage på med megen glæde.
Der blev ført QSO med 158 stns. OZ3FYN/P del
tog i aktivitetstesten og opnåede i alt 59 stns. Desuden
etableredes forbindelse med »JOTA« i »Ny Hedeby«.
Der var en god omtale af stævnet i »Morgenpo
sten«, medens indslaget i regionalradio »Fyn« ikke
blev etableret. Det viste sig senere, at journalisten var
gået QRT på grund af sygdom. Lad mig benytte lej
ligheden her til at takke alle aktivt deltagende for
deres indsats og ikke mindst 2RH, 3IC og 5CI for
deres 100 % perfekte afvikling af hver sit »team«.
Det er ingen sag at stå i spidsen for et sådant arran
gement, nå der er medarbejdere af denne karat.
_____________________________________ 73, OZ7XG.

NORDALS
Næste medlemsmøde bliver den 24. september kl.
20. OZ6LI, Helmuth Petersen vil fortælle om dele
filtre.
Næste mobiltest afholdes den 14. okt. Vi møder ved
Hørrup Kro kl. 19,30. Hvis man kommer for sent,
skal man starte fra Skovby. Så husk, det er kl. 19,30
præcis.
Bestyrelsen.
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ROSKILDE

SVENDBORG

Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, Bygaden 20,
4174, Jystrup, Midtsjælland.
Lokale: Lejre Maskinfabrik, telf. 38 00 53.
Call: OZ9EDR.
Afdelingen afholder møde hver onsdag kl. 19,30 på
Lejre Maskinfabrik; Vi er begyndt med morsekursus,
der af hensyn til ro og effektivitet er henlagt til hver
tirsdag kl. 19,30. Det er meningen snarest at oprette
teknisk kursus, der vil finde sted på de normale møde
aftener om torsdagen. Byggeprogrammet nærmer sig
sin afslutning, og det henstilles til de deltagere i byg
geprogrammet, som endnu ikke har betalt hele belø
bet, kr. 108,- for Low Pass filtret, om snarest at ind
betale pengene til kassereren. Opmærksomheden hen
ledes ligeledes på kontingentindbetaling til afdelingen.
Resultatet af afdelingens konkurrence om det bed
ste QSL-kort kan først meddeles i næste OZ.
På mødet den 18. september vil EDR’s generalfor
samling blive drøftet - husk, at denne finder sted den
21. september, se OZ. Roskilde-afdelingens egen gene
ralforsamling finder sted torsdag den 27. november
1969, tænk på eventuelle forslag til denne, og husk
at indsende forslag til formanden i god tid og i hen
hold til vedtægterne..
Vel mødt i Lejre hver torsdag kl. 19,30.
73 de OZ2BO.

Mødelokale : Tvedvej 16 A, indgang fra Schnorsvej.
Nu er vi begyndt igen efter ferien, og vi mødes i
lokalet hver onsdag kl. 19,30.
I vinter er det vor agt at gennemføre 1 times morsetræning og teknik skiftevis hver onsdag. Der er jo
kommet flere nye medlemmer til, så skulle vi. ikke se,
om vi kunne få nogle flere licenser til foråret. Inden
alt for længe skulle afdelingen gerne være QRV på
2 m. Antennen er lavet og rørene til masten er også
klar. 1LV har lavet 2 m converter til os, og mon ikke
også vi snart kunne få en 2 m sender å la 3 GW.
Så mød nu op og lad os få gang i morsetræning og
teknik.
Vy 73, Jørgen.

SILKEBORG________________________________
Formand: OZ6OX Peter Borris.
Kasserer: OZ1AG Arrild Petersen.
Der er fortsat mødeaften hver tirsdag kl. 19,30 i
»Lunden«.
73 de Gunner.

VEJLE
Formand: OZ2EN, Carl Henriksen, Gormsgade
23, 2. s.
Kasserer : OZ1SX, S. P. Rasmussen, Spinderigade 7.
Sekretær: OZ6UC, Jørgen Christensen, Finlandsvej
57, 4. s., tlf. 82 62 21.
Næstformand : Preben Nielsen, Skolegade 40.
Bestyrelsesmedlm.: OZ2RL, Rolf Lindholm, Øster
led 30, 4. s.
Lokale : Ørstedsgade 13, Vejle.
Som annonceret i sidste OZ besøger vi Ceres Bryg
geriet d. 18 september kl. 19 prc. Sidste tilmeldings
frist er d. 17. september 1969.
Den 6. okt. får vi besøg af OZ6JI, som vil give os
lidt fiduser angående 2 m sender.
Med beklagelse kan jeg meddele, at rævejagten er
ophørt på grund af manglende tilslutning.
Vy 73 de OZ6UC, Jørgen.

AABENRAA
STRUER
Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Klubaften: Torsdag kl. 19,00.
Call: OZ3EDR.
Formand: OZ5JX. Jørgen Christensen, Nørgaard.
10 .

Efter endt sommerferie starter vi igen, nu, hvor alle
forhåbentlig er fulde af energi. I sommerens løb har
vi købt flere bøger, en gæstebog, så man kan skrive,
hvad der sker i lokalet. Vi har også købt to antenne
bøger, som kan lånes, når Jørgen ikke bruger dem.
Husk konkurrencen om årets konstruktion se OZ 5
- 69.
Fredag den 26-9. kl. 20,00 er der ordinær general
forsamling i klublokalet. Dagsorden efter lovene.
Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest
d. 22.-9. På programmet bl. a. revision af lovene,
eventuelt køb af 20 m transceiver. I dagens anled
ning giver klubben kaffe + brød.
Den dag vil vi gerne se ALLE medlemmer.
Vy 73 de OZ9VL, Harald.
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Formand : OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200
Åbenrå. Tlf. 2 13 11.
Mødested : Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Programmet for den kommende sæson har besty
relsen, på grundlag af sidste års succes, udvidet med
endnu en ugentlig mødeaften, således at vi nu har tre
ugentlige mødeaftener, nemlig hver mandag og tirs
dag, der er byggeaftener i samarbejde med AOF, og
hver torsdag holder vi, traditionen tro, old timer
aften.
Om tirsdagen bygger vi, under 6TG’s kyndige le
delse, videre på sidste års byggeprojekt, en fuldtransistoriseret grundmodtager til 80 meter. Der bygges
»Top« konverter til alle HF bånd, samt mekanisk fil
ter i MF’en, så det sluttelig bliver en virkelig god og
tidssvarende stationsmodtager. Nye amatører og andre
interesserede der ikke var med ved modtagerbyggeriet
sidste år, men gerne vil deltage i år, er hjertelig vel
kommen, uanset om det er for at bygge grundmodta
geren, converterne eller filteret.
Med den tilmelding, der allerede nu har været til
disse byggeprogrammer, kan man se, at der stadig fin
des radioamatører, der selv vil bygge deres grej, og

der er et behov for sådanne kurser i lokalafdelingerne,
idet mange amatører ikke selvstændig tør gå i gang
med en sådan opgave.
Om torsdagen, på Old timer aftnerne, arrangeres
der små foredrag, film, diskussioner m. m. over en
hyggelig kop kaffe. Har DU et emne til en sådan
aften, så meld det venligst så betids, at det kan komr
me med i OZ, på forhånd tak!
Programmet for den kommende måned:
Torsdag den 18. september kl. 19,30 :
»OLD TIMER« aften.
Torsdag den 25. september kl. 19,30 :
Referat fra EDR’s generalforsamling ved 5WK.
Torsdag den 2. oktober kl. 19,30 :
»OLD TIMER« aften.
Mandag den 6. oktober kl. 19,00 :
Sender byggeaften.
Tirsdag den 7. oktober kl. 19,00 :
Modtager byggeaften.
Torsdag den 9. oktober kl. 19,30 :
»OLD TIMER« aften.
Mandag den 13. oktober kl. 19,00 :
Sender byggeaften.
Tirsdag den 14. oktober kl. 19,00 :
Modtager byggeaften.
Tordag den 16. oktober kl. 19,30 :
»OLD TIMER« aften.
Rævejagterne
står for deres afslutning. Vi kører som bekendt den
sidste i år onsdag den 1. oktober.
Der kan på nuværende tidspunkt intet siges om
jægernes placering, men disse foreligger formodentlig
fra ræveudvalget til publicering i næste nr. af OZ,
hvor ligeledes festkomiteens fastsættelse af tid og sted
for afslutningsfesten publiceres.
Vel mødt til arrangementerne i klubhuset.
Vy 73, 5WK Kalle.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse:
Nye tilladelser:
8250 OX3MQ, Per Mogens Conradsen,
3900 Godthåb.
A
OZ1DSS, Det Danske Spejderkorps,
(Ansvarshavende: OZ3AG, A. F. Got
fredsen, Peder Lykkes Vej 23, 1„
2300 København S.)

EDR kan nu igen levere

RTTY materiel
Ligeledes haves også en del reservedele på lager.
Hvis du har brug for en RTTY, så skriv til os.
Pris kr. 146,25 incl. moms, ekskl. fragt.
OZ2UD . OZ4GS
NB. Efter 1. okt. er OZ2UD’s Qth:
Bygaden 20, 4174 Jystrup, Midtsj.

B

4950

C

11111

C

11382

C

11277

C

7241

C

7090

C

11402

B

7438

A

8821

C

6118

C
A
A

7646

C

11393

C

11371

C

11408

B
C

10676

C

11296

OZ1KS, Carl Kristian Simonsen,
Parmagade 54, 3., 2300 København S.
OZ1LZ, Lennart Marcussen,
Rentemestervej 22, 2. th., 2400
København NV.
OZ1QJ, Jørgen Mathiesen Pedersen,
c/o Jacobsen, Uffesgade 6, 3. th.,
2200 København N.
OZ1UK, Harry Nelson Kristensen,
Finsensvej 94, 3. th., 2000 København F.
OZ2CZ, Christian Munkhold Larsen,
Himmerlandsgade 7, 9510 Arden.
OZ3HQ, Hans Peter Hansen, Fensmark
skov, 4160 Herlufmagle.
OZ3YJ, John Sleiborg, Skelund,
9560 Hadsund.
OZ4CX, Clifford Pedersen, Søvang 21,
4600 Køge.
OZ40V, Ole Juul Pedersen, FLD 530,
Ejbyvej 190 A, 2610 Rødovre.
OZ4SL, Søren Vontilius Larsen,
Lille Lindenborg, Helium, 9520 Skørping.
OZ4XS, Hans Erik Sørensen, Skolegade
90, 3., 6700 Esbjerg.
OZ6RX, Observatoriet for Rumforskning,
Rude Skov, 3460 Birkerød.
OZ7JV, Jørgen Villumsen, Rådhusgade 6,
9700 Brønderslev.
OZ7MY, Jens Kristian Nielsen,
Nylandsvej 4, 8882 Fårvang.
OZ8MP, Mogens Probst, Mejsevej 81,
9440 Åbybro.
OZ8OU, Ole Rosenberg Jensen,
Pilegårdsvej 14, 2730 Herlev.
OZ8TQ, Per Angelo Thomsen,
Genuavej 31, 2300 København S.
OZ9QL, Kaj Vagn Larsen Keller,
Årre, 6800 Varde.
OZ9ZI, Steen Johan Weinrich Gruby,
Valhøjs Allé 43, 1. tv.. 2610 Rødovre.

Inddragelser:
OX3JV, Jørgen Villumsen,
3923 Narssarssuaq.
OX3SV, Søren Vontilius Larsen,
3953 Godhavn.
A
OY4OV, Ole Juul Pedersen,
Velbastadvej, 3800 Torshavn.
B
OZ4MQ, Per Mogens Conradsen,
Torø Huse, 5610 Assens.

EDR sælger:
Vejen til Sendetilladelsen ..................................... kr. 27,5
Emblemer .............................................................. kr. 6,2
QSO-instruktionshæfte ......................................... kr. 3,0
QTH-liste
kr. 6,2;
Brevpapir, pr. blok
kr. 4,5
Alle priser er incl. moms. Portofrit ved forudbeta
ling af beløbet på giro 2 21 16, E.D.R. Box 79, 100:
København K.
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Nye medlemmer:
11433 Niels A. Aagaard, Øresundsvej 92, 1. tv.,
København S.
11434 Bent Kristensen, Bundgårdsvej 14, Brønderslev.
11435 Børge Nielsen, Bækgårdsvej, Give.
11436 Jostein Petersen, Hvidovre Strandvej 123,
Hvidovre (A).
11437 Karsten Jensen, Ruskær 49, 3., Rødovre.
11438 Dion Frandsen, Spurvestien 2, Stenløse (A).
11439 H. Rom Poulsen, Elisabethvej 4, Tønder.
11440 Anders Olesen, Birkholmvej 7, Virum.
11441 Ivan Bramm, Sanderumvej 63, Fruens Bøge.
11442 Hans Kurt Madsen, Havebo 16 B, Valby.
11443 Kaj Bjarne Slorup, Bøgevej 32, Roskilde.
11444 Mogens Vogt Andersen, Ungarnsgade 3, 4. tv.,
København S (A).
11445 Claus Rantsén, Søborg Parkallé 114,
Søborg (A).
11446 Niels Berthelsen, Heliportvej 362,
Sukkertoppen, Grønland.
11447 Allan Ringsborg Madsen, Havelodden 15,
Roskilde.
11448 Kaj Arne Mikkelsen, Bjørnebakken 30,
Hillerød.
11449 Lars Moseholm, Nygade 28, Allested.
11450 K. E. Petersen, Tvendagervej 4, Ballerup (A).
11451 Ebbe Munk, Hedegrænsen 76, Glostrup.
11452 Jørgen Olsen, Baundalsvej 7, Skærød,
Helsinge.
11453 Ole Jensen, Hornemannsvænget 1, Valby (A).
11454 Niels Wiinberg, Slotsherrensvej 38, Vanløse.
11455 Knud Aubro, Østerbæksvej 16, 2., Odense.
11456 Erik Vilhelm Larsen, Hvidsværmervej 17 A,
Rødovre (A).
11457 Max Jens Jensen, Havnen 21, Horsens.
11458 Egon Hansen, Toftegårdsvej 29, Asnæs.
11459 Nico de Jong, Sumatravej 59 st.,
København S (A).
11460 Per Jørgensen, Danevej 37, Skagen.
Atter medlem:
7292 OZ1FT, Frits Thorbek, Hammerensgade 3, 5.,
København K.
9400 Per Jonasen, Inavej 31, Værløse.
8850 Johs. Bengtsson, Eckersbergsgade 11, Århus C.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb.: 79, 100 Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig).
Giro-konto: 22116.

it
Redaktører :
Teknisk: OZ7AQ Bent Johansen, Farum Gydevej
Farum. Tlf. (01) 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof)..

28,

3520

Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 2300
Kbhvn. S. Tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ1BP Bernhard
9000 Aalborg. Tlf. (08) 13 41 19.

Pedersen,

Sekretær: OZ7DX Vøgg H. Jacobsen,
2100 Kbhvn. ø. Tlf. (01) 92 - Øbro 8170.
Kasserer: Fru Grethe
sens. Tlf. (05) 62 18 34.

Sigersted,

Bomholmsgade

Gustav

Borgmestervej

Adolf
58,

66,

gade

8700

5,

Hor

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

Sigersted,

Borgmestervej

58,

8700

Horsens.

*
Annoncer:
Amatørannoncer:
Fru
Grethe
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: 0Z6PA, Poul
15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Sigersted,
Andersen,

Borgmestervej
Peder

58,

Lykkesvej

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 15. september 1969.

