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Efter generalforsamlingen 1969
Af OZ1BP, formand i EDR.

På GF i København skete der noget, der kan få 
stor betydning for arbejdet i EDR fremover. 2 
lovændringsforslag blev trukket tilbage, imod at 
man pålagde HB indenfor en rimelig tid at gen
nemgå EDR’s vedtægter og fremkomme med 
nødvendige ændringsforslag.

Når man har set, hvor tit og ofte, der har været 
lovændringer på dagsordenen på EDR’s general
forsamling, og når man tænker på, hvor meget ar
bejde, hvor mange ord etc., der har været ofret 
herpå, ja, så kan man da vist kun få den tanke, at 
der må være noget, der trænger til fornyelse. Og 
det er så sandt, som det er sagt.

Der er især 2 ting, der for mig står som noget 
fundamentalt:

1) Alle landsdele bør på en eller anden måde 
have lige stor adgang til repræsentation i ledelsen 
af foreningen,

2) Foreningen »EDR« og de forskellige lokal
afdelinger bør knyttes tættere sammen, gerne så
ledes, at punkt 1 automatisk blev opfyldt.

Det er som sagt mine egne tanker, men jeg tror, 
at der vil være noget sundt i princippet - for
eningsmæssigt set.

HB dannede allerede i afvigte år en såkaldt 
»Struktur- og arbejdsgruppe« (»SAG«), der fik 
som opgave at undersøge, om der på forskellige 
områder kunne ske forbedringer. Gruppen fik frie

hænder til selv at tilrettelægge sit arbejde, og siden 
starten har HB på gruppens forslag gennemført 
omlægning af EDR’s medlemsfortegnelse (som 
danner grundlag for kontingentopkrævning, udar
bejdelse af QTH-liste m. v.) til EDB-anlæg.

Den næste opgave bliver altså nu en gennem
gang af EDR’s love. Hvad dette måtte resultere i, 
er det naturligvis for tidligt at spå om, men eet 
kan jeg da sige: Lad os håbe, at der ud af dette 
arbejde kommer et for en landsforening som EDR 
brugbart resultat, som vil kunne vedtages af HB, 
forelægges og vedtages på GF, og derefter - hvad 
jeg ville finde ganske rimeligt — sendes ud til med
lemmerne til urafstemning.

Jeg tror, at det ville være gavnligt for en sådan 
sag, at alle medlemmer allerede nu rettede henven
delse til et HB-medlem, hvis man havde noget på 
hjerte i dette spørgsmål. Derved kan man danne 
sig indtryk af, hvad medlemmerne mener herom.

For det er jo sådan i et demokratisk samfund 
(og hertil regner jeg også EDR). Eet er hvad HB 
eller formanden mener, noget andet er, at det til 
syvende og sidst jo er medlemmerne selv, der skal 
bestemme.

Alene af denne grund ville det forud for arbej
dets påbegyndelse være rart at kende lidt til med
lemmernes standpunkt.
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Tripler og PA 
med
QQE 06/40

Tripler og PA til 432 MHz med QQE 06/40
Af OZ9AC, Kaj Nielsen, Kai Lippmanns allé 6, 2791 Dragør

Sendere til 432 MHz kan laves på mange 
måder. Jeg har lavet sendere med en BAY 66 
varaktordiode og tripler/PA med QQE 03/20, 
samt den tripler og PA med QQE 06/40, som 
beskrives her.

Skal man i gang med sendere på 432 MHz 
og samtidig ønsker at kunne opnå rækkevidde 
udover de lokale forbindelser, er det nødven
digt med en passende stor udgangseffekt, der 
helst skal være større end 20-25 watt. Tripler 
og PA med QQE 06/40 kan ved en omhygge
lig justering give et output på 55-60 watt på 
432 MHz.

Konstruktionen er baseret på inspiration, jeg 
har fået ved at se tilsvarende opstillinger hos 
OZ1PL, —8BH, -9BS og DL1QK.

Som det fremgår af diagrammet, får triple
ren et inputsignal på 144 MHz. Som driverrør 
anvender jeg en QQE 03/12, der kan aflevere 
10 watt på 144 MHz. Triplerens anodekreds 
L3 er udformet som en 1/4 -bølgekreds, mate
rialet er 2 stk. Philips anodeclips type 40623 
med tilhørende forsølvede messingbåndstilled
ninger. PA-trinets gitterkreds L4 er udformet 
på en usædvanlig måde - denne koblingsform

er nødvendig for at få styreeffekt tilført røret. 
Anodekredsen L5 er udført som en ½-bølge
kreds — det var den koblingsform, der gav mest 
output. Antennelinken L6 er udført på tradi
tionel måde, udformningen og anbringelsen af 
kredsene skulle fremgå af tegningerne og foto
grafierne.

Opstillingen er forsynet med sikringskreds
løb til beskyttelse af rørene. Triplerrørets be
skyttelse er udformet på den måde, at hvis 144 
MHz-styringen kommer under en vis størrelse, 
2,6 mA, vil dioden 2E4 lede, og triplerrøret 
får tilført - 85 volt.

PA-rørets sikringskredsløb er lavet på en an
den måde. I serie med skærmgittermodstanden 
er anbragt et sæt relækontakter. Relæet styres 
af røret ECC 82, hvis to triodesystemer er kob
let i parallel - i rørets gitterkredsløb er anbragt 
en spændingsdeler, hvis værdier er valgt såle
des, at ECC82 ved mindsket giterforspænding 
vil trække strøm gennem relæspolen og derved 
afbryde skærmgitterspændingen. Af diagram
met fremgår det, hvordan strømforsyningen til 
triplerrøret samt glødespændingsforsyningen er 
udformet. Til kontrol af de vigtigste strømme 
er der et meterkredsløb:
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Bolt og metrik, samt samrnenloddet

L3: Philips anodeklips 
40623 med fors. 
messingbånd.

Placering af L 4 og L 3.

L5

L6: 1,5 mm CuL. 
Afstand til L5:
4-6 mm.

Stilling 1: gitterstrøm i tripler, 5,5 mA f. u.
» 2: gitterstrøm i PA G 1, 3 mA f. u.
» 3: gitterstrøm i PA G 1, 3 mA f. u.
» 4: anodestrøm i PA, 300 mA f. u.
» 5: relativt output, 1 mA fuldt udslag.

1,5 mm Al, forsynes med perforeret låg og 
endestykker.

L4: 0,8 mm 
messingplade, 
12 mm bred.
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Anodekredsen i PA.
Bemærk drevet af Meccano-dele. 
Snekkeakslen er isoleret. Mellem 
kædehjul og snekke et Ball drive 
gear 6 :1.
Øvrige spoler:
L1 : 2 vdg. 1 mm Cu L,

14 ø midt i L2.
L2 : 3 vdg. 2 mm Cu,

14 ø længde 11 mm.

De viste shunte må ændres i overensstem
melse med et anvendte instrument.

Igangsætning:
Efter kontrol af monteringen tilsluttes der 

glødespænding til rørene - der tilføres et 144 
MHz-signal, og L2 justeres, til der går mest git
terstrøm-koblingen mellem L1 og L2, konden
satoren i serie med L1, samt L2 justeres igen 
til der går 5 mA gitterstrøm. De to 10 pF-trim
mere i serie med L4 stilles 3/4 åbne; anode og 
skærmgitterspænding tilsluttes triplerrøret, og

L3 justeres til resonans på 432 MHz ved at 
klemme messingbåndene mere eller mindre 
sammen - d.v.s. til mest gitterstrøm i PA-røret. 
Trimmerne i serie med L4 justeres, afstanden 
L3-L4 ændres, og L3 justeres igen, indtil der 
er opnået maximum gitterstrøm i PA røret, 
og at der tilnærmelsesvis går samme gitterstrøm 
i de to rørsystemer. Dette at justere til maxi
mum gitterstrøm er den vanskeligste procedure 
at udføre i denne sender! Der tilsluttes nu 
anode- og skærmgitterspænding til PA-røret - 

husk antennebelastning! 6 pF butterflykonden-

Tripler 
anodekreds 

og PA 
gitterkreds
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Nikkel-cadmium 
batterier
Af TR

Batterier, der kan genoplades og således bru
ges mange gange, bliver mere og mere almin
deligt anvendt i moderne elektronisk udstyr, og 
for amatøren har disse også interesse, især na
turligvis til transportabelt grej. Artiklen i det 
følgende er udarbejdet på basis af firmatids
skriftet »Tekscope«, august 1969, fra det vel
kendte oscilloskop-foretagende Tektronix.

For at kunne udnytte nikkel-cadmium (Ni-Cd) 
batterier bedst muligt bør man kende lidt til 
deres særlige egenskaber og navnlig vide, hvad 
man ikke skal gøre, hvis man ønsker en lang 
levetid!

Når vi taler om »batterier«, menes en sam
menkobling (i serie) af to eller flere »celler« el-

satoren indstilles til resonans på 432 MHz, 
koblingen mellem L5 og L6, samt 15 pF-trim
meren i serie med L6 indstilles til maximum 
output. Det vil under denne procedure være 
nødvendigt at efterindstille på afstemningskon
densatoren. Ved kortvarigt at fjerne 144 MHz- 
styringen kan det undersøges, om sikrings
kredsløbene fungerer efter hensigten.

Typiske strømme:
Stilling 1: 5 mA.

» 2: 1,3 mA.
» 3: 1,8 mA.
» 4: 180 mA ved 550 volts anode

spænding.
», 5: 0,6 mA.

Fig. 1. Snit i NiCd-celle med sintret anode.

ler »elementer«. Et batteri med 10 celler vil le
vere en spænding på 12,4 V under belastning, 
faldende til 10 V i udladet tilstand.

Grundprincip
I NiCd-batterier er det aktive element nik

kelhydroxid på de positive og cadmium på de 
negative plader, elektrolytten er natrium- eller 
kaliumhydroxid. Den alkaliske elektrolyt gør, 
at man kan bruge en nikkelplade, flettet eller 
sintret, som bærer for de aktive stoffer, hvilket 
giver lav korrosion af elektroderne og dermed 
lang levetid. Konstruktionen fremgår af hos
stående tegning, fig. 1.

Åbne eller lukkede celler
Hovedforskellen mellem de gastætte og de 

åbne celler er, at de gastætte har et minimum af 
elektrolyt samt en separator, der er gennem
trængelig for gas, mens de åbne celler har over
skud af elektrolyt og tættere separatorer.

Mekanisk opbygning:
Tripler og PA-røret er anbragt i et »bade

kar« af aluminium, som er forsynet med et 
låg. Bunden af »badekarret« og låget er udfor 
rørene forsynet med en række 5/8” huller som 
ventilation - ved kontinuerlig drift kan det an
befales at forøge luftstrømmen omkring rørene 
ved hjælp af en blæser.

nylon seal 

diaphram

negative plate

welded positive tab

separator
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Ved overladning dannes fri oxygen (ilt), der 
ved rekombination danner varme. I de åbne 
celler forsvinder ilten uden at frembringe var
me.

Gastætte NiCd-celler skal ikke efterfyldes, 
har høj virkningsgrad ved kraftig afladning, tå
ler overladning i lang tid og kan anbringes i vil
kårlig stilling selv ved stærkt varierende tempe
ratur. De er derfor selvskrevne til transporta
belt udstyr, og det er derfor kun de gastætte 
celler, der behandles i det følgende.

Kapacitet og virkningsgrad
Et batteris energiindhold angives sædvanlig

vis i amperetimer (Ah). Har en celle således en 
kapacitet på 1,5 Ah, kan den levere 1,5 A i 1 
time, eller f. eks. 0,1 A i 15 timer. For at få 
energien, skal man også regne med spændin
gen - er denne V = 1,24 V, bliver energien 
E = 1,24 • 1,5 = 1,86 wattimer (Wh).

Virkningsgraden er forholdet mellem de Wh, 
man kan trække ud af cellen eller batteriet, og 
de Wh, der er gået til den foregående oplad
ning. På grund af selvafladningen skal man reg
ne med at putte 20-30 pct. mere ind, end man 
kan få ud.

Selvafladning
Selvafladning begynder, så snart der kom

mer spænding på batteriet, dens styrke afhæn
ger af ladningstilstanden, af urenheder i mate
rialerne og af temperaturen. Ved 45° C er selv
afladningen ca. 5 gange større end ved stuetem
peratur, ved 60° C op til 15 gange. En fuldt 
opladet NiCd-celle kan miste op til 15 pct. af 
ladningen i løbet af de første 24 timer, men af
ladningen aftager efterhånden til 10-15 pct. pr. 
måned. Skal et batteri opbevares i opladet til
stand, må det stå med en konstant vedligehol
delsesladning.

Opladning
Den normale ladestrøm er I10, der er den 

strømstyrke, som svarer til en tiendedel af am
peretimetallet. Et 1,5 Ah batteri skal altså nor
malt lades med 0,15 A, og opladetiden regnes 
normalt til 140 pct. af afladetiden med Iio, altså 
til 14 timer.

Overladning
Opladning i længere tid, end svarende til op

nåelse af fuld kapacitet, benævnes overladning.

En gastæt celle skal kunne tåle overladning i et 
vist omfang uden at tage skade, idet man nor
malt vil benytte sig af overladning for at sikre 
sig, at alle celler i et batteri bliver opladet fuldt
ud.

Da der udvikles ilt under overladningen, må 
den positive plade kunne absorbere denne ilt, 
og det går også, såfremt overladningen ikke er 
for kraftig, f. eks. I10. Den negative plade skal 
også kunne absorbere ilt, idet der dannes ilt her 
under ompolarisering. Under disse processer 
dannes varme, og der er en tendens til udtør
ring af elektrolytten, når overladningen fortsæt
ter i længere tid, hvilket reducerer levetiden. 
Moderne NiCd-celler tåler en hel del overlad
ning, uden at det har nogen mærkbar nedsættel
se af levetiden til følge.

Når mange celler serieforbindes, opstår fare 
for ubalance i ladningstilstanden for de enkelte 
celler. Det gælder om at nedsætte risikoen for 
ompolarisering af en eller flere celler, når bat
teriet er ved at være afladet. Det gøres ved at 
lade i længere tid end svarende til normal op
ladning, altså ved overladning. Ved normalt 
brug kan man passende foretage en balance
ring af cellerne en gang om måneden eller for 
hver 15 op- og afladninger, idet der lades 50 
pct. længere end normalt.

Vedligeholdsladning
På grund af selvafladningen kan man ikke 

oplade et batteri fra afladet tilstand ved at sæt
te det til vedligeholdsladning. Når batteriet er 
fuldt opladet, kan vedligeholdsladning derimod 
holde batteriet fuldt opladet i ugevis.

Afladning
Fig. 2 viser en normal afladningskurve med 

afladestrøm I5, d. v. s. I = Ah/5. Spændingen 
falder hurtigt fra det fuldt opladede batteris 
cellespænding på 1,4 V og holder sig derefter 
praktisk talt konstant på ca. 1,24 V, indtil bat
teriet er afladet. Afladning ned til 1,0 V pr. 
celle kan tillades, men hvis man stopper lidt 
før, opnås en ikke ubetydelig forøgelse af leve
tiden. Det kan anbefales at have et voltmeter 
eller anden form for indikator tilkoblet, så af
ladningen kan stoppes i tide. Skulle det imidler
tid ske, at man kommer til at aflade ned til 0,9
V pr. celle, sker der ingen skade af betydning, 
blot ompolarisering undgås ved stor aflade
strøm. Et NiCd-batteri kan i øvrigt tåle at afla
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TIME IN HOURS

Fig. 2. Typisk afladekurve, strøm I — Ah/5.

des helt til nul og at forblive der i lang tid, men 
dog ikke uden at levetiden lider noget derunder.

Man bør altså helst stoppe afladningen i tide 
og snarest genoplade sit batteri.

Ompolarisering
Ompolarisering sker, når en celle i serie med 

mange andre aflades til 0 volt. Forbrugsstrøm
men vil herefter frembringe et omvendt spæn
dingsfald over cellen. Svage celler er stærkt ud
sat for ompolarisering hen imod afladningens 
afslutning, og det vil normalt ikke blive be
mærket.

En vis grad af ompolarisering behøver ikke 
at skade en celle, når strømmen ikke er for stor. 
Der er tre stadier af ompolarisering, den første 
er, at der nås en spændings-barriere på 0,2 V, 
denne modspænding holder sig et stykke tid. 
Dernæst stiger ompolariseringsspændingen til 
0,7 V og hydrogen (brint) og oxygen (ilt) be
gynder at dannes uden at rekombination finder 
sted. Herved stiger trykket i cellen. Tredie sta
dium medfører betydelig gasudvikling ved en 
spænding op til 1,5 V. Nu åbner sikkerhedsven
tilen muligvis og der undslipper gas og nogen 
elektrolyt. Typisk åbner ventilen ved 6 atmos
færes tryk og lukker ikke altid hermetisk bag
efter.

Ved afladestrømme under Ah/20 er beska
digelse ved ompolarisering ikke sandsynlig. Ved 
Ah/10 er der omkring 1 pct. risiko for over
skridelse af den første potentialbarriere. Ved 
Ah/5 og derover er beskadigelse derimod sand
synlig - man kan finde hvide aflejringer om
kring ventilen som tegn på, at elektrolyt er und
sluppet.

Bestemmelse af ladetilstand
Desværre kan man ikke med nogen rimelig 

sikkerhed bestemme et NiCd-batteris ladetil
stand ved at måle spændingen, hverken i tom

gang eller under belastning, undtagen når det 
er ved at være afladet og spændingen falder 
hurtigt. Dette er en ulempe sammenlignet med 
blyakkumulatoren, der har en meget karakte
ristisk spændingsstigning, når ladningen er til
endebragt — en sådan spændingsstigning fore
kommer ikke særlig udpræget ved NiCd-celler, 
og forsøg på at bestemme ladetilstanden ved 
spændingsmåling vil næsten altid give usikkert 
eller vildledende resultat.

Får man fat på et nyt batteri, kan man kon
trollere det ved først at måle, om der er kort
sluttede celler. Derefter sættes det til normal 
opladning med I10 i 24 timer. Herefter kan man 
måle de enkelte cellers spænding under belast
ning efter en times drift. Måler en celle mere 
end 50 mV forskelligt fra flertallet, bør den 
sættes under observation, eventuelt udskiftes. 
Udskiftes en celle, bør batteriet overlades igen 
for at skabe balance.

Når et batteri er afladet, sættes det til op
ladning med I10 i 14 timer som tidligere omtalt, 
hvorefter opladningen afbrydes, og der kobles 
evt. om til vedligeholdsladning. Måling af kapa
citeten kan ske ved afladning med konstant 
strøm. Man måler tiden, indtil cellespændingen 
er faldet til 1,0 V.

Ladeapparatet bør altså, som det fremgår af 
ovenstående, lade med konstant strøm i mod
sætning til de fleste ladere for blyakkumulato
rer, der ofte nærmest lader med konstant spæn
ding.

Levetiden
Når batteriet aflades til mellem 1.04 og 1,19 

V pr. celle, svarende til 90 pct. afladning, kan 
man regne med en levetid på 500-600 op- og 
afladninger, før kapaciteten er faldet til 80 pct. 
af den nominelle. Men det betyder selvfølgelig 
ikke, at batteriet ikke kan bruges mere.

Lagring kan ske i ladet eller uladet tilstand 
i længere tid. Ved stuetemperatur har en celle 
en levetid på 3-5 år på denne måde, men så 
skal man ikke regne med den fulde kapacitet 
længere.

Sker der en bratfejl i en enkelt celle i et 
relativt nyt batteri, er der ikke noget i vejen for 
at udskifte denne celle. Man skal blot huske at 
foretage den tidligere omtalte overladning.

Jo ældre batteriet er, jo mindre grund er der 
til at skifte celler ud - batteriet er jo alligevel 
ikke bedre end den dårligste celle. aq.
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Antenne servostyring
OZ6AI, Asbjørn Jørgensen, 
Stationsvej 12, Tapdrup, Viborg

Efter i en periode at have anvendt servosty
ring af mine antenner, og da jeg ofte bliver an
modet om oplysninger om systemet, finder jeg 
trang til at beskrive det. Ideen er oprindelig 
fra Funk-Technik 1961, men i sin nuværende 
form forbedret og omarbejdet. Servoteknikken 
er specielt anvendelig til styring af VHF- og 
UHF-antenner, samt i udvidet form til satellit
modtagning, hvilket jeg har anvendt det til. 
Systemets specielle anvendelighed på f. eks. 2 
meter beror på det faktum, at et vilkårligt an
tal forvalgte positioner kan erindres (hukom
melse), hvilket er yderst praktisk i ring - QSO, 
ved aflytning af forskellige beacon’s etc. Her 
har systemet bl. a. også været koblet på et ek
stra dæk på en kanalvælger på TV, således at 
antennen automatisk drejede efter stationen på 
den valgte kanal. Ved betjeningen vælger man 
den ønskede antenneretning, trykker på en 
knap - og voila! opstillingen ordner nu selv 
resten, den slukker endog sig selv efter endt 
arbejde.

ELEKTRONIKDELEN
Princippet er baseret på en opstilling som 

vist i fig. 1. Potentiometeret PI tilkobles pas
sende til en drejelig antenne, medens P2 an
bringes ved betjeningspladsen. P1/P2 danner 
en broopstilling, som er i balance, når de to 
slæbere står samme sted på kulbanen. Mellem 
de to slæbere er indsat et polariseret relæ med 
neutral stilling ved brobalance, dvs. spænding 
„0“. Dersom den ene slæber P2 drejes, opstår

over relæet en spænding med størrelse og po
laritet afhængig af drejningsretningen og mæng
den, denne spænding får relæet til at trække til 
en af siderne og motoren kører. Motoren træk
ker via antennen det andet potentiometers PI 
slæber i en sådan retning, at brospændingen 
bliver »0«, hvorved relæet falder og motoren 
stopper. Dersom P2 nu drejes den modsatte 
vej, trækker relæet til den anden side, motoren 
kører den modsatte vej, men relæet falder igen 
ved brospænding »0«.

Imidlertid fungerer denne opstilling kun ef
fektivt i teorien, indstillingsnøjagtigheden bli
ver alt for ringe i praksis. Det polariserede 
relæ erstattes af en polarisationsfølsom DC- 
forstærker. Jeg har forsøgt med differentialfor
stærkere direkte tilkoblet motoren, hver gang 
er det endt med det helt vilde selvsving - mo
toren hyler som en stukket gris. Ihukommende 
H. Bechmann i bogen: Elektroniske Servome- 
kanismer - ensartede tidskonstanter giver pro
blemer (frit) valgtes indirekte styring over to 
relæer, et for højre løb og et for venstre løb — 
fig. 2.

Til retningsafhængig styring har vi imidlertid 
brug for 3 informationer: drej til højre — stop - 
drej til venstre. Da normale relæer kun har 2 
stillinger - trukket eller faldet, løses problemet 
i den endelige opstilling ved at påtrykke basis 
en forspænding, som ved brobalance fremkal
der en tomgangskollektorstrøm på ca. 8 mA. 
Herved trækker relæ A og afbryder med kon
takterne al og a2 spændingen til motoren. Der
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som P2 (kaldet retningsvælgeren) nu betjenes, 
øges eller mindskes kollektorstrømmen alt efter 
polariteten af brospændingen. Hvis kollektor
strømmen stiger (negativ brospænding), træk
ker relæ B, og motoren får spænding via bl og 
b2. Samtidig trækker relæ C, hvis kontaktsæt 
kortslutter den fjederbelastede startkontakt S1, 
altså får opstillingen spænding selv efter, at vi 
har sluppet startkontakten. Motoren drejer nu 
antennen, der er sammenkoblet med P1 (kaldet 
retningsgiveren), indtil brospændingen er ca. 
»0«, hvilket fjerner forsyningsspændingen - 
herved undgås et kendt fænomen, „hunting“, 
dvs. at antennen bevæger sig frem og tilbage i 
målretningen med stadig mindre udsving for 
til sidst at stoppe. Af og til stopper antennen 
dog ikke, så kaldes det selvsving. Dette er altså 
hermed forhindret. Ved positiv brospænding 
kan relæ A ikke trække, herved får motoren 
spænding via a1 og a2, indtil retningen der sva
rer til brospænding »0« er nået, hvorved relæ A 
trækker og afbryder motorspændingen, relæ C 
falder etc.

Transformatoren er her hjemmeviklet og af
giver ca. 12 og 24 volt, brospændingskilden 
bør være adskilt fra al anden belastning, eller 
forsyningen skal ske via en zenerdiode. Har du 
ikke lyst til at vikle selv, kan jeg anbefale en 
transformator fra en moderne nettransistor
modtager, idet en sådan ofte er forsynet med 
2 viklinger på sekundærsiden, f. eks. Hede

Nielsen (Arena) type 6611 med en 30 volt og 
en 6 volt vikling. Alternativet til denne vises 
i fig. 3.

Glimlampen over primærsiden lyser, når op
stillingen er i funktion. Relæerne er Siemens 
type: 65021/74D TBv 6500/21 700-5900 
eller TBv 6500/412 52-1750.

MOTOREN
Motoren er en Bosch viskermotor type GJ24 

lagernummer 0 390 117 002. Denne motor
type (5 polet) er uhyre stærk, selvom den kun 
trækker ca. 150 mA. Imidlertid er du til dels

FIG. 3. HNF 6611

frit stillet med hensyn til motor på grund af 
den valgte indirekte motorstyring; blot du har 
den fornødne spænding, er sagen klar. Til mod
tagning af satellitter reguleres hastigheden 
stærkt ned fra de normale ca. 60 omdr./min.
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Langbølge - 
det glemte DX bånd

Af OZ8IH, Ib Harslev, Æblehaven 12, 
3720 Åkirkeby

Langbølge er vel et næsten ukendt land for 
de fleste radioamatører. Dette skyldes sikkert, 
at der ikke her findes et område, hvor amatø
rerne kan muntre sig.

Tidligere var kendskabet måske en smule 
større, da det var et af de mest givtige bånd for 
en krystalmodtager. Det er længe før den fær
digkøbte transceivers tid, dengang man lavede

krystalmodtagere med »rigtige« krystaller med 
føletråd og herlige honeycomb-spoler, der kun
ne tage Kalundborg 1224 meter (245 kHz) ved 
hjælp af en god luftantenne, over 20 meters 
længde, og en kraftig jordforbindelse. Ja, 
var man meget dygtig og heldig, kunne man og
så hente Hørby og Königswusterhausen.

Det blev det helt store, når den første ret
modtager, fløjtende, brusende og knasende, fik 
hovedtelefonen til at snakke noget, der med he
le familiens hjælp, blev decifreret som fransk. 
Man blev udråbt som geni, professor Poulsens 
ligemand, og var skolens mest feterede elev i en 
hel uge.

Jo, det var tider, men det var alligevel, som 
om der manglede noget. Der var ikke rigtig no
get at hente, så efter diverse eksperimenter for

til under 1 omdr./min. med samme drejnings
moment, hvorved antennen vandrer horisonten 
rundt med samme hastighed som den passe
rende satellit.

MEKANIK
Her er du overladt til dig selv, men her er 

mit forslag. Motoren trækker antennen via en 
snekke med omsætning 10:1, snekkens udgå
ende aksel er ført ud to steder, til antennen og 
til retningsgiveren P1. Min snekke er en del af 
styretøjet fra en Chevrolet 1929. Pas på, hvis 
du går til autohuggeren, at få en snekke der 
går 360°, langtfra alle gør. Da retningsgiver og 
vælgerpotmetrene kun går 300°, må vi lave et 
gear med udveksling 360/300 = 1,2:1. For 
betjeningsakslen til retningsvælgeren som iøv- 
rigt er fra et kasseret potmeter, anvender jeg 
et tandhjul med 50 tænder, fiber. Potmetret får 
et med 60 tænder, hvilket giver det ønskede 
omsætningsforhold. Mellem snekke og retnings
giveren anvender jeg messingtandhjul med hhv. 
15 og 18 tænder. Husk altid det største tand
antal på potmetrene. Tandhjulene er normal 
lagervare ved Buch og Holm, Sølvgade 34-36, 
København, Jeg vil iøvrigt foreslå, at du an
vender fiberhjul overalt. Bestil fibertandhjul 
modul 0,5 2 stk. 50 tænder og 2 stk. 60 tæn
der. Se iøvrigt OZ maj 1963 vedrørende tand
hjul. De kostede i 64 ialt ca. 20 kr. Snoretræk 
kan naturligvis anvendes, her overlades du igen

til dig selv. Bemærk, at retningsgiveren PI, 
hvis den vendes forkert eller løber den forkerte 
vej rundt, ikke formindsker brospændingen, 
men forøger den når antennen drejer — der 
sker ting og sager. Af egen erfaring må jeg 
foreslå, at retningsgiveren monteres fjedrende 
indtil hele opstillingen er korrekt justeret.

JUSTERING
Da transistoren betjener en servomekanisme, 

må justeringen udføres nøjagtigt. Først justeres 
brospændingen med et tilstrækkeligt følsomt in
strument til »0«. Herefter justeres kollektor- 
strømmen til ca. 8 mA med P3 relæ A skal 
netop trække. Shunten P4 over relæ B justeres 
således at C netop falder. Påvirker man nu ret
ningsvælgeren P2 med eller mod uret, skal relæ 
A falde eller relæ B trække. Den drejning af 
vælgeren der skal til for at få A til at falde el
ler B til at trække er et mål for indstillingsnøj- 
agtigheden - ved omhyggelig justering skal den 
være ca. 2-5°. Motorledningerne vendes nu så
ledes, at retningsgiveren P1 altid løber mod 
brospænding »0«. Ved de nævnte justeringer 
kortsluttes startkontakten. I stedet for retnings
vælgeren P2 kan der indkobles fast indstillede 
potmetre, som giver de før omtalte faste an
tenneretninger, med omsk. S2.

Ref.: Funk-Technic 1961. H. Bechmann: 
Elektroniske servomekanismer. Teknisk Forlag. 
OZ Maj 1963 . OZ6PA - tandhjul.
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EUROPÆISKE LANGBØLGESTATIONER.

søgte man sig under 200 meter, hvor man kun
ne høre ligesindede snakke radiotisk.

Der er i dag heller ikke meget at hente på 
langbølgebåndet for en DX’er. Udover nogle 
få radiofonistationer er det ikke nemt at få no
get ud af de transmissioner, man falder over. 
Men lad os alligevel se lidt på, hvad der fore
går her.

Langbølgebåndet består af to områder, VLF 
(very low frequencies) fra 10-30 kHz (det ene
ste bånd i spektret, hvor man ikke ganger lave
ste frekvens med 10), og LF (low frequencies) 
fra 30-300 kHz. Ældre telegrafister vil være 
tilbøjelige til at kalde skibsbåndet fra 400-525 
kHz for langbølge, men det er en anden hi
storie.

Områderne er delt op mellem faste tjenester 
(point to point), maritimt mobile tjenester, 
radionavigation og radiofoni:

10
14

20
20,05
70
150

- 14 kHz Radionavigation (R)
- 19,95 -

- 70
- 150
- 300

Faste tjenester (F) og 
maritimt mobile (MM) 
Standardfrekvens 
F og MM 
F, R og MM 
Radiofoni

Radionavigationssystemerne består for det 
meste af pejlesignaler. En fast bærebølge, der 
bliver tonemoduleret med stationens call - et 
eller flere bogstaver - efter et fastlagt tids
skema.

Disse pejlestationer er gerne kortrækkende 
og tit samordnet i kæder, bestående af 5-6 
stationer på samme frekvens. Deres tidsskema
er er således udformet, at man i løbet af 5-10 
minutter kan nå at få pejlinger til dem, der er

brugbare i det område, hvor man befinder sig. 
Et ikke særlig nøjagtigt, men brugbart naviga
tionssystem.

Et langtrækkende navigationssystem er Lo
ran (long range navigation). Her er stationerne 
anbragt langt fra hinanden, op til 3000 km. 
Atlanterhavskæden består af én station i Norge, 
én i Irland, én i Spanien, én på sydspidsen af 
Grønland og én i USA. Over disse afstande vil 
det ikke være muligt at benytte pejlinger, fejl
visningen ville ligge på omkring ± 20°. Selve 
systemets virkemåde vil det tage for lang tid at 
forklare her, men ved hver station er antennen 
delt i mindre retningsantenner, der i en given 
rækkefølge udsender en impuls. På modtager
stedet tæller man impulserne og via en inter- 
poleringstabel, får man vinklen til afsenderen. 
Efter at have checket et par stationer har man 
en ret nøjagtig stedbestemmelse. De, der har 
sejlet eller roet alene over Nordatlanten, har 
udnyttet systemet fuldt ud.

De faste tjenester består gerne af point-to- 
point-forbindelser, RTTY, faximile og enkelte 
stationer med hurtigmorse (over qrq 600).

En speciel side af den faste tjeneste er ud
sendelsen af standardfrekvenser og tidssignaler. 
Standardfrekvenserne benyttes som reference 
ved kalibrering af måleinstrumenter og udsen
des med nøjagtigheder fra 1 på 106 til 1 på 
109.

Tidssignalerne, der efterhånden har nået den 
fantastiske nøjagtighed af 1 på 1011, benyttes 
til at koordinere urene på observatorier, rum
stationer og endog Frk. Klokken i telefonen 
og radioen, selv om nøjagtigheden her lider lidt 
skade undervejs.
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Skulle nogen forsøge sig frem, udsender 
Rugby GBR tidssignaler på 16,5 kHz med et 
input på 400 kW, så det skulle være muligt at 
høre den. Selv har jeg benyttet dette signal ind
til ca. 10.000 km fra England. En tidligere 
fremsat teori om dårlig rækkevidde på lang
bølge burde hermed være manet i jorden. Det 
skal dog indrømmes, at en sådan sender kun 
kan stå på et statsbudget.

FELTSTYRKER

OVER VAND 

—-        LAND

Det vigtigste maritime mobile bånd er et 
område fra 130-150 kHz, hvor morse, manuel 
eller maskin, er den fremherskende transmis
sionsform. Dette er det ægte skibslangbølge
bånd, der i dag kun benyttes af store passager
både og enkelte store tankskibe. Disse er de 
eneste skibe, der har plads til en brugbar an
tenne. 150 kHz svarer til en hel bølgelængde 
på 2000 meter. Det kan knibe med at få plads 
til selv en kvartbølgeantenne, men med forlæn
gerspole, variometer, kan man alligevel få en 
brugbar virkningsgrad og rækkevidde med en 
sender på 1 kW. De gamle Queen’er, Elizabeth 
og Mary, havde en sender på knap 5 kW og 
kunne midtvejs snakke både med England, 
U.S.A. og hinanden på langbølge.

Radiostationerne får lov til at brede sig over

halvdelen af langbølgebåndet, nemlig fra 150- 
300 kHz. I området er afsat 15 kanaler med 9 
kHz mellemrum., startende fra 155 kHz. Da 
rækkevidden af en station næsten er direkte 
bestemt af dens udgangseffekt, er det næsten 
umuligt at lægge to stationer på samme fre
kvens, med mindre stationerne ligger et par 
tusinde kilometer fra hinanden. I de ydre dæk
ningsområder vil de interferere til stort ubehag 
for lytteren. Derfor er langbølgeradiofoni også 
et europæisk fænomen. Det er de først oprette
de stationer, der eksisterer legalt endnu. I 
halvdelen af kanalerne ligger der 10 piratsta
tioner fordelt, hvoraf de fleste er legalt illegale, 
da deres dækningsområder ligger så langt fra 
den legale, at interferensen er minimal. De sid
ste er med vilje anbragt på kanaler, hvor de 
kan forstyrre. Ved at kigge lidt på deres effekt, 
kan man hurtigt se hvem, der har legal adgang 
til frekvensen, og hvem, der er illegal. De sidste 
er gerne udstyret med en enorm effekt, der ik
ke står i forhold til deres naturlige dæknings
område.

En undtagelse fra reglen om europæismen 
af langbølgen er Sibirien, hvor nogle småsen
dere, 10-50 kW, er spredt for at skabe nogen
lunde dækning af dette enorme landområde.

Et land som Norge har megen glæde af sin 
langbølge, da det praktisk taget er umuligt at 
dække landet med FM, og med det krav om 
kvalitet, der er fremherskende i dag, er MB 
ikke nogen ideel løsning.

Nordmændene benytter også langbølge på en 
noget egenartet måde, idet man i nogle af de 
vanskeligst tilgængelige og tyndtbefokede om
råder bruger højspændingsnettet som antenne 
for nogle små lokale områdesendere på 0,5-2 
kW.

Udbredelsen af de lange bølger sker som 
jordbølge, der delvis følger jordens krumning. 
Da jordoverfladen ikke er uendelig godt leden
de, trænger bølgerne et stykke ned i jorden og 
bliver absorberet. Absorptionen vokser med 
stigende frekvens og er størst, hvor jorden le
der dårligst. Tegningen viser, hvorledes felt
styrken fra en 100 kW sender aftager med vok
sende afstand. De to kurvesæt er for hhv. 2000 
meter (150 kHz) og 200 meter (1500 kHz). 
For egentlige korte bølger vil jordbølgens felt
styrke aftage endnu hurtigere. Beregningen af 
kurverne gælder for dagslys, da nateffekten gør 
sig gældende for mellembølgeområdet.
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Faselåst sløjfe i kommunikationsmodtageren
Af OZ2JF, Erik Bech, Hannedal 7, Søborg, København

I den senere tid har princippet om faselåste 
oscillatorer været foreslået anvendt til mange 
nye ting.

Dette skyldes i høj grad, at man ved frem
komsten af de integrerede kredsløb har kule
gravet alle mulige kredsløb for at finde dem, 
der ved løsningen af de specielle opgaver let
test lod sig integrere.

I OZ har det tidligere været vist, hvorledes 
man kan anvende princippet til at låse en usta
bil oscillator fast til et stabilt oscillatorsignal, 
der kan være fremkommet ved blanding mellem 
en krystaloscillator og en VFO.

Den faselåste sløjfe kan også anvendes på en 
sådan måde, at modtagerens oscillator synkro
niseres til det modtagne signal. På denne måde 
kan man bygge både AM- og FM-modtagere, 
mens princippet ikke har nogen fordel ved ESB, 
da der jo her ikke er nogen bærebølge at syn
kronisere modtagerens oscillator efter.

Et blokdiagram af en AM-modtager er vist 
i fig. 1.

Efter én normal FIF går signalet til en pro
duktdetektor, som styres af en lokaloscillator, 
der ved faselåsning er bragt til at svinge med 
samme frekvens, som signalets bærebølge. Ud
gangssignalet fra produktdetektoren er signa
lets LF-modulation plus blandingsprodukter 
med højere frekvens. LF-frekvensområdet be
grænses derefter med et lavpasfilter. En del af 
HF-signalet føres efter en forstærkning til en 
fasedetektor, der styres af et signal fra lokalos
cillatoren, der først passerer et 90° fasedrej

ningsled. Fasedetektorens output går gennem et 
lavpasfilter og styrer oscillatorens frekvens, f. 
eks. ved hjælp af en kapacitetsdiode.

Kaldes fasen mellem det indkommende sig
nal Θ, fås at udgangssignalet fra produkt
detektoren er proportionalt med cos Θ. Det 
gælder derfor om, at Θ er så lille som mulig. 
For at opnå dette er det nødvendigt, at fasede
tektoren giver en spænding, der tilnærmelsesvis 
er proportional med fasefejlen Θ. Da en normal 
fasedetektor afgiver en spænding proportional 
med - cos ΘF: hvor ΘF er vinklen af det sig
nal, der styrer fasedetektoren, ses det, at det er 
nødvendigt med fasedrejningsleddet, der drejer 
oscillatorsignalet 90°.

Dette fremgår af relationen sin Θ = cos 
(90-Θ).

På udgangen af fasedetektoren fås således et 
signal, der er proportionalt med sin Θ, vi skri
ver dette: v = k sin Θ. Da sin Θ = Θ for Θ 
lille, har vi således et signal, der er velegnet til 
at styre vor oscillator.

Oscillatorens frekvens kan skrives som: 
f = fo + v • k1 

idet v således er spændingen, der styrer kapaci
tetsdioderne, og k1 er en konstant, der angiver, 
hvor mange hertz oscillatoren flytter sig, når 
man sætter 1 volt på kapacitetsdioderne.

Kaldes det indkommende signals frekvens fj, 
er betingelsen for at systemet er faselåst, at 

fi = f0 + v k1 = fD + k k1 sin Θ
Bliver 0 over 90°, afbrydes faselåsningen, og 

f er således ikke mere = fi. Systemets holdom
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Ønsket signal. Output som funkt. af Θf-

FIG. 2 Output fra fasedetektor.

Result, output.

råde fh, der angiver, hvor stor forskel der må 
være mellem oscillatorens naturlige frekvens og 
signalets frekvens, for at synkroniseringen ved
varer, kan derfor beregnes til: 
fh =fi - fo = k k1 sin Θ = k k1 sin 90° = k k1. 
k, der jo var en proportionalitetskonstant på fa
sedetektorens output, er direkte proportional 
med signalets styrke, hvilket derfor også vil 
gælde holdområdet. For at undgå denne ulempe 
foreslås det at anvende en forstærker, der be
grænser mellem HF og fasedetektor.

Grænsefrekvensen for lavpasfiltret mellem 
fasedetektor og VFO vælges normalt noget un
der laveste brugbare modulationsfrekvens.

Da denne modtager først blev beskrevet, fo
restillede man sig, at man helt kunne undgå 
selektive kredse til udvælgelse af den station, 
man skulle lytte på. Dette skyldes, at udgangs
signalet fra produktionsdetektoren kun vil inde
holde lavfrekvenskomposanter fra den station, 
oscillatoren er låst til, alle andre stationer med 
anden frekvens vil give anledning til kompo- 
santer med højere frekvens, der afskæres i det 
efterfølgende lavpasfilter. På grund af de sæd
vanlige problemer med krydsmodulation, dio- 
dedetektion i ulineære forstærkere o. s. v., er 
nogen selektivitet dog nødvendig, men kravene 
er ikke så store, som ved en normal AM-mod- 
tager.

Bygger man en modtager efter blokdiagram
met fig. 1, vil det normale være, at fig. 1 udgør 
mellemfrekvensen i modtageren, således at der 
før fig. 1 anbringes en normal førsteoscillator 
og blandingstrin.
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For amatøren har det angivne kredsløb må
ske ikke så stor interesse, fordi det ikke bety
der så meget, om man skal bruge et par MF- 
transformatorer mere eller mindre. Skal man 
derimod integrere en hel AM-modtager, har 
princippet stor betydning, da man jo ikke kan 
fremstille integrerede MF-transformatorer.

FM modtagere med faselåst sløjfe
Lidt anderledes stiller det sig med FM-mod

tageren med faselåst sløjfe. Princippet for den
ne er så simpelt, at amatøren må kunne få for
nøjelse af at eksperimentere med den. Princip
pet vises på fig. 3.

Modtageren består i al sin enkelhed af en 
faselåst oscillator. Indeholder signalet frekvens
modulation, må oscillatoren følge denne modu
lation, og styresignalet til oscillatoren skal så
ledes være det lavfrekvente modulationsindhold. 
De krav, der stilles til dimensioneringen, er så, 
at holdområdet er større end frekvenssvinget, 
og at LP-filtret lader øverste modulationsfre
kvens slippe igennem. Denne FM-modtager la
der sig let udføre som integreret kredsløb, og 
firmaet Signetics har konstrueret en FM-mod- 
tager til radiofonibåndet ved at bruge en nor
mal tuner og et integreret kredsløb som MF.

Firmaet opgiver, at selektiviteten af deres 
modtager er på højde med selektiviteten af en 
konventionel modtager med 3 MF-transforma
torer. Firmaet mener, at dette kredsløb meget 
snart vil være at få i handelen. Man er herved 
kommet endnu et skridt videre mod den helt 
integrerede modtager.



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: Jeg har fire rør, som jeg forgæves har 
forsøgt at finde data for. Nu vil jeg prøve, om du kan 
hjælpe mig? Jeg vil gerne have opgivet glødestrøm 
og -spænding, anodestrøm og -spænding, og max. ano
detab. De fire rør er flg.: 1) Amperex HF-100, 2) 
Jan C G-845, VT-43, 3) Jan CUE-845, VT443, 4) Ge
neral Electric GL-845.

Svar: HF-100 er en sendertriode. 10 V og 2,5 A 
på glødetråden, ved CW 1500 V og 150 mA på ano
den, og max. 75 W tab. Gitterforspænding: -200 V, 
og 8 mA i styring. - De tre øvrige er ens, typen hed
der slet og ret 845. De øvrige betegnelser i 2) og 3) 
er militære betegnelser for særlig omhyggelig fabrika
tion og kontrol, og gæt selv, hvem der har lavet 4)! 
Røret er også en sendertriode, måske nok så velegnet 
som modulatorrør som til PA. Data for glød og ano
de er de samme som for HF-100, men dette rør skal 
have -225 V på gitteret i kl. AB1!! Det er ikke læn
gere et højmoderne rør.

Spørgsmål: Vil du hjælpe mig med en strømforsy
ning, som kan klare 600 V ved 130 mA, med dioder?

Svar : På fig. ser du et forslag. En sådan ensretter 
kan laves på mange måder. Denne har den fordel, at 
der kan anvendes standardtransformere på 2x 250 V,

150 mA, altså normal handelsvare. Dioderne er fra 
Westinghouse (Nordisk Elektronik), og billige. Andre 
typer kan anvendes, men hvis de ikke har »Avalance«- 
karakteristik (ligesom zenerdioder, bare på 1000 V), 
skal hver diode shuntes med en kondensator på 1-10 
nF, 250 Vac. Sikringen skal være træg. Nej, der er 
ikke for mange dioder, forklaringen kan vi vende til
bage til en anden gang.

Spørgsmål: Det er min plan at bygge den i OZ 
1966 af OZ1FB beskrevne »Komplet ESB exciter«. 
Jeg har sikret mig samtlige print til konstruktionen, 
1FB anvender et Collins mek. filter F 455 FB-21. 
Det, jeg har fået fat i, hedder 455 FA-21. Men nu 
kommer problemet. Collins angiver for mit filter: 
Centerfrekvens: 454,447 kHz, og 6 dB punkterne 
453,991 og 455,953 kHz. Det vil altså sige, at center
frekvensen ligger temmelig skævt i forhold til de to 
6 dB punkter! Problemet drejer sig om, hvilken bæ- 
reoscillatorfrekvens for krystallet jeg skal bestille, idet 
1FB angiver: den laveste af de to på filtret angivne 
20 dB punkter. Men sådanne er ikke angivet. Et dia
gram fra Collins angiver frekvensen til centerfrekvens 
± 1,35 kHz. Men hvad er centerfrekvensen?

Svar : Det er vist nok et fornemt filter, du har der. 
Jeg tror nok, at det er FA-filtrene, der koster 55 dol-

FIG. 4. 2m FM-modtaqer.

Det kunne være interessant, om der fandtes 
nogle amatører, der havde lyst til at eksperi
mentere med disse principper.

Især ved fremstilling af en 2 meter modtager 
til frekvensmodulation må metoden indebære 
fordele. Et blokdiagram af en sådan modtager, 
kan f. eks. se ud som vist på fig. 4.

Modtageren er, som det bemærkes, en en
keltsuper. Den oscillator, der styrer fasedetek
toren, er krystalstyret på en frekvens, der lig
ger midt i MF-filtrets gennemgangsområde.

Første oscillator bliver styret således, at for
skellen mellem denne oscillators frekvens og 
signalfrekvensen er lig med krystalfrekvensen.

På grund af faselåsningen stilles der ikke 
nær så store krav til første oscillators stabilitet, 
som ved en almindelig modtager. Denne skulle 
derfor kunne laves ganske simpelt.

Under tuning på modtageren er det bedst at 
koble faselåsningen fra. Man drejer så, til man 
hører den dybest mulige inteferenstone med sta
tionens bærebølge og kobler så faselåsningen til.

Jeg håber, at denne artikel har givet nogle 
amatører blod på tanden til at eksperimentere. 
Selv forsøger jeg at bygge noget i øjeblikket; 
men har dårlig tid, så det trækker lidt ud. Jeg 
er altid villig til at besvare spørgsmål, om de 
tekniske detaljer vedrørende et sådant projekt.
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lars. - Tja, hvad er en centerfrekvens? For det er 
øjensynligt ikke midt imellem 6 dB punkterne. Kan 
man tænke sig en årsag til det? Ja, det synes jeg. 
Hvis nu toppen af filterkurven ikke er symmetrisk 
om midten, men den ene side runder stærkt, måske 
helt ned til -10 dB, så ville det vel være forkert at 
kalde midtpunktet mellem 3 eller 6 dB punkterne 
for centerfrekvensen, set ud fra filterkurvens helhed? 
På den anden side, når vi først er kommet mere end 
10 dB ned ad kurven, så er hældningen eller stejlhe

220 V 150mA

600 V strømforsyning

den nok ens på begge sider, og derfor mere veldefi
neret. Jeg tror, at Collins med centerfrekvens mener 
frekvensen midt imellem flankerne på det regulære 
stykke, vel mellem 10 og 50 dB. Yderligere finder jeg 
det meget passende, at Collins angiver krystalfrekven
sen til 1,35 kHz derfra ved et 2,1 kHz filter, jeg tror, 
at det passer meget godt til 20 dB punkterne. Hvis du 
lægger bærebølgefrekvensen på den lave side af dit 
filter, får du en svækkelse af de lave talefrekvenser, 
det er vist indlysende, da det er i den lave side, dit 
filter må have »rundt« hjørne. Men det skal du ikke 
være ked af, thi det er jo netop, hvad man tilstræber 
for at få et let læseligt signal. 7AQ beskrev for 100 år 
siden en modulator, hvor han gjorde rede for disse 
ting. Principperne gælder også ved ESB. Nå ja. Jeg 
tror, det var i 1961.

Spørgsmål: Jeg er ved at planlægge et par opera
tive indgreb i min SR-550, og jeg kunne godt tænke 
mig lidt kirurgisk assistance. Efter at have lavet et pi
filter til at afstemme antennen med, bliver rx’en me
get let overstyret ved ESB. Når jeg skruer ned for 
RF, forsvinder det. Jeg mener selv, at problemet kan 
løses på 2 måder: Ved at gøre BFO-signalet krafti
gere, evt. variabelt, eller ved at gøre AGC’en krafti
gere. Men spørgsmålet er: Hvordan, og hvad er 
bedst? - Det andet spørgsmål drejer sig om produkt
detektoren også, men her ønsker jeg at kunne skifte 
sidebånd, idet den for nuværende altid tager det lave 
sidebånd, og det er lidt upraktisk. Jeg kunne tænke

mig at lave en 2-polet omskifter med to kondensato
rer i stedet for den ene 1000 pF, der sidder i BFO- 
kredsen, men jeg kan ikke gennemskue, om det har 
nogen skadelig virkning på rx’en i øvrigt?

Svar : Ja, det er nok overstyring. Det er også mu
ligt, at det er overstyring af produktdetektoren, men 
jeg tror det ikke. Det kan du imidlertid konstatere 
ved at erstatte den 20 pF blok til dens gitter med et 
par sammensnoede tråde, eller nogle få pF. Hvis det 
hjælper, har du en 20 pF blok til overs, og hvis det 
ikke hjælper, må du bruge RF-gain kontrollen. 
AGC’en kan jo kun klare situationen for de signaler, 
der kommer helt igennem MF’en, men det er sikkert 
kun sjældent dem, der giver forvrængningen, men de 
noget kraftigere nabosignaler, der stoppes af 55 kHz 
filtret, så overstyringen sker nok snarere på MF-røret 
før dette, altså V5. Mod dette hjælper kun at reduce
re forstærkningen, og det er lettest med RF-gain. — 
Hvis de snoede tråde hjælper, er det ikke sandsynligt, 
at en øget BFO-styring vil gøre situationen bedre. For 
lidt og for meget af alting kan jo få tårerne frem i 
øjnene på enhver, og fabrikken har jo nok prøvet at 
ramme midt imellem i forvejen. - Sidebåndsskiftet er 
jeg straks lidt mere med på, kun skal du ikke skifte 
to kondensatorer over BFO-kredsen, det er jo nok at 
slå een fra og til. Til gengæld kan du så bruge den 
anden til at slå til og fra over 1705 kHz oscillatoren 
samtidig, så forrykkes afstemningen ikke. 25 pF trim
mere skulle være OK, og du må forsøge dig frem, det 
er lettest på et DSB eller AM signal.

Yy 73 de OZ6NF.

Rettelser
til artiklen »Lineær forstærker til 2 meter« i 
september OZ.

S. 326, sp. 2, 1. 2-3 f. o.: der er faldet et 
»mange« ud. S. 327 diagrammet fig. 2. btegnel
sen » + 12 RX« betyder, at der ved modtagning 
skal lægges + 12 volt på denne ledning. Kon
densatoren parallelt med antenneudgangen skal 
være en trimmekondensator.

Diagrammet fig. 3 til højre: kondensatoren i 
serie med gitteret skal være på 1 nF. Jeg er ble
vet gjort opmærksom på, at PA-rørets gitter- 
katodekapacitet ligger i parallel med modstan
den på henholdsvis 50, 112 eller 240 ohm, og 
derfor vil ødelægge standbølgeforholdet på kab
let til styresenderen. Hvis man får problemer i 
denne retning, må man parallelforbinde en spo
le over modstanden og justere ved hjælp af 
tryk-træk metoden til laveste standbølgeforhold. 
Da spolen i forbindelse med rørets indgangska
pacitet skal have resonans på 2 meter, vil vin
dingstallet være 3-6 vdg. 2 mm tråd 10 mm ø.

Venlig hilsen 9MO/Jarl.
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lig chance for at bygge sig noget grej, der er tidssva
rende, til en overkommelig pris?

Jeg mener ja, men fremgangsmåden må nødvendig
vis ændres, begynderen kan ikke bygge på samme 
måde som for 15 år siden!

Jeg har set utallige eksempler på begyndere i lighed 
med OZ9YJ, og man må gøre sig klart, skal den 
»almindelige«, ikke profi, eksperimenterende, selvbyg
gende radioamatør stadig ikke findes i Danmark, så 
må EDR og dens lokalafdelinger træde til. Det bør 
være således, at ethvert medlem landet over har ad
gang til at deltage i byggekurser, arrangeret af lokal
afdelingerne, og derigennem blive fortrolig med op
bygningen af såvel sendere som modtagere, målein
strumenter o.s.v., der er tidssvarende, og hvor de sam
tidig har sikkerhed for, at der bygges grej, der virker 
efter hensigten! Det sidste er meget vigtigt, idet mange 
begyndere har afsluttet deres løbebane som amatør 
med en masse ufuldendte konstruktioner, der repræ
senterer en ikke ringe økonomisk investering.

Dette er et punkt, der i lighed med mine tidligere 
offentliggjorte meninger om ændringer inden for 
EDR, se OZ nr. 6 1969, må tages fat på snarest, når 
foreningen stadig skal svare til sit navn, og udklække 
nye aktive eksperimenterende radioamatører.

HUSK! Det er de nye amatører, der skal føre pre- 
fikset »OZ« og foreningen EDR videre!

Vy 73 de OZ5WK - Kalle.

Eksperimenterende danske radioamatører
OZ9YJ’s nødråb i OZ fra september kræver be

stemt en kommentar. 9YJ fremsætter - nok overlagt 
provokerende - den tanke, at vi radioamatører må 
kapitulere over for fabrikkernes tekniske kunnen og 
spørger samtidig, om han mon skulle have valgt en 
gal hobby eller om han bare har misforstået det hele.

Nej, 9YJ, du har næppe valgt en forkert hobby, og 
du har kun misforstået noget af det. Har du lyst til 
at eksperimentere med radiotekniske problemer, er 
det den helt rigtige hobby, du har valgt. Det, du har 
misforstået, er nok det forhold, at der stort set kan 
skelnes mellem to kategorier af radioamatører: de 
der samler på QSO’er, DX’er og diplomer og de, der 
samler på glæden ved at kunne lave hele den tekniske 
baggrund som et mål i sig selv. Grænsen mellem dis
se to kategorier er særdeles flydende, da mange jo 
dyrker begge felter. Du selv hører nok til den sidste 
af de to kategorier, og din glæde derved behøver ikke 
spoleres af, at der i dag nok er flest af den første. 
Det er rigtigt, at skal du kunne klare dig i kapløbet 
om DX’er, kommer du i de fleste tilfælde til kort 
med hjemmegjort materiel. Hertil vil nok en del ama
tører, der hævder sig smukt på dette felt med hjem
melavet grej, protestere højlydt. Men jeg skriver net
op »i de fleste tilfælde«, og tænker på hovedparten af 
nytilgåede radioamatører, der ikke har den fornødne 
tekniske og praktiske kunnen til at konkurrere med 
fabrikkerne. Når amatøren er blevet tilstrækkelig er
faren, har han samtidig nået en alder og en position 
i samfundet, hvor han dårligt kan afse den store tid, 
en sådan teknisk indsats kræver, og så er det for al
vor, det færdigkøbte grej kommer ind i billedet.

Kort og godt må du gøre op med dig selv, hvor 
din hovedinteresse ligger i øjeblikket. Er det, som
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EBR’s nye formand
blev OZ1BP, Bernhard Pedersen, Ålborg.
Vi kender IBP som en besindig, reel og hyggelig 

mand, der nok skal få sat sit præg på hovedbestyrel
sens arbejde.

Nu er en jyde rykket ind på formandsposten, men 
inderst inde er han en gæv københavner, så ingen be
høver at føle sig dårligt repræsenteret.

Vi ønsker alle Bernhard held og lykke i sin nye 
stilling som radioamatørernes førstemand.

OZ6PA

Som svar på OZ9YJ’s »problemer« i »OZ« nr. 9-69. 

Dear 9YJ.
Yi når sikkert alle på et tidspunkt det, vi kalder 

»grådens rand«, men fat mod, 9YJ - kommer tid, 
kommer råd - for, det er nu heldigvis ikke helt, som 
du skriver.

Du og jeg er i samme båd! Ja, vi har jo oven i 
købet gået på CW kursus sammen, netop derfor har 
vi meget til fælles. Vi har meget at lære endnu, inden 
vi kan sætte os ned med en eller anden konstruktion 
og få den til at »spille«, så snart spændingen tilsluttes. 
Derfor kan vi med rette kalde os for »eksperimente
rende radioamatører«. Jeg har, som du selv, købt en 
del surplus grej og bygget det om, og nu efter flere 
måneders ihærdig eksperimenteren, virker det tilfreds
stillende for både mig selv samt mine omgivelser.

Jeg giver dig fuldstændig ret, hvad angår det fa
briksfremstillede grej, men er det nu også tilfredsstil
lende for en selv bare at gå i byen med sin penge
pung og købe et eller andet anlæg, som er »spille
klart«? Jeg synes det ikke!

Du har ikke valgt en forkert hobby, ej heller en 
forkert forening, men misforstået dig selv en lille 
smule, du skal blot rydde XYL’s køkkenbord, sætte 
dig en time eller to en gang imellem, så skal du bare 
se STORE FREMSKRIDT.

Vy 73 de OZ6CJ. Jess.
PS. Kan jeg på nogen måde hjælpe dig, er du vel

kommen.

C-problemer
hed et læserbrev i sidste nr. af OZ. Jeg har læst dette 
brev med megen opmærksomhed, idet det fremlægger 
det store problem, det er at være »begynder«-amatør i 
en månelandingstidsalder!

Sammenligner man begynderamatøren for bare 15 
år tilbage, og så i dag, så starter de under meget for
skellige vilkår. Dengang var en 1V1 eller en 4½ 
rørs super som modtager, og en ECO-PA som sender 
en fuldt ud brugbar station på HF-båndene: Dette 
udstyr ville være håbløst på vore overfyldte HF bånd 
i dag. Der må nødvendigvis anvendes mere avanceret 
udstyr, idet der stilles større krav både på sender og 
modtagersiden. Altså, summa summarum, teknikken 
er gået fremad med stormskridt, men en begynder
amatør er stadig en begynderamatør, og dermed duk
ker så spørgsmålet op, har en begynder i dag en rime



jeg gætter, på det eksperimentelle område, kan du 
med garanti komme i gang for et beløb langt under 
de 2.000 kr., du nævner som laveste fundne tilbud, 
når du notabene vil ofre tiden derpå. Forslag: køb en 
2-m station, køreklar, for en 2-300 kr. og oplev hvor 
hurtigt du kommer i kontakt med eksperimenterende 
- evt. forhenværende - amatører, der er mere end 
villige til at stå dig bi med råd og materiel i dine 
eksperimenter for at komme i gang med noget større. 
Du er med til at holde foreningen eksperimenterende.

Vy 73, OZ1JF.

Dr. OM 9YJ
Af dit brev fremgår det at du hænger temmelig 

med hovedet, men jeg kan forsikre dig, at du ikke 
har valgt den forkerte hobby.

Det er ganske klart, at man som C-amatør ikke kan 
forvente at køre DX-forbindelser på stribe, men på 
80-meter kan man også have mange hyggelige QSO’er, 
og jeg kan forsikre dig om, at der er mange C oms, 
der er begyndt med et EL 84 på det bånd, personlig 
lavede jeg 38 lande med en lille 2 rørs sender med 
dette rør og det endda X-talstyret, og reporterne fra 
Europa var sjældent under 6 til 7. Jeg har så galt et 
QSL kort fra Moskva, hvor UA stationen kørte med 
QRP 1 watt. Hovedsagen er ikke så meget senderen 
som antennen, der kan man hente en masse, en 10 
watt sender med en god antenne er ofte bedre end en 
langt større med en dårlig antenne. Hvis du endelig 
skal købe kommercielt grej, vil jeg i hvert fald anbe
fale at købe en god modtager. Hvad surplus angår, er 
det jo en kendt sag, at det ikke er det bedste, men det 
ligger som regel i modtagerdelen. Men spørg f. eks. 
6PA og 3FD hvad de har fået ud af en SM 19 og en 
ombygget BCL spille. Det er rigtigt, at kommercielt 
grej bliver mere og mere udbredt, men det betyder 
ikke, at man ikke kan klare sig med hjemmebygget 
grej, men som sagt, hvilken sportsmand vinder guld 
den første dag, han er i idrætsparken? Når man star
ter med C-licens må man slå sig til tåls med de bånd, 
der er størst mulighed, til gengæld har man også me
gen glæde af sin hobby, og kan køre masser af QSO’er 
også med ti watt. Altså frem med loddekolben, og på 
genhør på 80. Hvis du i øvrigt har brug for hjælp, 
skriv til mig.

OZ7HU, Henry Petersen.

6078 Zeppelinheim 18-9 
Hirschsprung 6.

Tyskland.
Dr. OM Poul

Tillader mig hermed at sende læsebrev til dig, da 
jeg ikke rigtig ved, hvem der tager imod. Jeg er altid 
ked af at høre, når nogen taber modet på halvvejen, 
jeg har hjulpet mange i gang deroppe, mens jeg boede 
i Danmark, og har derigennem skaffet mig mange go
de venner, nu er det jo lidt vanskeligere, i hvert fald 
syntes jeg at man må skyde lidt mod i 9YJ, det var 
da kedeligt, hvis han opgav nu.

I øvrigt vil jeg benytte mig af lejligheden til at for
tælle, at jeg er overordentlig glad for, at jeg fortsat 
får OZ, det er svært at udtrykke, hvad det betyder for

mig, det er i hvert fald den største dag i måneden, 
når det kommer.

Til slut vil jeg lige bede dig, hvis du får lejlighed 
dertil, at hilse 5RO og 4AO fra mig.

Vy 73 OZ7HU, Henry Petersen.
PS. som følge af annoncen i OZ, skaf EDR flere 

medlemmer, har min kone sidste fredag født en søn.

Referat af HB-mødet d. 16. aug. 1969 i København.
Tilstede: 1BP, 2MI, 2NU, 3Y, 4GS, 5RO, 5WK, 

6PA, kassereren og 7DX. 3FM, 4AO og 7XG havde 
meldt afbud.

Da TR på grund af arbejdspres ikke kunne over
holde aftalen om nyredigering af VTS, vedtog man 
énstemmigt fotografisk at lade optrykke 2000 eksem
plarer af den nuværende udgave. Iøvrigt ønsker TR at 
fratræde sin post, idet han dog har lovet at blive 
indtil 1970. HB vedtog derefter énstemmigt at HR 
får 300 kr./md. - fri telefon. 1 BP fremlagde sit for
slag til den nye propagandabrochure, og man vedtog 
énstemmigt at lade fremstille 10.000 stk. HB vedtog 
énstemmigt på forslag af 5WK at lade alt stof om 
rævejagt og mobilaktivitet blive samlet under spe
cielle rubrikker i »Traffic Department beretter«. Lige
ledes blev man enige om at gøre mere opmærksom på 
de ting, som EDR sælger til medlemmerne. 3Y fik til
delt begge afdelinger af »Radio Amateur Call Book« 
2 gange om året. Denne tildeling overgår til den til 
enhver tid siddende rekaktør af »OZ-DX«. Regnska
bet blev godkendt, idet man kort diskuterede de ude
stående fordringer i forbindelse med det aflyste Hol- 
stebrostævne. Kassereren fik bevilget en ny duplika
tor og en ny kontorstol. Vejle-afdelingen havde bedt 
om et tilskud til dagbladsannoncering. HB mente, at 
denne form for annoncering giver for ringe udbytte 
og kunne ikke imødekomme ansøgningen. Ændringer 
i Århus-afdelingens vedtægter blev godkendt, ligesom 
Tønder- og Svendborg-afdelingernes love blev god
kendt. Der havde ikke vist sig nogen interesse for 
en diplombog på dansk. Det blev énstemmigt vedtaget, 
at afdelingerne til brug for rævejagterne gratis kan 
rekvirere rævejagtsreglementet fra kassereren. For
handlingen af RTTY-materiellet er igen blevet over
taget af 2UD og 4GS. Prisen bliver 130 kr. + moms, 
idet maskinen er efterset ved afleveringen. Modtageren 
betaler selv for afhentningen. 7DX orienterede kort 
om P&T-udvalgets hidtidige arbejde. Public relations 
problemet blev igen berørt, og man fandt det øn
skeligt, om en journalist indenfor EDR’s egne rækker 
ville tage sig af koordineringen af denne vigtige sag.

OZ7DX, sekretær.

 SILENT KEY

Wagner Petersen, OZ7WP, døde den 16. sept. 1969.
Vi har utallige gode minder om Wagner i Kolding.
Hans velkendte stemme hørte med i saglige diskus

sioner og ikke mindst i muntre indfald.
OZ7WP var i besiddelse af så mange gode egen

skaber, at vi vil mindes ham med glæde og savne ham 
dybt.

OZ9JX.
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EDR’s generalforsamling 1969
120 medlemmer var mødt til foreningens general

forsamling, der afholdtes i restaurant »Karnappen« i 
København.

6PA bød velkommen og mindedes de amatørkam
merater, der var afgået ved døden i årets løb. 6PA 
mindedes også en god ven af Danmark og EDR - 
G6CL, John Clarricoats, der havde været et af de 
første medlemmer af EDR. G6CL var kendt over he
le verden for det store arbejde, han havde ydet for 
amatørsagen og navnlig det internationale samar
bejde.

Pkt. 1.
Som dirigent valgtes derefter 8KN, der konstate

rede, at GF var lovligt indvarslet.

Pkt. 2.
6PA aflagde herefter sin formandsberetning. Med

lemstilgangen havde været stabil, idet 4103 nu var 
medlem af foreningen. Deltagelse i udstillingen »Ung 
69« for at hverve flere medlemmer havde ikke været 
nogen succes. Ligeledes var Holstebro-stævnet blevet 
aflyst på grund af manglende tilslutning. EDR havde 
endda ydet et større bidrag til understøtning af dette 
arrangement. EDR er nu gået over til EDB og et af 
de første resultater vil blive en årlig udgivelse af for
eningens QTH-liste, således som det tidligere er ved
taget. Vort forhold til P og T er godt, selv om vi 
godt kunne ønske os mere skred i gensidighedslicen- 
seringerne. Klager over forstyrrelser fra licenserede 
amatører havde der ikke været mange af. 6PA var 
blevet inviteret til stiftelsen af en borgerbåndsklub, 
men var ikke kommet til stede, da han ikke ville bin
de EDR en uge før sin afgang som formand. Der er 
i årets løb blevet udarbejdet et rævejagtreglement og 
indkøbt ure til brug ved jagterne. Urene har allerede 
været i flittig brug. Der har været samarbejde over 
grænsen til Tyskland med fælles arrangementer. Im
ponerende var den beredvillighed, hvormed det ty
ske P og T udstedte gæstelicenser til EDR’s medlem
mer. »OZ« er i det sidste år blevet trykt et nyt sted. 
EDR skylder det gamle trykkested, »Fyns Tidende«, 
en stor tak for deres venlighed overfor os igennem 
årene. »Fyens Stiftsbogtrykkeri« er kommet godt ind 
i vor specielle terminologi. Sammenligner vi med an
dre amatørtidsskrifter, kan vi kun være glade for 
»OZ«. Desværre må 7AQ i det nye år forlade os 
som TR på grund af presset fra sit arbejde. Når »OZ« 
ikke kommer til tiden, mærker man, at medlemmerne 
synes om det. Husk altid at læse, hvornår »OZ« er af
leveret til postvæsenet, da forsinkelsen som regel skyl
des etaten. Vi har deltaget i Region I-mødet, og selv
om ikke alle vore ønsker blev imødekommet, har vi 
dog opnået, at der blev lagt loft over fond 3.

Der rører sig nu tanker om strukturændringer i 
EDR; desværre hører man ikke nok fra medlemmer
ne i den anledning. EDR-medlemmer er ikke meget 
for foreningslivet, men nye tanker er dog fremme så
ledes f. eks. delegeretforsamlinger, nye måder at an
bringe foreningens midler på, fast kontor med fast 
arbejdskraft til varetagelse at det daglige arbejde og 
til at betjene medlemmerne o. s. v.

Til slut takkede 6PA sine medarbejdere gennem 
årene; de havde hver på sin post trukket et stort læs. 
6PA håbede på fremgang for EDR, men der er så 
mange ting, der konkurrerer med vor hobby i dag, at 
vi ikke skal vente en stormende fremgang.

1BP takkede 6PA for de 18 år, hvor han havde 
været formand for EDR. 1BP overrakte derefter æres- 
nålen til 6PA, og GF godkendte med akklamation, at 
6PA udnævntes til æresmedlem af EDR. Endelig fik 
6PA en gavecheck fra EDR.

6PA takkede for udnævnelsen til æresmedlem og 
de mange år, hvor det havde været kærligheden til 
radiohobbyen, der havde været hans drivkraft. Der 
havde været både gode og dårlige øjeblikke, men de 
dårligste satte de gode i relief, og 6PA var stolt over 
at kunne tjene foreningen fremover som HR.

3RC omtalte den menneskelighed, 6PA altid havde 
udvist ved samtaler med ham. 3RC ønskede dernæst 
at vide noget om HB’s tanker om samarbejde med 
borgerbåndsfolkene, idet et samarbejde var ønskeligt. 
Desværre ser licenserede amatører i dag ned på CB- 
folkene, og denne indstilling kunne man måske fjerne 
fra højere sted. 3RC ønskede desuden at vide, hvorle
des stillingen som TR skulle bestrides fremover. Skal 
der være en teknisk stab? Hvorledes med afprøvning 
af apparatur til beskrivelse i »OZ«? Hvordan med 
QSL-centralen, hvor der har været en del sygdom i 
den senere tid? Hvorledes med dagsorden for GF?

Dirigenten sagde, at han havde valgt den trykte 
dagsorden og oplæste derefter denne.

7DX beklagede som sekretær, at han ikke havde 
fået denne vigtige passus med i indkaldelsen.

2UD bragte en hilsen til 6PA fra Roskilde-afde
lingen. Anmodede om at behandlingen af medborger
båndet henførtes til pkt. 5.

Dirigenten ønskede, at man behandlede dette 
spørgsmål under pkt. 5.

7XG omtalte den nye EDR-QTH-liste. Indførelsen 
af EDB vil nok i begyndelsen give stort arbejde, men 
senere er det en lettelse, og man vil kunne uddrage et 
væld af oplysninger fra de indsamlede data. Forsla
get om EDR’s fremtid er et privat forslag fremsat af 
7XG. Strukturarbejdsgruppen S.A.G. har endnu ikke 
fremsat nogen indstilling udover den indførelse af 
EDB. Lad os derfor vente med at diskutere indtil der 
er noget at diskutere om.

2KP gjorde opmærksom på, at adskillige CB-folk 
allerede var blevet medlemmer af EDR. Vi bør over
bevise dem om, at de bør blive medlemmer af for
eningen og ikke modarbejde dem. I øvrigt skulle 2KP 
hilse GF fra 4BD.

8IR takkede 6PA for alt det, han havde gjort for 
EDR i de mange år.

6PA oplyste, at stillingen som TR vil blive opslået 
ledig. 6PA troede ikke på, at en teknisk stab ville kun
ne fungere. Det er rigtigt, at der har været sygdom på 
QSL-centralen, men 6HS mener sig 100 pct. arbejds
dygtig inden længe og foreningen finder ingen bedre 
QSL-manager end ham.

Med undtagelse af spørgsmålet om CB-folkene, der 
blev udskudt til pkt. 5, blev formandens beretning én
stemmigt godkendt.
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Pkt. 3.
Regnskabet blev fremlagt ved 4GS, der henviste til 

det trykte regnskab i »OZ«.
2UD spurgte om, hvorfor der ikke var budgetteret 

køb af RTTY-materiel i 1969/70?
4GS sagde, at da man lagde budgettet, vidste man 

ikke hvorledes salget af RTTY-materiel ville gå.
Regnskabet blev herefter godkendt uden indvendin

ger.

Pkt. 4.
I forbindelse med offentliggørelsen af urafstemnin

gen meddelte 3TM og 5Y, at de, efter at have arbej
det som revisorer for EDR i 20 år, gerne ville trække 
sig tilbage. Resultatet af urafstemningen blev :

Formandsvalget:
OZ1BP 656 stemmer, valgt.
OZ5RO 329 stemmer.

Kreds 1 : OZ2KP 308 stemmer, valgt.
OZ5RO 381 stemmer, valgt.
OZ8PV 164 stemmer.
OZ7DX 392 stemmer, valgt.
OZ2ME 167 stemmer, suppleant.

Kreds 2 : OZ3Y 426 stemmer, valgt.
OZ2MI 336 stemmer, valgt.

Kreds 3 : OZ7XG 240 stemmer, valgt.
OZ4WR 226 stemmer, suppleant.

Kreds 4 : OZ2NU 487 stemmer, valgt.
OZ1BP 444 stemmer.

Kreds 5 : OZ2FK 196 stemmer, suppleant.
OZ4GS 348 stemmer, valgt.

Kreds 6 : OZ9DA 242 stemmer, valgt.
OZ5WK 435 stemmer, valgt.

Der indkom i alt 1163 stemmesedler, deraf var 17 
blanke, 3 var ugyldige og 11 indsendt for sent. End
videre var 3 af kuverterne tomme.

2NU ønskede at vide, hvorledes man skulle ordne 
situationen i kreds 4, som er berettiget til 2 mand i 
HB; nu da 1BP var blevet formand, bortfaldt hans 
bestyrelsesmandat og kredsen havde kun 1 repræsen
tant i HB. 2NU oplæste en erklæring fra 5KD, der 
var rede til at arbejde for EDR og eventuelt indtræde 
i HB.

3RC mente, under henvisning til lovene, at man 
desværre måtte foretage omvalg i kreds 4.

2KP var skuffet over den ringe interesse, der er for 
opstillingen; der manglede således suppleanter i flere 
af kredsene. 2KP havde f. eks. regnet med at born
holmerne havde opstillet nogle folk. Mente i øvrigt, 
at når en kreds ikke har fremskaffet et tilstrækkeligt 
antal kandidater, må de finde sig i underrepræsenta
tion. I København-afdelingen havde man netop sikret 
sig imod en sådan situation. Man må med beklagelse 
konstatere, at kreds 4 er underrepræsenteret, men det 
kan de kun takke deres egen inaktivitet for.

1BP mente ikke at man kunne vælge bestyrelses
medlemmer på GF.

4JA var imod en ekstra afstemning, da den kunne 
forrykke hele resultatet.

Man tog derefter til efterretning, at kreds 4 kun er 
repræsenteret ved 1 mand i HB. PF har ikke i sin 
magt at ændre dette forhold og kan ikke supplere HB.

6PA anmodede GF om at man i et telegram til

3FM takkede ham for hans store arbejde for EDR. 
Dette blev vedtaget.

1BP omtalte det arbejde, der ligger forude. Vi må 
se fremover og se på en eventuel modernisering af 
vedtægterne og formen indenfor EDR. 1BP indbød 
herefter til fordomsfrit samarbejde indenfor HB og 
mellem HB og lokalforeningerne.

Herefter holdtes pause i ca. en halv time.

Pkt. 5.
Indkomne forslag.
Da mødet blev genoptaget kommenterede 9DA sine 

forslag. (Se »OZ« august).
1BP ville først se bort fra at man i 9DA’s forslag 

helt har glemt at vælge en formand; det var nu blot 
en biting. Alle disse lapperier af vore love, som vi 
har været vidne til, burde afløses af en virkelig gen
nemgang i S.A.G. 1BP foreslog derefter 9DA at han 
trak sit forslag tilbage og i stedet lod forslaget be
handle i S.A.G.

2KP ønskede forslaget nedstemt, hvis ikke 9DA 
trak forslaget tilbage. De nye regler havde netop med
ført, at medlemmerne over hele landet havde kunnet 
sætte kryds ved de kandidater, de synes om. Det er 
ikke afstemningsreglerne, der er noget galt med; der
imod er det dem, der ikke har opstillet suppleanter i 
kredsene, som har gjort fejlene.

4JA fandt det urimeligt at bruge GF’s tid til dis
kussion af forslaget, når der nu findes et strukturud
valg.

6PA bad 9DA om at trække forslaget tilbage.
7YV ønskede kredsinddelingerne ophævet.
7DX bad om at man holdt op med at tale om jy

der, fynboer, bornholmere og københavnere og øn
skede at man i stedet talte om EDR-medlemmer. An
modede om at kreds 2’s HB-medlemmer tog sig me
re af de grønlandske medlemmer og lokalforeninger. 
Der er nemlig ved at komme god aktivitet på Grøn
land.

3RC fandt, at det var vigtigst, at landsforeningen 
ledes af de mest kvalificerede medlemmer. Opfordre
de HB til også at lade S.A.G. omfatte andre end 
HB’s egne medlemmer. 3RC foreslog at 9DA trak sit 
forslag tilbage med den bemærkning, at man så i ste
det for udtaler her fra GF, hvilken interesse, man 
kunne have i at spørgsmålet om kredsinddelingen op
hævedes.

5RO vidste af erfaring, hvilken betydning det har, 
at man kan henvende sig personligt til et HB-med
lem; det nytter ikke noget, at man skal henvende sig 
skriftligt eller på telefon et eller andet sted i landet.

IBP kunne på HB’s vegne ikke love at overholde 
nogen tidsfrist for behandlingen af 9DA’s forslag i
S.A.G., men man ville behandle det indenfor en ri
melig tid.

4PS omtalte den uro, der havde været i EDR før
end kredsinddelingen blev indført.

9DA var villig til at lade forslaget gå over til
S.A.G. mod at S.A.G. tager tilbørlig hensyn til de 
fremlagte forslag og tager dem op hurtigst muligt.

7XG ville, hvis han igen blev formand for S.A.G., 
ikke på nogen måde på forhånd binde sig til at tage 
tilbørlig hensyn til noget som helst. Derimod ville alle
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forslag blive behandlet i en positiv ånd. Ét forslag 
skal ikke have forret fremfor andre.

De indkomne forslag var fremsendt af 5NU (se 
»OZ« august).

Dirigenten fandt ikke, at første forslag indeholdt 
noget, som ikke skulle være i orden. Vi har vor dags
orden og den følger vi.

2KP betragtede forslaget som en uartighed mod 
GF og henstillede, at man forkastede forslaget.

Dirigenten fandt at man ikke kunne stemme om 
forslaget, da der står i vore love at vi skal følge vor 
dagsorden og det gør vi.

Man gik derefter over til næste forslag fra 5NU.
2UD ville foreslå forslaget forkastet.
5RO ville indstille 5NU til eksklusion af EDR.
1BP mente ikke at eksklusion på nuværende tids

punkt var rigtigt. Det var bedre at have manden in
denfor foreningen til at gøre vrøvl end udenfor.

Forslaget var bortfaldet, da ingen ønskede at stem
me for det.

5NU havde også indsendt næste forslag.
1BP redegjorde for en længere sag, som HB havde 

haft med 5NU. Denne sag endte med et brev fra 
5NU holdt i en tone på så lavt et niveau, at HB ikke 
mente at kunne diskutere med 5NU. HB blev således 
bl. a. beskyldt for at være en »junta«. 1BP anbefalede 
foslaget til forkastelse.

Forslaget var bortfaldet, da ingen ønskede at stem
me for det.

Næste forslag kom også fra 5NU.
Ingen ønskede ordet og ingen stemte for. Forslaget 

var dermed bortfaldet.
Man behandlede endelig 5NU’s sidste forslag.
2UD takkede 6PA for den glimrende gennemgang 

af teknisk bibliotek.
Da ingen stemte for forslaget, var det bortfaldet.
Dirigenten oplæste derefter forslaget fra Leo Hem- 

mingsen (se »OZ« august), og anmodede om, at man 
delte forslaget i 2 punkter.

1BP mente, at udsendelse af GF var i strid med 
licensbestemmelserne. Desuden var det ikke helt sik
kert, at det var en god måde at hverve nye medlem
mer på!

2KP fandt, at et trykt referat i »OZ« var en nød
vendighed af hensyn til senere diskussioner.

Da ingen stemte for forslaget om udsendelse af GF 
på 80 m, var forslaget bortfaldet.

Man gik derefter videre til at diskutere forholdet 
overfor CB-folkene.

1BP havde fuld sympati for walkie-folkene. Hvis de 
har lyst til at blive, hvad vi forstår ved radioamatører, 
skal de være hjertelig velkomne i EDR.

2KP var imod en særlig afdeling for CB indenfor 
EDR. I øvrigt var de velkomne.

Leo Hemmingsen mente, at EDR skulle gøre me
get mere reklame for sig selv. EDR behøvede ikke at 
lave en afdeling for CB, men skulle gøre reklame for 
det rigtige amatørarbejde.

2MI fandt, at man skulle hjælpe CB-folkene inden
for i EDR således at de kunne få glæde af at være 
licenserede amatører.

9DA syntes, at CB-folkene skulle komme til os og 
ikke omvendt.

3RC gjorde opmærksom på, at samarbejde med 
CB-folkene også ville være til fordel for EDR bl. a. 
ved rævejagter. Henviste til egne tidligere fremsatte 
forslag om oprettelse af et amatørnødkorps, således 
som man har det flere steder i verden. Også her ville 
et samarbejde være nyttigt.

2UD var imod en CB-afdeling indenfor EDR og 
anbefalede forslaget til forkastelse.

5AB anbefalede et samarbejde med CB-folkene og 
orienterede GF om det møde CB-folkene havde holdt 
den 14. september.

7DX ville ønske alle kortbølgeinteresserede vel
kommen i EDR.

Leo Hemmingsen takkede for den positive indstil
ling til problemet og sagde, at hans forslag skulle op
fattes som et oplæg til et samarbejde.

6PA mente ikke, at man skulle blande sig i en 
endnu ikke afklaret og organiseret forening, som for
mand navnlig ikke 8 dage før man afgiver sin for
mandspost.

Man godkendte herefter den del af formandens be
retning, der omhandlede CB.

GF behandlede nu 1GO’s og 4GS’s forslag (se 
»OZ« august).

4GS fandt ikke nærmere begrundelse nødvendig.
Med en overvældende majoritet imod 8 vedtoges 

forslaget. Fremtidige generalforsamlinger indledes 
derfor kl. 10.

80P ønskede eventuelle rettelser til artikler opført 
sammen med indholdsfortegnelsen.

7DX takkede på HB’s vegne for det positive for
slag. Man behøver faktisk ikke at vente med et sådant 
forslag til GF; send det hellere direkte til HB, der i 
dette tilfælde allerede havde besluttet sig for at følge 
forslaget.

Dirigenten fastslog herefter, at det ikke var nød
vendigt med en afstemning.

Pkt. 6.
Da 3TM og 5Y ikke ønskede genvalg som reviso

rer, måtte man vælge 2 revisorer og 1 revisorsupple
ant.

1GO og 3RC valgtes til revisorer, mens 2UD 
valgtes til revisorsuppleant.

Pkt. 7.
Eventuelt.
5RO rettede en tak til 6PA for hans støtte til Kø- 

benhavn-afdelingen og håbede at se ham oftere i af
delingen fremover.

9DA ønskede mere public relations og afholdelse 
af et landsstævne.

Leo Hemmingsen ønskede gensidighedslicenserin- 
gen gjort nemmere ved indførelse af et internationalt 
kort, der kan bruges ved dokumentation overfor uden
landske myndigheder.

6GH spurgte hvorfor RTTY-materiellet var steget 
i pris?

3SH glædede sig over de fremskridt som denne GF 
tydede på. Syntes at oprettelsen af S.A.G. var loven
de.

4EV ønskede at se, hvorledes HB-medlemmerne 
stemmer ved HB-møderne. Det. skal fremgå af HB-
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referaterne. Forespurgte om HB havde tænkt over 
indførelsen af en licensklasse uden morseprøve på 2-m 
og opefter.

1GO efterlyste en agitation for EDR i aftenskoler
ne. Takkede 6PA for hans nære tilslutning til Hor- 
sens-af delingen.

80P ønskede 5NU’s medlemsskab taget op til dis
kussion i HB. Ønskede alle muligheder for service 
for medlemmerne undersøgt.

7DX mente, at det fremgik af HB-referaterne, 
hvem der stemte hvorledes. P og T-udvalget havde 
arbejdet godt, men man så gerne forslag fremsendt til 
udvalget.

4JA efterlyste samarbejde med fysiklærerne.
4EV omtalte Region I-anbefalingen om NBFM på 

VHF-båndene. Syntes ikke, at man skulle gøre kra
vene større for begyndere, der gerne starter på VHF.

2UD anbefalede kontakt med den lokale presse. 
Lokalformændene kunne også kontakte fysiklærerne. 
Anbefalede S.A.G. at se på muligheden for formands
møder.

4GS meddelte, at fysiklærerne havde fået en liste 
over lokalafdelingerne.

3Y sagde, at nu, hvor vi får statistik over hvorfra 
vi får vore nye medlemmer, vil det være nemmere 
med en indsats.

9AD fortalte, at man i Århus ville indbyde af
gangsklasserne med deres lærere til en orientering. 
Anbefalede andre afdelinger at gøre det samme.

3RC anbefalede at man i stedet for en teknisk re
daktør ansatte en teknisk stab på 3-4 medlemmer. 
Efterlyste en mand, der indenfor EDR kunne hjælpe 
afdelingerne med administrative problemer.

4GS sagde at bl. a. transport og renter gør, at pri
sen på RTTY-materiellet er steget.

1BP svarede på de mange spørgsmål og omtalte en 
ny propagandabrochure, der trykkes i et antal på 
10.000. Om formandsmøderne sagde 1BP, at struk
turrationaliseringen netop skulle indebære en nærme
re kontakt mellem lokalafdelingerne og HB. Vedrø

rende teknisk stab, må det være TR der skal komme 
med udspillet. Man vil se på sagen om en administra
tionsmand.

1BP takkede derefter 8KN for den glimrende og 
saglige måde, hvorpå han havde ledet GF.

8KN takkede de tilstedeværende for hjælpen med 
gennemførelse af en god GF. 8KN bad derefter gene
ralforsamlingen om at udråbe et leve for EDR.

Og med dette sluttede GF 1969 — idet dog sekre
tæren tilsidst betalte 27 kr. for ubetalte regninger, 
som »glemsomme« medlemmer havde efterladt.

OZ7DX, sekretær.

TEKNISK 
REDAKTØR

søges til OZ, efter at OZ7AQ ønsker at 
trække sig tilbage efter mange års arbejde 
for EDR.

Har du de rette kvalifikationer og me
ner at kunne afse den fornødne tid til be
stridelse af jobbet, så send snarest et par 
ord med nærmere oplysning om uddan
nelse m. v. til formanden for EDR, 
Bernhard Pedersen, OZ1BP, Bornholms- 
gade 66, 9000 Aalborg.

Generaldirektoratet for November måned 1969
post- og telegrafvæsenet. Solplettal 99.

Oversigt over de forventede bedst anvendelige 
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.

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

Japan 7 7 14 21 14 7 7 7 7 7 7 7
New Zealand 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7 7 7
Melbourne 7 7 14 21 21 21 14 14 7 7 7 7
Singapore 7 7 14 28 28 28 21 14 7 7 7 7
Indien 7 7 14 21 28 28 28 21 14 7 7 7
Sydafrika 7 7 7 21 21 28 28 28 21 14 14 7
Middelhavet 7 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7 7
Argentina 7 7 7 14 21 21 21 28 21 14 7 7
Peru 7 7 7 7 7 21 28 28 21 14 7 7
Vest Grønland 7 7 7 7 14 21 21 21 14 7 7 7
New York 7 7 7 7 7 14 21 21 21 14 7 7
Vestindien 7 7 7 7 7 7 21 21 21 14 7 7
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 14 7 7 7
Polynesien 7 7 7 7 7 14 14 14 14 7 7 7
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg

Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department) 
Telefon: (08) 13 53 50 efter kl. 17,30.

Contest Manager: OZ4FF
Margrethevej 22, 3700 Rønne 
Tlf. (03) 95 31 11

Red. DX-stof: OZ3Y
Halsebyvej 1, 4220 Korsør 
Telf.: (03) 580, Frølunde 102

Red. VHF-stof: OZ9AC
Kai Lippmanns Allé 6, 2791 Dragør 
Telf.: 53 12 89 

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

Red. Mobil-stof: OZ8JS
Aabenraavej 35, 6100 Haderslev 
Tlf. (045) 2 55 0

Red. Ræve-stof: OZ2NU
P. O. BOX 335,, 9100 Aalborg

En hilsen til OZ6PA.
Jeg føler det som en pligt - til og med en kær pligt 

- her, hvor jeg sætter mig for at skrive det første 
»Traffic Department beretter« efter dette års gene
ralforsamling, at knytte et par ord til den begiven
hed, der mere end noget andet satte præg netop på 
denne generalforsamling.

Alle ved, hvad jeg hentyder til - 6PA’s afsked 
med formandsposten - efter et uafbrudt virke på 
denne post gennem 18 år.

Jeg kom i EDR’s hovedbestyrelse sammen med 
6PA på generalforsamlingen i Arhus 1950 og har så
ledes længst af de nuværende hb-medlemmer fulgt 
6PA og hans virke både som formand og senere ikke 
mindst som redaktør af vort blad.

Jeg har ikke altid været enig med 6PA i hans syns
punkter vedr. foreningens arbejde såvel nationalt som 
internationalt - mest tværtimod. Men på grund af de 
menneskelige egenskaber - gode egenskaber — som 
altid har præget 6PA i hans debat, har det været 
vanskeligt at gøre en opposition tilstrækkelig effektiv 
til at give resultater. Man er blevet tvunget til bevidst 
eller ubevidst at være loyal. Hvorvidt dette så har væ
ret til gavn for EDR, skal jeg lade stå ubesvaret.

Imidlertid har 6PA altid været en støtte i mit arbej
de for »OZ« ved altid at tilbagevise den kritik, der 
har været gang efter anden af den plads, »Traffic De
partment« optager i bladet.

Denne plads er ikke blevet mindre, og ny forgre
ninger af »Traffic Department« vokser stadig frem - 
for øvrigt som et nødvendigt behov.

Jeg vil tro, at 6PA i kraft af sine egenskaber har 
haft færten heraf, og derfor rettidigt har valgt sig 
den rette ståplads.

For dette og så meget andet - gæstfrihed ikke at 
forglemme - vil jeg gerne sige 6PA tak for og føler 
mig overbevist om, at jeg har mange aktive amatø
rer bag mig i denne taksigelse, hvortil jeg personlig 
knytter ønsket om, at du må få mange års tilknytning 
til og glæde af arbejdet med »OZ« - selv håber jeg i 
endnu et kort stykke tid at kunne yde dig min hjælp i 
dette arbejde - indtil det bliver mig, der står for tur.

Held og lykke, 6PA.
OZ2NU.

Årsoversigt for Tr. Dept.
Tr. Dept.s arbejdsår ligger normalt fra 1. septem

ber det ene år til 31. aug det efterfølgende, således 
også for det nys afviklede.

Der har i den nævnte periode været:
Indgået 1114 postforsendelser 
Udgået 682 postforsendelser.

Ialt 85 diplomekspeditioner, heraf 
8 OZ-CCA udstedelser.

Diplomansøgningerne har i øvrigt omfattet:
WAC - SOP - CHC 25 Cont. - River Rhine - 

WGD - WAVE - DMCA - DMDX - DXCC - 
WAZ - DLD 100 - Baltic Sea - WAE III - S6S - 
WASM - WAS - W. Br. R. - WER - DDR 20 - 
DUF - Tokyo 100 - SC10 - AJD - DPF - Helvetia 
22 - California All Counties - Mass. A. R. W. - 
Civil War - SP DX CA - YO - DX C - W 100 OK 
- Ockenden - Liverpool - San Diego A. etc.

Ingen Knokke Konvention 1969
Gennem ON4UM er det blevet meddelt, at den tra

ditionelle Intern. Ham Convention i Knokke, Belgien, 
ikke vil blive arrangeret i år. Man håber at kunne 
arrangere stævnet igen i 1971.

Dr. OZ2NU.
Inden hjemrejsen må jeg nok hellere sende dig et 

par ord om, hvordan det er gået med min licens i DL 
og OE.

DL-licensen havde jeg en uge efter ansøgningen, 
men den østrigske nåede mig ikke inden afrejsen den

15. juni.
Ved ankomsten til Linz opsøgte jeg det lokale P&T 

og fik en halv time senere tildelt kaldesignalet 
OE5ZOL gældende til 31. juli, dog med den senere 
tilføjelse, at der ikke er nogen gensidigheds-aftaler 
OE-OZ imellem. En senere ansøgning om forlængelse 
til 30. sept. blev ligeledes efterkommet.

Til slut vil jeg håbe, at alle OE-oms må møde 
samme velvillighed hos vores P&T, som jeg har mødt 
her nede.

73 de OZ7IH/DL-OE5ZOL.

PJ8MM fra Sint Maarten.
Under »CQ«s World Wide DX Contest i oktober 

vil stationen PJ8MM være aktiv fra Sint Maarten. 
Gruppen, der vil søge at gennemføre denne DX-spe- 
dition, består af flere velrenommerede amatører, bl.
a. W2JAE/W2NQ, Clem Coleman, som har været 40 
m- operatør på K2GL. John Laney, K4BAI har været 
contest-deltagere i mange år indbefattet aktivitet fra 
TGøAA og HL9US. Les Black, WA5GFS er nylig
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vendt hjem fra YN1GLB. Resten af gruppen indbefat
ter W9ZRX - W9ZTD - K4MZU - W9POK/4 samt 
endelig K9RHN/PJ8MM.

Dx-peditionens adresse:
Jim Walsh,
K9RHN/PJ8MM, 
c/o Hy-Gain Electronics,
Highway 6 at Stevens Creek,
Lincoln, Nebraska 68501,
USA.

Jamboree on the Air.
Jamboreen i år, der er den 12. i rækken, starter 

lørdag den 18. okt. kl. 0001 GMT og slutter søndag 
d. 19. okt. kl. 2359 GMT.

Verdensspejderkontoret har sat følgende op som 
det primære i »JOTA«:

1) at spejdere får kendskab til kortbølgearbejde.
2) at spejdere får kendskab til elektronik.
3) at spejdere får lejlighed til at få kontakt med 

andre spejdere i ind- og udland, og at han får 
mulighed for at udbygge de kontakter, der star
tes under JOTA.

Gamle spejdere blandt de licenserede danske radio
amatører bør gøre en indsats for at aktivisere deres 
gamle trop. Det har ofte været nævnt, at overholdel
sen af licensbestemmelsen om forbudet mod, at andre 
end amatører benytter mikrofonen, skulle forringe 
mulighederne for en interessant JOTA. Dette er ikke 
helt korrekt, men det kræver en speciel information 
om spejderarbejdet i almindelighed og om den delta
gende spejdergruppe i særdeleshed, således at amatø
ren kan formidle oplysninger til og fra modparten.

Men selv uden besøg af en spejderpatrulje står det 
enhver frit at søge kontakt med en eller flere af de 
specielle stationer, der er i gang under JOTA-perio- 
den.

Log og qsl-kort sendes umiddelbart efter JOTA'ens 
afslutning til OZ3AG, der er EDR’s kontaktmand på 
dette felt. OZ2NU.

OZ-deltagelsen i sidste »OZ-CCA«-test.
Efter en hurtig gennemgang af de indsendte logs 

fra »OZ-CCA«-testen, har jeg konstateret, at følgende 
har deltaget fra OZ-land:

OZ1RK - 1LO -1W- 1QW
OZ2X - 2UA - 2LW - 2GC - 2DP - 2NU
OZ3HW - 3LW - 3FD - 3Q - 3IC - 3Y
OZ4CF - 4EDR - 4FF - 4HF - 4PM - 4HW -
4MD 4QX - 4OY - 4DX - 4H - 4AZ
OZ5MJ - 5DP - 5CV - 5RM - 5DX
OZ6 - ingen.
OQ7GI - 7JR - 70G - 7XG - 7ON - 7FP - 
7BQ - 7BG - 7JT 
OZ8LG - 8IH - 8JD - 8SW 
OZ8FZ - 9N - 9HS 
OX3AB og OY9LV 

i alt 51 OZ-stationer. Af disse har følgende indsendt 
log:

OZ1RK - 1W - 1LO - 1QW.
OZ2X - 2LW - 2GC - 2UA - 2NU 
OZ3LW - 3Q
OZ4HF - 4QX - 4FF - 4H - 4OY - 4AZ - 
4PM - 4FF

OZ5DP
OZ7XG - 7ON - 7JR - 7FP - 7OG 
OZ8IH - 8ILG 
OZ9FZ - 9HS.
OX3AB.

I alt 30 logt. Manglende logs 21 = 40%.
Vy 73 Karsten Tranberg, OZ4FF.

Aktivitetstesten september IS
cw .
01 OZ7GI 11 X 81 = 891
02 OZ1QW 11 X 69 = : 759
03 OZ4H 10 X 72 = 720
04 OZ4FF 11 X 64 = : 704
05 OQ2X 10 X 64 = : 640
05 OZ2X 10 X 64 = : 640
06 OZ4CF 10 X 63 = 630
07 OZ5DP 9 X 60 = 540
08 OZ8LG 10 X 42 = 420
09 OZ1RK 9 X 46 = 414
10 OZ1CZ 8 X 40 = 320
11 OZ4HW 7 X 42 = 294
12 OZ2LW 5 X 26 = 130
13 OZ2NU 3 X 10 = 30
14 OZ5AR 1 X 2 = 2

Fone.
01 OZ5JR 17 X 125 = 2125
02 OZ5PD 17 X 124 = 2108
03 OZ6RT 16 X 124 = 1984
04 OZ9KZ 16 X 122 = 1952
05 OZ3VG 15 X 120 = 1800
06 OZ5EV 15 X 114 = 1710
07 OZ2LW 15 X 110 = 1650
08 OZ5GF 15 X 100 = 1500
09 OZ4XP 15 X 98 = 1470
10 OZ4H 15 X 92 = 1380
11 OZ9GS 13 X 98 = 1274
12 OZ5KD 131 X 90 = 1170
13 OZ3BP 12 X 83 = 996
14 OZ2KI 12 X 60 = 720
15 OZ3VV 10 X 50 = 500
16 OZ8LG 6 X 14 = 84

nde logs: OZ1JO ITT - 1PD -
7?F

2UC - 
70G - 9KM -4EDR - 4CF - 6IB - 6MI 

9JE - 9Z i fone-afdelingen, der i alt har haft 29 del
tagere.

Manglende logs : OZ3TQ - OZ4EDR - OZ7UN - 
OZ7OF - OZ7OG - OZ9FZ - OZ9Z i cw-afdelingen, 
der i alt har haft 21 deltagere.

Når ej indsendte logs er anført, er det kun for at 
give et udtryk for den samlede deltagelse - det er sta
dig frivilligt at indsende logs!

Det er glædeligt at se de mange nye deltagere, og 
lad os håbe, at endnu flere kommer til.

Vy73/4FF.
CHC Chapter nr. 10.

Vi må af hensyn til visse diplomjægere med bekla
gelse meddele, at det tyske CHC-Chapter nr. 10 på 
grund af uoverensstemmelse med HQ er blevet opløst. 
Det må derfor antages, at den række diplomer, der 
var udstedt af dette Chapter enten ikke mere kan fås 
eller at udstedelse formentlig kun vil ske fremover i 
en stærkt begrænset periode.
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Eventuelle ansøgere anbefales derfor hurtigst mu
ligt at fremsende ansøgning.
IARU Region I og 80 mtr.

Som det formentlig også fremgår af referatet af 
Region I-mødet i Bruxelles, blev der på dette møde 
vedtaget en anbefaling af, at områderne på 80 mtr. 
mellem 3500 og 3510 kHz og mellem 3790 og 3800 
kHz skal forbeholdes intercontinentale forbindelser.

Dette skal hjælpe til at gøre langdistance-arbejdet 
på 80 mtr. mere interessant og lettere gennemførligt, 
når lokal-europæiske forbindelser ikke skaber QRM.

Traffic Department henstiller til alle OZ-stationer 
om at respektere denne anbefaling. OZ2NU.
The Diplom Ligura.
Udsteder: Ligurian Section of ARI.

Post Office Box 347 - Genoa - Italy.
Afgift: Granddiplom 10 IRCs.

Endorsement 5 IRCs. hver.
Tid: efter 1. juli 1969.
Krav: Grund-diplom 8 qso med provinsen Genua.

3 qso med provinsen Imperia.
2 qso med provinsen La Spezia. 
2 qso med provinsen Savonna.

2. kl. diplom: kræver yderligere henholdsvis 4-2-1
og 1 qso.

3. kl. diplom: kræver yderligere henholdsvis 3-2-1
og 1 qso, 

eller i alt 30 tællende forbindelser.
Enhver, der kontakter 4 Ligurian RTTY-stationer i 
til slutning til kl. 3 kravene, vil blive tildelt Colum- 
bus-medaljen.

Heard all Britain
Udstedes nu efter samme krav som for WAB (se 

»OZ« juli 1969) og den officielle logbog må anven
des.

For at hjælpe lytter-amatørene vil forbindelser, log
gede under WAB-testen, kunne anvendes som kredit 
for så vidt de implicerede stationer har indsendt log 
eller checklog - ellers er qsl’s unødvendige.

Prisen for såvel WAB som HAB er blevet reduceret 
til 12 IRCs.
Warren County (New Jersey).

En gruppe NJDXA-medlemmer vil gøre en ekstra 
anstrengelse for at få kontakt med alle de, der savner 
Waren County til et eller andet diplom. Der vil blive 
foranstaltet en ekspedition til dette sjældne county i 
weekenden d. 18./19. oktober. Kaldesignalet vil blive 
W2JT/2.

Frekvenser: 3555 - 7055 - 14055 - 21055 - 21355 
- 28075 og 28555 kHz.

QSL’s til W2JT.
Dr. OM 2NU.

OD5BA-professor Joseph Altar, Beirut, Libanon, 
bad mig videresende vedlagte meddelelse til »OZ«. 
Den vedrører, som du ser, »Lebanese DX Contest« 
fra 4. til 12. okt. - Præmierne er ret tillokkende. (Se 
regler i »OZ« juli 1969). Jeg havde qso med ham 
for 14½ år siden, men fik igen et kort fra ham for en 
qso d. 6.-2. 1969 kl. 0110 GMT på 40 mtr.

Sidstnævnte qso har jeg aldrig haft, så derfor skrev 
jeg til ham, at han denne gang havde haft fat i en 
»falsk« OZ7BA.

Ak ja - det er ikke første gang, andre har kunnet 
bruge mit call.

Vy 73, Einer Bøtter-Jensen, OZ7BA. 
The Cornish Award.
Udsteder: Cornish Radio Amateur Club.

QTH: Ted Bowden - G2AYQ.
Albany House, Goonown, St. Agnes,
Cornwall - England.

Afgift: 8 IRCs.
Krav: Europa kl. 1. 30 points.

Europa 2. kl. 20 points.
Europa kl. 3. 10 points.

Hver Cornwall stn. tæller 1 point og samme stn. 
må kontaktes på andre bånd for yderligere points. 

QSL kontrolleres af Traffic Department.
»CQ« SSB Award.

2xSSB certifikatet vil blive udstedt til enhver licen- 
ceret amatør, der kan forelægge bevis for kontakt 
med 100, 200 og 300 lande.

Stickers tildeles for hver nye lande udover grund
diplomet op til 300 lande, derefter udstedes det med 
hver 10 nye lande.

QSL-kortene for disse ansøgninger skal checkes af 
2xSSB diplom manager eller et af de autoriserede 
kontrolsteder for CQ DX diplomer. (Tr. Dept.)
1) Alle ansøgninger skal ske på den officielle ansøg

ningsblanket CQ 1067, som kan fås ved henven
delse til 2xSSB manageren ved fremsendelse af 
en selvadresseret kuvert med nødvendig returporto 
i form af IRCs.

2) Alle qsl-kort må være tydeligt mærkede 2 X SSB og
ligge i alfabetisk orden.

3) Ansøgning for 100 lande må være inkluderet i den 
første ansøgning.

4) Bekræftelserne må være vedlagt en liste over de 
krævede lande og stationer af hensyn til fremtidige 
referencer.

5) Ansøgningen vedlægges 1 dollar eller 8 IRCs for 
at dække omkostningerne for certifikatet. Tilstræk
kelig porto for returnering af qsl-kort må vedlæg
ges samt en selvadresseret kuvert. Når der søges 
om endorsement (Stickers), skal der vedlægges 2 
IRCs samt en selvadresseret kuvert.

6) Alle forbindelser må være med stationer på land 
arbejdende i de autoriserede amatørbånd.

7) Alle forbindelser, som benyttes ved ansøgningen, 
må være gennemført inden for en radius af 250 
miles fra den normale beliggenhed.

8) Enhver korrigeret bekræftelse vil resultere i perma
nent diskvalifikation af ansøgeren.

9) Fair play og god sportsmands ånd kræves af alle 
amatører, der arbejder for opnåelsen af 2xSSB- 
diplomet. Fortsat anvendelse af dårlig stationsbe
tjening og optræden vil resultere i diskvalifikation.

10) Såfremt et land mister sin status som sådan, vil 
det automatisk blive slettet i den gældende lands
liste.

11) Enhver afgørelse af CQ DX Award Advisory Co- 
mittee i ethvert spørgsmål vedrørende administra
tionen af dette diplom er endelig.

12)Alle ansøgninger sendes til Traffic Department el
ler til Louise Rippe, W8HDB, 2xSSB Award Mgr. 
3785 Susanne Drive, Cincinatti, Ohio, 45239 USA.
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SWL-spalten

OZ-DR 1482's forslag om en speciel DR-DX finder 
jeg er helt OK, fordi jeg tror, at flere vil bidrage 
med stof dertil, end til OZ-DX. Endvidere kunne man 
gøre noget for at aktivisere DR-amatørerne i forbin
delse med de månedlige aktivitetstester. Nu vil mange 
nok sikkert ryste på hovedet og henvise til juletesten, 
men jeg mener, at den ringe tilslutning skyldes for få 
info om testen for lytteramatøren. Endvidere kunne 
det også være rart at få gennemgået udfyldning af 
testloggen. Det var rart at se de mange SWL-diplomer 
TR havde med i sidste OZ, hvis SWL skulle have nog
le info om diplomer liggende, kunne vedkommende 
fremkomme med dem.

Best 73, OZ-DR 1446 Uwe Brodersen, 
Lærkevej 25, 6270 Tønder.

Oversigt over 80 m-DX:
Omkring 22-24 dansk normaltid er der næsten hver 

aften et DX-net i gang, som regel med GW3AX eller 
LA5KG som ledere af nettet, og man kan her køre 
nogle vældig gode DX’ere, men der er bare den hage 
ved det, at der på den tid af døgnet er en hel del 
QRM på båndet.

Man kan også være heldig at der er nogle DX- 
jægere i luften ved 5-tiden om morgenen, og ved den 
tid er der så godt som ingen QRM.

Vy 73 de OZ-DR 1482, Anker Jensen, 
Odensevej 114, 5500 Middelfart.

3,7 Mc/s-SSB :
OZ-DR 1482 : VE20B 23, XV5PM 23, 9G2DT 23, 

VO1FD 23.
14 Mc/c-SSB :

OZ-DR 1446 : OA8CF 18.
OZ-DR 1453 : EL8J 19, JA1IBX 20, WA4MMO/ 

KC6 18, OX3SS 17, 5H3KJ 20, 4X4GV 20, VK2XG 
20, 8P6CC 20.
21 Mc/c-SSB :

OZ-DR 1446 : MP4WHH 16, ZE1DE 17, ZS6QK 
17, MP4TCE 14, KZ1NEB 19, YV5CUK 19, 9Q5DG 
19, 9K2BV 19, 9X5AA 19, KP4EOW 21, CX9PP 21,
ZC4UA 15, 3V8AL 16, FL8MB 17, 5A4TE 17,
CN8CS 13, OD5EP 19, 9H1BL 15, CR6LX 11,
KA9MF 12, OD5BA 10, KP4DCR 11, TJ2BQ 11,
plus masser af JA, JH.

OZ-DR 1453 : JA8DNZ 11, CR7RD 17.
QSL-QTH’s:

KR6JT via DL7BT - CR6LX via W3HWK (tnx 
info DR 1446!) - 8P6CC via W40PM.

Som det sikkert ikke er ubekendt, har OZ7DX truk
ket sig tilbage fra posten som redaktør af SWL-spal
ten. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
7DX tak for det arbejde, som han har udført for os 
DR’s. 7DX er dog stadig DR-leder, men indtil videre 
fungerer jeg som redaktør af SWL-spalten.

Som noget nyt har vi denne gang indført OZ-DX, 
og jeg vil gerne hermed opfordre alle aktive DR-folk 
til at bidrage til OZ-DX (og selvfølgelig til SWL- 
spalten i det hele taget!), også med noget som I

måske ikke synes er DX, men som alligevel kan have 
interesse!

Proceduren ved anmodning om OZ-DR-nummer 
foregår for eftertiden ved henvendelse til kasserere 
med oplysning om navn, adresse og medlemsnummer.

I DR-spalten savner jeg stationsbeskrivelser fra OZ- 
DR’s. Altså : Frem af busken, hvad enten I kører med 
0-V-0 og stavantenne eller Drake og Quad!

Stof til næste SWL-spalte til Torben Jensen, Sandal
vej 17, Sandal, 7000 Fredericia! (Husk, at stoffet skal 
være hos mig inden 22. oktober!).

Vy 73 es best DX! OZ-DR 1453.

Undskyld hr. hovedredaktør, at manuskriptet til 
denne måneds »OZ-DX« kommer lidt senere end nor
malt. Måske har OZ’s læsere interesse i at kende år
sagen. Og her er den : Netop hjemkommen fra en 
kongres i jernbane-kortbølgeamatørernes internationa
le organisation F.I.R.A.C. Stedet var i år Tysklands 
alper i Hammersbach, nær landets højeste bjerg »Zug- 
spitze«, der er 2964 meter højt. 19 af deltagerne var 
fra OZ land. Kongresstationen DL0CF kørte hundre
der af QSO, overvejende med CW. Med egen station, 
(OZ3Y/DL), blev det til lidt på SSB, dels fra hotellet, 
dels som portabel på bjergtoppen. Erfaringen er, at 
den store højde ikke forøgede den distance, som 
»skip« begrænsede. Derimod var rapporter med QRK 
9 + + almindelige. En brændt sikring begrænsede for
søget til 3,7 Mc SSB.

Under et ophold i en østrigsk alpedal beundrede en 
G, en DL og en F ham en stor »fugl«, der svævede 
helt stille. Uenigheden var stor, om det var en ørn 
o.s.v. En lokal mand erklærede imidlertid, at det var 
en drage som børn havde oppe! Derefter fastslog vi, 
at den snor børnene benyttede måtte være en »Drake
line!«

Hvor mange hams huserer sker der også sensatio

Kongressens QSL-kort 
Haus Hammerbach, 

Grainau - Zugspitzdorf
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ner. En af dem var : En vandantenne. Ved at beundre 
et springvand med en vandsøjle på ca. 20 meters høj
de, blev vi rørende enige om, at den kunne bruges 
som vertikal antenne til 80 meter. Gammamatch kun
ne foretages med en lodret plade, anbragt et passende 
sted i vandstrålen og resonansfrekvensen kunne regu
leres ved at åbne mere eller mindre for vandtrykket, 
hi. - Kustoden var dog mindre begejstret for direkte 
forsøg på stedet! - Efter denne vandede historie går 
vi over til at se på :

DX-peditioner:
Det forlyder, at XT2AA sammen med to andre 

ops vil være i gang i 2 weekends fra TZ2, muligt 
med call TZ2AA. Har TZ ikke været i gang når dette 
læses, så aflyt frq. 21280 SSB fra kl. 1730 i weekends.

XF4 (Revilla Gideo) har været i luften, og man har 
plan om igen at bringe XF4 i luften den 17. novem
ber med XE1IX og XE1J som ops. 5 bånds aktivitet.

Franz-Josef Land er ret aktiv med call: UA1KED. 
Oftest på 14 Mc CW, mellem kl. 10 og 11,30 GMT. 
I april 1970 har man planlagt en dx-pedition til øen, 
med bl. a. UA1CK som opr.

Pacific Net med VR IL, KC6CT, VR2CC m. fl. er 
i gang på 14265 SSB. Torsdage kl. 07 og fredage kl. 
06 GMT.

Spratley Isl. siges at være i søgelyset. W dxers hå
ber at komme i luften derfra, med hjælp fra Hong 
Kong amatører. Vi håber vor landsmand VS6AD, 
(Herb), vil give nærmere info.
DX Nyt :

CE9AT (S. Shetland) har som regel QSO med 
QSO-manageren CE3ZN på 14185 SSB, på fredage, 
og er derpå QRV for EU dx call.

Marcus Isl. har skiftet nationalitet. Med japansk 
besætning hedder øen: Minami Toroshima. JA8KB 
er meteorolog på øen, og anvender prefix’et JD1YAA. 
Status som separat DXCC land er den samme.

Bouvet Isl. 3Y kommer også i luften med en me
teorolog opr. En mand med navnet Lars, siges at 
komme i luften, så snart han har modtaget en SR400. 
Måske har LA noget nyt til næste OZ om det fæno
men.

Det har vist sig, at de mere eller mindre mærkelige 
calls som Gus, W4BPD, anvendte i det Indiske Ocean 
ikke er i overensstemmelse med ITU aftalerne. Gus 
har dog næppe selv haft interesse i at benytte alle de 
skråstreger!

I »CQ« WW contestens fone afd. i oktober, vil 
Sint Maarten : PI8MM være i gang med ops : PI5MM 
og PIøMM.

I samme test deltager den kendte W3MSK fra Cu- 
racao med call: PI0CC.

Eneste tre amatører i Brunei VS5, forlader alle 
landet i efteråret.

ZD8Z, lim, kendt af mange, har skiftet QTH til 
Trinidad, med call: 9Y4AA. Han er villig til QSY 
for 5 bds. DXCC.

XT2AA, Voltaic Rep. vil være aktiv der, indtil nyt
år.

KM6BI, Midway Isl., en klubstation, bliver igen 
aktiv med ny opr. Ved ankomsten lå der ca. 1000 
ubesvarede QSL! hans adresse er: RMC Robert Mc

Cormick, Am.Rs. KM6BI, FPO, San Francisco, Calif. 
96614, USA.

TR8AG, Gabon, (nævnt i forrige OZ), har haft 
lynnedslag på stationen, det hele gik op i røg. Når 
dette læses, skulle Guy imidlertid være køreklar igen, 
med nyt grej.

VP8SY, S. Shetland, håber at finde sin log i rester
ne af stationen. Der har været vulkansk aktivitet un
der basen, som man måtte evakuere en tid.

Om et DX møde nærmere i dec. OZ. — Og så ser 
vi på, hvad der er opnået i den sidste tid :

Båndrapporter:
3,7 Mc SSB : (Inden lan, OZ5JR skiftede til YL 

frq. i Mammersbach), nåede han at worke følgende: 
5Z4KL 22, IX3XI 22, EP2BQ, IW7VH 23, IW1CI, 
OD5BA 24, og endelig ZL2BCC 06.

7 Mc SSB : OZ3SK : ET3USA 01, YN2IS, HK3WO 
05, ZL1AGO, ZL3GQ, HP1IC, TG8IA 06, UJ8KAA 
21, VP9BK 23.

14 Mc CW: KP4DGE, ZP5CE 01, 9Y4AA 04, 
KH6GGK 05, K5MWZ/KH6 07, KH6RS 08, OX3LP 
12, XW8CZ, VU2WGZ 16, MP4MBJ, DU1OR 17, 
ZE1DG 18, EL8J, AP5HQ, CT2BO 19, HP9FC/mm, 
VP9BY/p, CE9AT 20, CX1BBV, VU2KV, KV4CI 
21, PI2VD, FG7TE, CX2FD, FM7WD, FG7TE 22, 
CE2PN 23, TG4SR, CN2AQ 24 + mange flere. Paul 
rapporterer VR6TC med S8, og en langsom QSO af
vikling, (Yes Sir!). Også KC6CT og 8R1J er hørt ca. 
midnat. (Der er noget at gøre på CW!).

14 Mc SSS :
OZ3SK: ID1YAB, WA4MMO/KC6 17, CP6EV, 

HCøHM 23. OZ5JR : (Før QRM fra 6W8AL’s dat
ter!), CP, KZ, KV, ol, 9Y4LP 08, 7X2MD 08, 
WA4MMO/KC6 (Palau, W. Car.) 18, HBøXXA 17, 
9Y4AR 22, ZS1ANT (Antarkt.) 19, TA2EA 20, 
IX8IL 18, OX3PZ 21 + mange flere.

21 Mc SSB :
OZ3SK : FB8ZZ, FL8MB 14, KC6IC 13, YB8AAG, 

ZD9BM 18, KH6BZF 19, KC4USP, KH6II 20, 
9VØPA 16. Congrats Egon.

28McSSB :
OZ6GH: ZE6IP og VQ8CV - mere følger! 

OZ3SK: XT2AA, XW8AL 11, TR8AG 14, FL8MB, 
FP8AB 15.

Det var alt for denne gang. En hel del QSL info, 
må udskydes til næste måned.

På genskriv! Adressen: Halsebyvej 1, Korsør, se
nest den 27.

73 OZ3Y Hans.

Bliv medlem af EDR 
og modtag OZ hver måned 

Kontingentet er kr. 40,00 om året. 
Skriv til kassereren:

Fru Grethe Sigersted, 
Borgmestervej 58.

8700 Horsens.
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I week-end’en den 6. og 7. september blev årets 
største VHF-UHF test afviklet under gode forhold. 
Mange var taget ud til høje punkter for at få en bedre 
QTH end den derhjemme, - der blev under testen op
nået QSO-antal på over 200 af flere. Stationsbetje
ningsmæssigt var testen karakteriseret ved de utallige 
een-kanals forbindelser, der blev afviklet- jeg tror, der 
er mange, som efter testen vil gå i gang med at bygge 
VFO udstyr under en eller anden form. Når nu der 
skal bygges om, var det værd at overveje, om der ikke 
samtidigt skulle modificeres til ESB - forholdet er 
det, at flere og flere stationer anvender ESB på 144 
MHz båndet, tænk bare på alle de tyske stationer, 
man ikke fik forbindelse med under testen, fordi de 
kun lyttede efter ESB signaler!

OZ2ME har sammen med sin log til testen sendt et 
følgebrev, som giver en god beskrivelse af testen: 
»Stationen blev installeret i toppen af Fakse vandtårn, 
hvor der for enden af en gennem vandtanken gående 
vindeltrappe var tilstrækkelig plads til stationen, drøm
mesenge m. v. indendørs. Antennen, 2X10 element 
yagi spacet ca. 3 meter, var anbragt på en stump 
1½” mast gennem et hul i toppen af tårnet (dannet 
ved afmontering af en zink-udluftningshat!), antenne
højde ca. 90 meter over havet.

Øvrige stationsdata:
Feeder : 10 meter RG8A/U.
PA : 4 X 150A lineær, 300 watt peak.
TX-RX: Transceiver på VFX-basis, CW, AM, 
ESB (fasemetode på 128 MHz).
RX: 1. båndbredde 8 kHz, detektor for AM, 
PM, CW/ESB. Indgang med 6CW4 HF + 
6CW4 mixer.
Modulator: Dynamisk mike, Clipper + lavpas- 
filter.

Under testen blev der skønsmæssigt kørt 1/3 AM, 
1/3 CW og 1/3 ESB, men på grund af de ovenud 
gode forhold skønnedes det ligegyldigt hvilken kom
munikationsform, der blev anvendt. Der blev konsta
teret en stærk forbedret stationsbetjening og -teknik, 
idet hovedparten af forbindelserne blev afviklet på 1 
kanal, selv i CW-båndet. Desværre forårsagede et par 
hos os, temmelig kraftige stationer (OZ3PU og 
SK6AB/7) svære splatter i ESB-båndet, formodentlig 
på grund af ivrighed kombineret med manglende am
plitudebegrænsning i modulatoren. Der blev kørt 175 
QSO med et km-gennemsnit på ca. 400 km, og med 
længste forbindelse på 980 km (HB) - vort relativt 
lave QSO-antal skyldes for langsom QSO-afvikling i 
starten af testen.

Jeg håber at kunne bringe resultatlisten fra testen i 
november nummeret af »OZ«.

Testnyt:
UK7 november CW-test

Sändareamatörer i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige inbjudes härmed till cw-test från 1. november 
kl. 20,00 GMT till den 2. november kl. 08,00.

Frekvensbånd: 144, 432 och 1296 MHz. Ett QSO 
pr. station och band. Region I bandplan gäller.

Poängberäkning : 1 poäng pr. km.
Testmeddelande: Typ 59(9)001 GQ56B'(rapport, 

QSO-nr. och QRA-lokator).
Loggar i A 4 format skall innehålla från vänster till 

höger: datum, klockslag (GMT), motstation, sänt 
medd., mottaget medd., avstånd i km och en tom 
kolumn.

Uträknad log sändes till SM7BZX, Sven Holmkvist, 
Bäckavägen 3, 222 48 UPPÅKRA, senast den 20. no
vember. Styrelsen UK7.

UK7 julitest
Öresundspokalen gick till Yngve, SM7BCX, som 

för tredje året i rad vann en överlägsen seger.
Konditionerna under testen var hyggliga vilket be

visas av de längsta QSO-NA för respektive lands för- 
stemann (från LA kom ingen logg):

SM7BCX - OK2BJL 730 km.
OZ6OL - DL3SPA 645 km.
OH2NX - UP2KCZ 550 km.

Resultatlista:
1. SM7BCX 43.162 16. OZ8SL 2.310
2. OZ6OL 34.740 17. OZ8UX 2.272
3. OZ1OZ 22.028 18. OZ6CP 2.265
4. SM7DBI 20.370 19. OZ1GE 1.943
5. OZ3PU/P 16.533 20. OZ6DN/P 1.822
6. OZ9SW/P 13.811 21. OZ6HY 1.723
7. SM6CYZ/7 7.872 22. OH2NX 1.550
8. SM7BZC/7 5.140 23. OZ6BT 1.480
9. OZ9EVA 4.901 24. SM4DBH/6 735

10. OZ6HR/P 4.875 25. OH3AZS 349
11. OZ4BK/P 4.728 26. SM6YK 347
12. OZ2GM 3.961 27. OZ7DX 325
13. OZ3IN 3.021 28. SM2DXH 200
14. OZ9AC 2.805 29. OZ8HV 65
15. OZ5WK 2.455
Aktivitetstesten:

Placeringerne i september-testen blev :
144 MHz: OZ5TDR - 4015 points

8MV - 3965 points
4BK/p - 2790 points
8UX/p - 1660 points
9EVA - 1009 points
2GM/p - 999 points
8MX - 927 points
1GE - 695 points
4GT - 252 points

Tilføjelse til 144 MHz listen for august-testen: 
SMøCER/OZ - 10007 points.

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 
1900-2359 DNT.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 
2200-2359 DNT.

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

432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem kl. 
11,00 og 12,00. Se også september OZ side 355 for
oven til højre.

Aktivitet:
OZ-DR 1421 skriver : »Jeg har hørt følgende på 

144 MHz båndet: den 27. juli: SP2ADH - SP6XA -
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SP9FG - 3Z3GZ - 3Z6BSB - 3Z9AI og via ARTOB 
PE2PML/2 - LX1SI - OK1AIB - OK1VM.S, DL, 
PA og G stns; den 5. august: 3Z1AAY - 3Z1CNV - 
3Z2LU - 3Z2RO; den 13. august: LX1SI på meteor- 
scatter R5 S9 med ESB; den 31. august: EI2A; den 
7. september: OE3XUA/3 - 3Z6LB - OKlVHK/p
- OKlKSO/p - OK3CAF/p (KJ62g); den 20. sep
tember : F9NJ/p - ON4MV - ON4ID - ON5CG - 
G3SOA - G3BDQ - G8BEJ - G8CTE - GB3ANG
- GB3VHF«.

OZ5AB skriver : »Den 17. september var der en 
åbning til Berlin - jeg fik QSO med 20 stationer, hvis 
input var fra 0,5 watt til 50 watt - rapporterne var 
S9*<=.

Følgende vides at have wkd GI5ALP i London
derry, Nordirland den 31. august med ESB : OZ60FI,

RÆVEJAGT-nyt
Danmarksmesterskabet i Rævejagt 1969. Vi slap da heller ikke for nogle mindre uheld, det

DM i Rævejagt blev afviklet lørdag nat d. 13. sep- var synd for Chris og Buller, at de måtte udgå på
tember omkring Jyderup på Sjælland, hvor Helsingør grund af nedbrækket dynamo, særligt da de i forvejen
og Københavns afdelinger stod for arrangementet. havde vundet pokalen 3 gange og kunne vinde den til

For nogle ser det måske mærkeligt ud, at der ikke ejendom denne gang. De kikker nok på dynamokul-
deltog så mange fra Sjælland, men det har sin for- lene, inden de tager på DM-jagt næste gang. Under-
klaring, idet 6 af vore bedste hold ikke havde kvali- tegnede gik da heller ikke fri for skrammer idet jeg
ficeret sig til DM og derfor påtog sig hvervet som som en af de sidste, der forlod Jyderup, prøvede på
ræve m. m., og det har de vist også varetaget sær- at vælte hotel Skarritsø med rigtigt dårligt resultat og
deles godt, der faldt i hvert tilfælde mange bemærk- nogle buler.
ninger om, at sværhedsgraden var noget over middel, Men resultaterne. Først DM, hvor der var 10 hold,
og dette siger vist resultatslisten ganske tydeligt. som havde kvalificeret sig:

Nr. 1 OZ9SW, Jørgen Brandi H. Jensen (Daffi) 6 ræve på 369 minutter.
Nr. 2 H. Christensen, Tønder V. Løkkeborg, Tønder 5 ræve på 297 minutter
Nr. 3 Erik Lind, Tønder Egon Petersen, Tønder 4 ræve på 210 minutter
Nr. 4 H. Poulsen, Horsens A. Jacobsen, Horsens 4 ræve på 274 minutter.
Nr. 5 G. Christensen, Tønder A. Nissen, Tønder 4 ræve på 309 minutter.
Nr. 6 A. Løkkeborg, Tønder E. Løkkeborg, Tønder 4 ræve på 326 minutter.
Nr. 7 R. M. Mundbjerg, Tnøder B. Petersen, Tønder 4 ræve på 327 minutter.
Nr. 8 C. Johannessen, Tønder G. Johannessen, Tønder 4 ræve på 343 minutter.
Nr. 9 Aage Holst, Tønder Karen Holst, Tønder 3 ræve på 248 minutter.
Nr. 10 Chris, Herning Buller, Herning 2 ræve på 153 minutter.

Den individuelle konkurrence.
Nr. 1 OZ9SW, Jørgen Brandi, Herning H. Jensen Herning 6 ræve på 369 minutter.
Nr. 2 H. Christensen, Tønder Vigge Løkkeborg, Tønder 5 ræve på 297 minutter.
Nr. 3 Erik Lind, Tønder E. Petersen, Tønder 4 ræve på 210 minutter.
Nr. 4 H. Poulsen, Horsens A Jacobsen, Horsens 4 ræve på 274 minutter
Nr. 5 A. Frandsen, Stenløse J. Petersen, Stenløse 4 ræve på 303 minutter.
Nr. 6 G. Christensen, Tønder A. Nissen, Tønder 4 ræve på 309 minutter.
Nr. 7 A. Løkkeborg, Tønder E. Løkkeborg, Tønder 4 ræve på 326 minutter.
Nr. 8 OZ8FG, Helsingør L. Nielsen, Helsingør 4 ræve på 327 minutter.
Nr. 9 R. M. Mundbjerg, Tønder P. Petersen, Tønder 4 ræve på 327 minutter.
Nr. 10 C. Johannessen, Tønder G. Johannessen, Tønder 4 ræve på 343 minutter.
Nr. 11 OZ80P, Helsingør OZ8QD, Helsingør 4 ræve på 360 minutter.
Nr. 12 Aage Holst, Tønder Karen Holst, Tønder 3 ræve på 248 minutter.
Nr. 13 A. Andersen, Tønder S. Nielsen, Tønder 3 ræve på 271 minutter.
Nr. 14 T. Jørgensen, København Xyl 3 ræve på 278 minutter.
Nr. 15 OZ8OM, Helsingør P. Jørgensen 2 ræve på 145 minutter.
Nr. 16 Chris, Herning Buller, Herning 2 ræve på 153 minutter.
Nr. 17 OZ7US, Korsør P. Gylling, Korsør 2 ræve på 170 minutter.
Nr. 18 OZ2FN, Havdrup Britta Ajspur 1 ræv på 83 minutter.

OZ4AO.

R5 S4, 10 Wo - OZ8LX - OZ9AU, R5 S6 - OZ9NI, 
R4 Sl-3, 5 Wo og OZ9AC med CW. Samme dag 
wkd OZ6OL med ESB EI6AS.

PS. HUSK 2 METER BANDPLANEN.

vy 73 de 0Z9AC.

2-meter klubben
holder møde torsdag den 23. oktober kl. 19,45 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 min. gang 
fra stationen). Klubaften.

OZ5MK.
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FRA AFDELINGERNE
AMAGER

Formand: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsens- 
gade 61, 2300 København S. Tlf.: AM 3812 v.

Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 
17, København S. Buslinie 37 til Lergravsvej.

Fredag d. 17. oktober: Rævejagt på Amager.
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.

Program fremover : Se opslag i lokalet.
Vy 73, Niels.

ESBJERG

Call: OZ5ESB.
Klublokale: Finsensgade 23, 2.
Formd. : OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Kass.: OZ8LL, Lise Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Sekr.: OZ1EM, E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80. 
Best.medl.: OZ7LZ, F. Højgård, tlf. (05) 17 50 95. 
Best.medl.: OZ2ZJ, B. Jacobsen.
Der indkom en mængde forslag til vinterens bygge

aftner, så bring din værktøjsæske i orden, - og husk 
den.

Program:
Onsdag den 22. oktober : Byggeaften.
Onsdag den 29. oktober : Auktion.
Onsdag den 5. november : Byggeaften.
Onsdag den 12. november: Transistor i praksis v. 

QZ1LN.
Rævejagter: Når dette læses, er der sikkert lagt 

sidste hånd på afdelingens 6 nye rævemodtagere. Det 
ville glæde os meget, om nogen ville møde op, så de 
alle vil være i brug, når OZ7RÆV pisker æteren til 
skum tirsdag aften og lørdag eftermiddag.

Vy de 73 OZ1EM, Erland.

GIVE

Klublokale: Rådhuskælderen.
Formand : OZ4CR, Jørn Christiansen.
Kasserer : OZ5GM, Gunner Hansen.
Vi er nu rykket ind i et nyt lokale (kælderen under 

Give ny rådhus). Lokalet er nyistandsat fra A til Z 
og med nyt inventar. Der er borde og stole til 40 per
soner. Lokalet er velvilligt stillet til rådighed af Give 
kommune.

Vi vil gerne her bringe en tak til vor tidligere vært 
gennem mange år, OZ9AJ. Hver gang klubben var i 
bolignød, har 9AJ reddet situationen.

Når dette blad udkommer har klubben indledt sæ
sonen med teoriundervisning under aftenskolen, samt 
morse- og byggeundervisning.

Teoriundervisningen ledes af formanden OZ4CR og 
foregår i Give ny skole, klasseværelse nr. 1, hver 
tirsdag kl. 19,30-21,30.

OZ4SP står for morsetræningen. Elever fil morse- 
træning møder torsdag aften kl. 19,30 i klublokalet. 
Ligeledes hver torsdag aften fra kl. 20,00 har vi byg
geaften, foredrag, demonstration m. v. Månedligt 
program søges fremover bragt i OZ.

Torsdag den 6. november afholdes ordinær gene
ralforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Forslag til 
generalforsamlingen tilsendes formanden senest 3 da
ge før.

Husk hver TORSDAG aften i RÅDHUSKÆLDE
REN. Vy 73 de OZ5BZ, Erik.

HADERSLEV___________________________
Formand: OZ8IS, Jørn Steffensen, Aabenraavej 35, 

6100 Haderslev, tlf. (045) 2 55 03.
Afds. call: OZ7HDR.
Onsdag den 24. september havde afdelingen besøg 

af OZ9MO, Jarl Risum, der holdt foredrag om inte
grerede kredse, muligheder og anvendelse. Der var 
mødt 30 amatører fra hele Sønderjylland, som i rigt 
mål fik deres kendskab til integrerede kredse udvidet. 
Afdelingen vil gerne takke 9MO fordi han kunne af
se tid til at drage den lange vej fra København og på 
så effektiv en måde gøre andre bekendt med et så 
vanskeligt emne som integrerede kredse.
Program:

Onsdag den 1. oktober: OZ4QS, Arne Sørensen, 
starter afdelingens kursus i måleteknik med en kort 
indføring i måleteknikkens almindelige principper.

Tirsdag den 7. oktober: Mobiltest ved »Thomashus 
Kro« kl. 19,30.

Onsdag den 8. oktober: Bygge- og kursusaften.
Onsdag den 15. oktober: Bygge- og kursusaften.
Onsdag den 22. oktober: Vi kører alle til »Fælles 

sønderjysk aften« på hotel »Hvide Hus« i Åbenrå.
Onsdag den 29. oktober: Bygge- og kursusaften.
Tirsdag den 4. november : Mobiltest ved »Thomas

hus Kro« kl. 19,30.
Onsdag den 5. november: Afdelingen påtænker 

denne aften at afholde en auktion. Grej der er i or
dentlig stand modtages.

Onsdag den 12. november: Bygge- og kursusaften.
Onsdag den 19. november: Bygge- og kursusaften.
Resultatliste for Haderslev afdelings månedlige 2-m

mobiltest: 
Placering Call sept. total.

1. OZ2TV 415 875
2. OZ4FD 420 805
3. OZ3M 345 705
4. OZ8IN 305 455
5. OZ8BX 415 415
6. OZ4ER 340
7. OZ8AJ 275
8. OZ2EQ 250
9. OZ6AK 225

10. OZ1AR 85
Husk mobiltesten på 2-m den første tirsdag i hver 

måned!!!
Det var alt. Vy 73 de 5WD, Valdemar.
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HELSINGØR HURUP

Call: OZ8QRY.
Formand: OZ8OM, Ole Maymann Hansen,

Set. Knudsvej 6, 3000 Helsingør, tlf. 21 67 22.
Når dette udkommer har vi afholdt vor årlige ge

neralforsamling. Desuden skulle vi være godt i gang 
med et hold elever til C-licens. Der er undervisning 
under aftenskolen hver torsdag. Vi håber at de fleste 
af de 15, der starter, gennemfører.

Derfor er vor aften med »åbent hus« om torsdagen 
slut, og vi flytter møderne tilbage til tirsdagen.

Vy 73, 0Z80M.

HORSENS

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

6 A, 8700 Horsens.
Næstformand: OZ3WB, Børge Winum, Voldgade 

18, 8700 Horsens.
Kasserer: OZ1JX, Jens Skovbo, Beringsvej 62, 

Bækkelund, 8700 Horsens.
Sekretær : Søren Chr. Jensen, Aaboulevarden 1051, 

8700 Horsens.
OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84,

Thorsted, 8700 Horsens.
Søndag kl. 8,30 : Rævejagt.
Mandag kl. 20,00 : Teknisk kursus.
Onsdag kl. 19,30 : Morsekursus.
Torsdag kl. 20,00 : Klubaften.
Som det fremgår af ovenstående er vi startet på 

noget af vinterens program. Se venligst dit lokale 
program. Når dette udkommer har OZ1RT, Reiner, 
den 9. oktober været i klubben med sit nye PA-trin 
til 2-m og fortalt, hvordan det var opbygget.

Torsdag den 23. oktober kommer OZ1RT igen. 
Denne aften fortæller 1RT om en ny antennetype til 
2-m.

Med hensyn til vinterens byggeprogram kommer 
der nok en aften (tirsdag), hvor vi skal lave et eller 
andet. OZ2HK har vist en strømforsyning på trap
perne.

Morsekursus er startet den 17. september med 
OZ5GM som lærerinde. Teknisk kursus er startet den
6. oktober med OZ2VK, OZ6JI og OZ3WB som læ
rere, idet de har delt VTS’n op i tre sektioner, og ta
ger en sektion hver, så hvis du vil være med, så 
skynd dig og mød op.

Vy 73, Søren.

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

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

tlf. Krik 85.
Kasserer: O. A. Frederiksen, Vestergade 7, tlf. 121.
Vi er nu kommet godt i gang efter sommerferien, 

der har været stor tilslutning til mødeaftenerne. Disse 
er blevet gennemført programmæssigt, dog med én 
undtagelse. Det var den 28. august. Da holdt Mogens 
Hammer et interessant og lærerigt foredrag om tran
sistorer og deres anvendelse i praksis. Dette foredrag 
siger vi dig tak for, der var flere, der fik lært noget 
nyt om halvledere og mod på at gå i gang med de 
»nymodens« transistorer.

Vi har siden den 11. oktober haft CW undervisning 
og -øvelser de første 30-45 minutter af mødeafte
nerne, og klubaftenerne begynder derfor indtil videre 
kl. 19,45, så vi først kan træne lidt CW og alligevel 
nå det planlagte program.
Program.
16. oktober 1969 : CW og hyggeaften.
23. oktober 1969 : Foredrag med indbydelse af nabo

foreningerne og andre interesserede.
30. oktober 1969 : CW og byggeaften.
6. november 1969 : CW og teori.
13. november 1969 ; CW og hyggeaften.

Som du ser, har vi planlagt et særligt foredrag den 
23. oktober. - Da har OZ1BP lovet at komme og for
tælle om modtagere og andet af hans speciale. EDR 
Hurup afd. vil hermed gerne indbyde naboforeninger 
og andre interesserede til at deltage i denne aften. 
Dette gælder også de omkringboende amatører, der 
ikke er medlemmer af lokalforeningen. Kom bare, der 
bliver sikkert meget at hente, både for begyndere og 
»Old-timers«. OZ1BP er jo (bl. a.) kendt fra sine 
mange konstruktioner i OZ.

På foreningens vegne : Vy 73 de Finn.

KOLDING______________________________
Formand: OZ5CM, Vestervang 4, 6091 Bjært.
Kasserer : OZ9OF, Ørnevej 15, 7000 Fredericia.
Sekretær: OZ6CP, Kaj Munks Vej 14, 6000 Kol

ding, telf. 52 56 18.
Afdelingens generalforsamling holdes torsdag den

23. oktober kl. 20,00 i kantinen på Vetaphone Elek
tronik.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet, bedes 
indsendt til formanden senest den 20. oktober.

OZ6CP.

EDR sælger:
Vejen til Sendetilladelsen .......................................... kr. 27,50
Emblemer ..................................................................  kr. 6,25
QSO-instruktionshæfte .............................................. kr. 3,00
QTH-liste   kr. 6,25
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) ...............................  kr. 4,50

Alle priser er incl. moms. Portofrit ved forudbeta
ling af beløbet på giro 2 21 16, E.D.R. Box 79, 1003 
København K.
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KØBENHAVN

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

der møde hver mandag kl. 20,00. QSL-centralen 
(OZ6MK) åben kl. 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.

Morse - optræningskursus.
Vi vil lave et sådant kursus, såfremt tilslutningen 

bliver mindst 15 deltagere. Det vil blive hver torsdag 
aften i de kommende måneder - på grund af plads
mangel i afdelingen bliver det i lokaler på Østerbro. 
Kursusafgift vil blive noget afhængig af deltagerantal
let. Første aften bliver torsdag den 23. oktober. So 
brush up your CW! Tilmelding snarest til OZ5RO. 
Programmet:
Mandag den 20. oktober :

Ordinær generalforsamling kl. 2000 prc. Se ind
varsling i OZ for september. Kun medlemmer af afde
lingen har adgang. Gyldigt medlemskort skal fore
vises.
Onsdag den 22. oktober :

Rævejagt. Se OZ for august.
Lørdag den 25. oktober:

Rævejagtsmøde kl. 1530 i afdelingens lokaler. Til
rettelæggelse af jagter for vintersæsonen.
Mandag den 27. oktober :

Klubaften. Som sædvanlig med en hyggelig sludder 
og Esthers berømte kaffe, ostemad og wienerbrød. 
Mandag den 3. november :

Hvor bor vi til næste år? Orientering om lokale
situationen.
Mandag den 10. november :

VHF-aften. Vi ser på transistoriseret grej. Der er 
mange VHF-amatører, der har interessante ting på 
deres station. Tag det med og fortæl om, hvad du har 
af transistoriseret grej både til 70 cm og 2 m. 
Mandag den 17. november :

Klubaften.
P. B. V. OZ1SZ, sekretær.

LOLLAND-FALSTER

Formand: OZ2NI, Mimi Engberg, Vesterskovvej 
47, 4800 Nykøbing Falster, tlf. (03) 85 31 44.

Kasserer : OZ6KJ, Knud Jensen, Pontoppidansgade 
6, 4800 Nykøbing Falster, tlf. (03) 85 05 91.

Vort Liibeck-Travemiinde meeting den 30.-31. au
gust fik et strålende forløb; trods regn om fredagen, 
strålede solen atter lørdag-søndag i Nykøbing Falster 
og Næstved, hvor indkvarteringen fandt sted. Sjette 
år i træk havde vi solskin, så OZ tog sig ud fra sin 
smukkeste side. Søndag samledes vi alle på »Casino« 
i Stubbekøbing til »det kolde bord«. Herefter kørte vi

alle 50 til Brohallen ved Storstrømsbroen, hvor Noer 
inviterede på kaffe. (Noers licens er på trapperne). 
Tak, Noer, det siger jeg dig på alles vegne. Kl. 19,30 
vinkedes farvel ved færgen i Gedser.

Udover EDR’s generalforsamling havde vi intet 
møde i september, da det planlagte møde gik i vasken 
på grund af Elmers midlertidige ophold i København. 
I har bestemt samlet kræfter nu og længes efter et 
møde med kammeraterne, og når I så hører, at 
OZ6OL, Hans Oldenborg, vil komme og fortælle os 
»mere om 2 m grej«, så møder I talstærkt op på EB- 
SENS HOTEL i MARIBO den 28. oktober - TIRS
DAG kl. 20.

Vy 73 de OZ2MI, Mimi.

NÆSTVED

Call: OZ8NST.
Formand : OZ5FZ, tlf. 72 59 44.
Kasserer : OZ1MM, tlf. (751)81.
Lokale : Præstøremisen, Skyttemarksvej.
Tirsdag den 26. august havde vi generalforsamling

i Næstved afdeling, hvor godt halvdelen af medlem
merne var fremmødt.

Formianden OZ8BO bød velkommen og bad de til
stedeværende om at vælge en dirigent. Valget faldt på 
OZ7HZ, som takkede og indledte herefter generalfor
samlingen efter dagsordenen. Formanden berettede 
lidt om året, der var gået, og hvad der var hændt og 
sket. Til slut sagde OZ8BO, at han ikke agtede at fort
sætte som klubbens formand længere, da han ikke 
kunne afse tid hertil, grundet andet fritidsarbejde og 
OZ8BO takkede for de 8 år han havde fungeret som 
formand. Til formandsberetningen var der ingen kom
mentarer, som herefter blev godkendt.

Kassereren læste regnskabet op og udbad sig even
tuelle bemærkninger og hertil brokkede OZ6BU sig 
over, at klubben havde et temmeligt stort beløb in
vesteret i komponenter med salg for øje kun til klub
bens medlemmer og det havde ikke stået i »OZ«, 
hvilket blev taget til efterretning. Regnskabet blev 
herefter godkendt.

Sekretæren berettede om stiftelsen af den nye pro
tokol og om hvorledes man havde søgt efter den 
gamle. Herefter oplæstes referatet fra samtlige besty
relsesmøder. Protokollen blev godkendt.

Under punkt 5, valg, var OZ8BO og OZ9NB op
stillet. Medlemmerne genvalgte OZ9NB uden større 
bemærkninger og undertegnede takkede for tilliden. 
Formandsposten har i de sidste par år været et kil
dent emne, men i år skal slaget altså stå. Da OZ8BO 
ikke kunne fortsætte, måtte vi jo vælge en ny for
mand og som mulige emner blev OZ3HZ, OZ6BU, 
OZ7HZ og OZ5FZ foreslået. Efter nogen diskussion 
frem og tilbage stemte flertallet på OZ5FZ, som dog 
mukkede lidt, der var nogen problemer, som, han 
umiddelbart ikke kunne overse, det snakkede man om 
og OZ5FZ påtog sig jobbet som klubbens fremtidige 
formand. Da OZ5FZ jo var klubbens materialforval
ter, måtte vi jo have en ny til denne post, og der var 
fuldt flertal for at OZ6BU skulle have dette hverv. 
Bestyrelsen ser nu således ud : formand OZ5FZ, kas
serer OZ1MM, sekretær OZ9NB, materielforvalter
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OZ6BU, menig medlem OZ3HQ og suppleant 
OZ6ME.

Ved de indkomne forslag havde OZ3HQ foreslået 
at man ændrede klubbens love. Det var paragraf 5, der 
var på tale og skulle således gå ud på at »generalfor
samlingen skal falde på anden sidste klubaften i april 
måned«, af hensyn til at referatet kommer i næstføl
gende »OZ« og en større medlemsdeltagelse på gene
ralforsamlingen. Forslaget blev vedtaget. Endvidere 
blev en mindre kontingentforhøjelse på 5 kr. vedtaget.

Under eventuelt drøftede man lokaleistandsættelse 
og eventuelt nyanskaffelse af nyt klublokale, og det 
oplystes at man havde en undersøgelse i gang på det
te. OZ3HZ forespurgte om det var muligt, at der 
kunne skaffes forskellige komponenter til brug ved 
den teoretiske undervisning. Motiveringen var den, at 
det ville fremme forståelsen af teorien. Dette ville 
man tænke nærmere over.

Herefter var der ikke mere at diskutere og man 
enedes om at afslutte generalforsamlingen med kaffe 
og brød. Dirigenten OZ7HZ takkede de fremmødte 
for god ro og orden samt en pæn opførsel.

I weekend’en den 30.-31. august havde vi amatører 
fra Lubeck og Travemiinde afdelingerne i samarbejde 
med Lolland-Falster afdeling på gensidighedsbesøg. 
Denne gang stillede de med hidtil største antal delta
gere siden arrangementets start. OZ8BO var på Næst
veds afdelings vegne kørt til Gedser for at modtage 
dem, og så medtage dem, som skulle bo hos værterne 
i Næstved og omegn. De ankom ved ca. halvsyvtiden 
og blev så afhentet af deres værter. Lørdag aften for
løb som en almindelig dansk lørdag aften, med en lil
le sammenkomst blandt nogle af amatørerne, hvor 
man hyggede sig over en bid brød med tilbehør og så 
en rigtig kammeratlig amatørsludder på bedste mulige 
måde som sproget nu tillod.

Søndag formiddag havde OZ6OL åbent hus for 
tyske amatører og deres værter. OZ6OL’s station blev 
demonstreret og der blev kørt nogle QSO’er Omkring 
kl. 13 samledes man på banegården i Næstved de ty
ske amatører, deres værter med XYL’s. Med bus 
kørte vi til Casino i Stubbekøbing, hvor vi mødtes 
med deltagerne fra Lolland-Falster afdeling og deres 
tyske venner. Samlet gik vi til bords omkring »det 
store kolde med alt tilbehør« og der blev talt og skå
let i P2000 og anoden brækket af adskillige P35, så 
hvis nogen er gået sulten fra bordet, er det i hvert fald 
deres egen skyld. Efter spisningen kørte vi allesam
men til restaurant Brohallen, hvor der var fælles kaf
febord og her fik alle lejlighed til at få en snak med 
hinanden.

Da afskedens time slog henad halvsyv blev der ud
vekslet mange 55 og 73 o. s. v. og aftale om QSO 
tider og på snarlig genhør. Det blev i hvert fald til et 
par dage, der sent vil blive glemt.

Tirsdag den 21. oktober 1969 ekstraordinær gene
ralforsamling for anden behandling af vor paragraf 5.

Det skal hermed oplyses til klubbens samtlige med
lemmer, at ved henvendelse til kassereren kan der kø
bes diverse komponenter, og oversigt over disse findes 
i klublokalet. Dette tilbud gælder kun for Næstved af
delings medlemmer.

Til slut skal det endvidere oplyses, at man har be

sluttet at gennemføre en månedlig byggeaften i for
bindelse med den teoretiske undervisning. Det bliver 
sandsynligt nogen lette opstillinger med transistorer 
som forløbere, og det bliver forhåbentlig noget for 
unge og ældre amatører. Så er der ikke mere i denne 
omgang.

Vy 73 de OZ9NB, Henning.

NORDALS

Call: OZ1ALS.
Medlemsmøde i oktober bliver onsdag den 29. okt. 

kl. 19,30 i klubhuset. Emne, hvordan man starter på 
80-m med QRP-TX ved Arne OZ8WH.

Mobiltestresultater fra 2. september :
OZ4ER 360 point.
OZ2EQ 355 point.
OZ1AR 220 point.
OZ6AK 210 point.
OZ9NS 170 point.
OZ1SQ 150 point.

Sidste mobiltest i år bliver tirsdag den 11. novem
ber kl. 19,30 ved Hørup Kro.

Der skal endnu en gang mindes om, at for sent 
ankomne, starter fra Skovby i felt 6 kl. 20,00 præcis 
- som straf!

Vy 73 de OZ9NS, Nis.

NYBORG

Formand : OZ1LD, Leon Johannessen,
Holms Allé 17, tlf. 31 31 18.

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

Program:
Torsdag den 16. oktober kl. 20: Klub- og bygge

aften.
Torsdag den 23. oktober kl. 20 : Klub- og bygge

aften.
Torsdag den 30. oktober kl. 20 : Klub- og bygge

aften.
Torsdag den 6. november kl. 20 : Klub- og bygge

aften.
Torsdag den 13. november kl. 20 : Foredrag. Em

net bekendtgøres senere.
Vy 73 de OZ4WR, John.

EDR kan nu igen levere

RTTY materiel (efter 1/11 1969)
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.
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ODENSE RANDERS
Formand: OZ7XG, Erling Hansen,

Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense. Tlf. 11 31 09.
Lokaler: Sdr. Boulevard 60, kld.
Mandag den 8. september snakkede vi begynder

sender ved undertegnede. Jeg ridsede de problemer 
op som begynderen kommer til at stå overfor, når 
det første grej skal bygges. I den retning er det af stor 
værdi at have en lokalafdeling at holde sig til, hvor 
der kan hentes hjælp og bistand, efterhånden som et 
projekt skrider frem. Vi blev enige om, at arbejdet 
skal gøres derhjemme og problemerne løses i afde
lingen efterhånden ved hjælp af vore måleinstrumen
ter og erfarne folks hjælp. Ideen til senderen er hentet 
fra OZ7Z’s artikel i OZ oktober 1967, og holdet på 6 
begyndere går nu i gang med byggeriet.

For at følge interessen op omkring byggeprojektet 
lykkedes det os med kort varsel at få OZ7Z her over 
den 22. september. OZ7Z bragte sin meget velbyggede 
5-bånds sender med og gennemgik indretning og vir
kemåde til stor hjælp for de implicerede.

Efter OZ7Z’s foredrag aflagde OZ7XG et fyldigt 
referat fra GF i København den 21. september. Der 
blev naturligvis en del diskussion om GF’s forskellige 
indslag, især om CB-folkenes noder og unoder. Afde
lingens stilling til walkie-folkene er absolut positiv på 
den måde, at information om EDR og vor spændende 
hobby skal ud til de mennesker, fordi vi har indtryk 
af, at mange af dem er interesseret i at gå videre og 
eventuelt erhverve sig en amatørlicens.
Programmet for oktober-november:

;20. oktober: Tips til selvbyggere - rørvoltmetre - 
dykmetre - stabiliseret strømforsyning ved OZ3IC og 
OZ7XG.

27. oktober: Klubaften.
3. november: Integrerede kredsløb, muligheder og 

anvendelser inden for amatørområdet. OZ9MO.
10 november: Klubaften.
17. november: Besøg på Odense Teknikum, Hjalle- 

sevej 230. Mødested og tid bekendtgøres senere.
24. november: Klubaften.

Vy 73 de 2RH, Rune.

ROSKILDE

Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, Bygaden 20,
4174 Jystrup.

Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Call: OZ9EDR.
Afdelingen afholder møde hver torsdag kl. 19,30 

på Lejre Maskinfabrik.
Husk: Hver tirsdag kl. 19,30 er der morsekursus.
Torsdag den 13. november er der foredrag ved 

civ. ingeniør Jesper Hansen og civ. ingeniør Appel 
Hansen. Emner: Beam-antenner og »Det radio-døde 
rum« på Danmarks tekniske Højskole.

Lørdag den 15. november: Udflugt med virksom
hedsbesøg, afgang fra Stændertorvet kl. 14,00 - nær
mere meddelelse ved opslag i klubben.

Medlemmerne bedes erindre afdelingens general
forsamling torsdag den 27. november kl. 19,30.

73, OZ2BO.

Call: OZ7RD.
Klublokale : Hobrovej 5, mødeaften onsdag kl. 19.
Formand: OZ3LR, Karlo Lyngby, Vendsysselvej 

17, 8900 Randers.
Kasserer : OZ3TD, Poul Erik Dan-Weibel, 

Runddelsvej 8, 8900 Randers.
Sekretær: Alex Engberg, Niels Ebbesensgade 7, 

8900 Randers.
Medlemmer og interesserede indbydes til at bese 

vore nye og større lokaler på det gamle sygehus.
Vi agter oprettet en studiekreds med emnet: V.T.S. 

Interesserede bedes give møde i klublokalet, onsdag 
den 22. oktober.

Såfremt der er behov, kan der oprettes morsekur- 
sus for begyndere, og evt. for de, der har sluppet nøg
len.

Klubben har deltaget i SAC contesten, og vi delta
ger også i 12. jamboree-on-the-air, 18.-19. oktober 
dette år. Vy 73, Alex Engberg.

STRUER

Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Klubaften : Hver torsdag kl. 19,00.
Call: OZ3EDR.
Medens dette skrives, er den ordinære generalfor

samling endnu ikke afholdt og det ny program endnu 
ikke planlagt, men i hvert fald bliver der en filmaf
ten. Programmet ophænges i øvrigt i klublokalet.

Endelig skal jeg minde om konkurrencen (OZ
5-69), I skal snart i gang, da bidragene skal afleveres 
inden jul. Vy 73 de 9VL.

VEJLE

Formd.: OZ2EN, Carl Henriksen, Gormsgade 232.
Kass. : OZ1SX, S. P. Rasmussen, Spinderigade 7.
Sekretær : OZ6UC, J. Christensen,

Finlandsvej 574, tlf. 82 62 62.
Næstformand : Preben Nielsen, Skolegade 40.
Best.medl. : OZ2RL, Rolf Lindholm, Østerled 304.
Lokale : Ørstedsgade 13, Vejle.
Onsdag den 24. september startede teknisk kursus 

på Klostergade skole under ledelse af OZ2MQ. Vi har 
desværre ikke haft nogen mulighed for at annoncere 
det til tiden, men håber alle er kommet med.

Mandag den 6. november afholder vi andespil i lo
kalerne Østedsgade 13, prc. kl. 20,00. Tilmelding kan 
ske hos 9WN.

Vy 73 de OZ6UC, Jørgen.

AALBORG

Ordinær generalforsamling afholdes på Ungdoms
gården onsdag den 29. oktober 1969 kl. 20,00. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til for

manden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vy 73 de OZ1BP.
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Fælles sønderjyske arrangementer

SPRITBÅD? »pas«? 
MÅNELANDING - RUMFART - SATELITTER 

RUDE SKOV OBSERVATORIET

Alt dette har vi oplevet på afstand igennem de sid
ste år, men hvem af os radioamatører har ikke ønsket, 
at stifte nærmere bekendtskab med noget af det tilhø
rende, avancerede radioudstyr? For at efterkomme 
dette ønske for de sønderjyske amatører, arrangerer 
vi en

»SØNDERJYSK AWDEN«

i rumfartstidsalderens tegn med eksperten OZ1CN, 
som foredragsholder.

Han vil fortælle os om det spændende arbejde på 
observatoriet i Rude skov. Foredraget ledsages af en 
farvefilm, fotos og båndoptagelser. Efter foredraget 
bliver der som sædvanlig tid til at sludre over en kop 
kaffe eller et glas øl.

Arrangementet afholdes
ONSDAG DEN 22. OKTOBER KL. 19,30 prc.

på »Hotel Hvide Hus«, Flensborgvej, Åbenrå. (Be
mærk! det nye mødested).

HUSK! dette foredrag bliver det kommende sam
taleemne på båndet, og i afdelingen et stykke tid 
fremover, så mød op i egen interesse, det er altid rart 
at være på »bølgelængde«.

Vi ses i Affenrå den 22. oktober
vy 73 5WK, kalle.

Jeg vil gerne rette en tak til alle, der gav mig deres 
stemme ved hovedbestyrelsesvalget. Jeg tar’ antallet 
af stemmer, som et tegn på, at mit arbejde som jeres 
talsmand i HB har været tilfredsstillende, og håber 
det samme for det kommende år.

Det gælder stadig, det gamle slogan:
»skriv eller ring — 
så sætter kalle sig i sving«.

vy 73 5WK, kalle.

AABENRAA

Formand : OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9,
6200 Åbenrå, tlf. 2 13 11.

Mødested : Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Når disse linier læses, er rævejagterne afsluttet, 

men placeringerne kan på grund af rævenes »træg
hed«, med aflevering af startkort til ræveudvalget, 
desværre først offentliggøres i næste nr. af OZ. Ræ
vejagtsafslutningsfesten med præmieuddeling, er af
holdt den 11. oktober på Hotel »Royal«. Der er til
gået medlemmerne en direkte invitation, testudvalget 
arbejder hurtigt!

Den ugentlige aktivitet i klubhuset er enorm, det 
var ikke omsonst at 3DL lagde 5 mm skibslak på 
gulvet, hi.

Beskrivelsen af vort ugentlige mandagsprogram var 
udeladt i sidste OZ, mærkværdigvis, men her er det 
forsømte. Vi bygger hver mandag med 5 WK som 
bygmester, på OZlFB’s ållbånd transistorsender. Sen
deren har været beskrevet i seks numre af OZ, årgang 
1966, og vi har fået velvillig assistance fra mange 
sider med hensyn til små ændringer, opbygning o.s.v. 
for hvilket vi hermed takker. Printene er som sædvan
lig leveret af OZ8AJ. Det er et stort projekt at starte 
på, men det har samlet 18 deltagere, hvilket dog viser, 
at der stadig findes selvbyggende, eksperimenterende 
radioamatører i EDR, selv om nogen tvivler!

Programmet for den kommende måned:
Mandag den 20. oktober kl. 19,00 :

Sender byggeaften.

Tirsdag den 21. oktober kl. 19,00 :
Modtager byggeaften.

Onsdag den 22. oktober kl. 19,30 :
»Sønderjysk awden«, se nærmere under »fælles 
sønderjyske arrangementer«.

Mandag den 27. oktober kl. 19,00 :
Sender byggeaften.

Tirsdag den 28. oktober kl. 19,00 :
Modtager byggeaften.

Torsdag den 30. oktober kl. 19,30 :
»Old Timer« aften.

Mandag den 3. november kl. 19,00 :
Sender byggeaften.

Tirsdag den 4. november kl. 19,00 :
Modtager byggeaften.

Torsdag den 6. november kl. 19,30 :
»Old Timer« aften.

Mandag den 10. november kl. 19,00 :
Sender byggeaften.

Tirsdag den 11. november kl. 19,00 :
Modtager byggeaften.

Torsdag den 13. november kl. 19,30 :
»Old Timer« aften.

Mandag den 17. november kl. 19,00 :
Sender bygning.

Tirsdag den 18. november kl. 19,00 :
Modtager bygning.

Vel mødt i klubhuset mandag, tirsdag, torsdag og
selvfølgelig til »Sønderjysk awden«.

Vy 73, 5WK, Kalle.
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AARHUS

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

mershusvej 43, 8210 Århus V.
Kasserer: OZ5YP, Jytte Pedersen, Banevolden 3, 

8340 Malling. Tlf. : (06) 18 01 11 - 204.
Sekretær : OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg, 8000 

Arhus C. Tlf. (06) 18 21 11 - 478.

Program.
Torsdag den 16. oktober kl. 20,00.

Ungdomsgården, Skovvangsvej.
PEJLING OG PEJLEMODTAGERE! OZ9WP har 

denne aften lovet at komme og fortælle om pejling, 
pejlefinesser samt demonstrere nogle nye pejlemodta- 
gere. 9WP har pejling som en af sine mange kæpheste, 
så det bliver en ufb aften. Udenbys velkommne! 
Søndag den 19. oktober kl. 10,00.

Sabro Kro, Viborg landevej.

ARHUS-MØDET 1989
Søndag den 19. oktober kl. 10.00 på Sabro Kro, Viborg landevej

Så kalder EDR Århus afdeling traditionen 
tro atter til Århus-møde, som i år afholdes på 
Sabro Kro, 12 km nordvest for Århus ad Vi
borg landevej, hvor Viborgvej skærer Skander- 
borg-Randersvej.

Her træffes alle landets radio-amatører til 
et hyggeligt samvær, og hvor de på udstillin
gerne kan bese, hvad der findes på det danske 
marked, af commercielt amatør-grej, måle
instrumenter, antenner, komponenter, faglitte
ratur, QSL-kort, logbøger m. m. m.

Som foredragsholder kommer OZ9MO, lige 
hjemkommet fra England, men frisk og velop
lagt, og hans emne vil være

DEN FASELÅSEDE OSCILLATOR
Emnet vil blive gennemgået i teori og praksis 

og med demonstrationer.
Principper og opbygning vil blive demonstre

ret ved hjælp af lysbilleder, færdigt grej og 
scop.

Da faselåsningsprincippet er temmelig nyt 
for amatører, vil der være noget at hente for 
alle, og vi, der kender lidt til 9MO, ved, at det 
virkelig vil være umagen værd at lægge søn
dagsturen omkring Sabro kro. 9 MO er jo ikke 
af dem, der standser på halvvejen. Når han vil 
lave en bomstabil VFO, går han heller ikke 
af vejen for at ælde komponenterne kunstigt. 
Det og meget andet i den forbindelse vil du få 
lejlighed til at høre om.

Og så er der selvfølgelig den traditionelle 
stor-auktion med OZ2PN ved roret, og her

er der alt, hvad hjertet begærer, simpelthen alt 
mellem antenne og jord, og så er der store 
mængder af det.

Programmet for ÅRHUS-MØDET ser såle
des ud:
Kl. 10,00: UDSTILLINGERNE ÅBNES: Del

tagelse af bl. a. Electronics Import, Danish 
Radio Amateur Service, Radio-Magasinet, 
Hauge Radio, Warnich Radio, Jysk Radio
telefonservice, Air Contact, Flensborgs Bog
handel, John Hansen Bogtrykkeri, Århus af
delingens VHF/UHF-udvalg m. fl.

Kl. 13,00: »SLOW SCAN TV«. Foredrag og 
demonstration med svensk foredragsholder. 

Kl. 14,30: STOR-AUKTION v. OZ2PN. Her 
findes store mængder af alt mellem antenne 
og jord.
Under hele Århus-mødet vil der være arbej

dende stationer på såvel HF som VHF.
På kroen kan man indtage frokost, middag 

og kaffe til absolut favorable priser.
Her tager du selvfølgelig hele familien med, 

idet de harmoniske vil finde alle-tiders tumle
plads i krohaven. Så alle sætter alle stævne på 
ÅRHUS-MØDET 1969.

Så herfra siger vi:

På gensyn søndag den 19. oktober på 

ÅRHUS-MØDET 1969!

EDR Arhus afdeling kalder til

MOLBO-JAGT
EDR Århus afdeling inviterer herved alle 

interesserede til rævejagt på Mols, lørdag den 
1. november.

Jagten skal foregå på kort: A 2216 - KALØ. 
Der vil være udlagt 2 ræve.

Mødested er parkeringspladsen ved Kalø 
slotsruin kl. 1900 prc. Der er intet startgebyr.

Der sendes : OZ7RÆV A/U.
Ræv A sender kl. 1930-1940-1950 og hvert 

10. minut indtil kl. 2200.
Ræv U sender kl. 1931-1941-1951 og hvert 

10. minut indtil kl. 2201.

Jagten er afsluttet 5 minutter efter sidste ud
sendelses afslutning, altså kl. 2207.

Antallet af deltagere på et hold er under
ordnet, der må altså gerne være flere end 2 
observatører på et hold.

Efter jagten indtager vi vor kaffe på »Mols
kroen« ved Femmøller.

Vel mødt lørdag den 1. november til 
MOLBO-JAGT!

EDR Århus afdeling.
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ÅRHUS-MØDET 1969.
Kl. 10,00 : Udstillingerne åbnes.
Kl. 13,00 : Foredrag.
Kl. 14,30 : Stor auktion v. OZ2PN.

Tirsdag den 21. oktober kl. 20,00.
12. Århus-jagt.
Ræve: 6RK - 3KF. Dette er sidste chance i Århus

jagten.

Torsdag den 23. oktober kl. 19,30 prc.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.

DE SMÅTING VI ALLE MANGLER! VHF/UHF- 
udvalget præsenterer denne aften bl. a. FET-voltmeter, 
SWR-meter, Coaxial-relæ, støjgenerator m.m. Alle 
nemme og billige konstruktioner, og så er der selvføl
gelig diagrammer til alle. Også her er udenbys vel
komne.

Torsdag den 30. oktober kl. 20,00.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.
SKAL VI KØRE MOBIL-TESTER? Da meget få 

mødte frem til 2TV’s og 8IS’s udmærkede introduk
tion udi mobiltester, vil vi her tage emnet op påny 
sammen med eventuelle udenbys interesserede. Er du 
interesseret i mobil-tester, møder du frem, er du bare 
nysgerig, møder du selvfølgelig også frem!

Lørdag den 1. november kl. 19,00 prc. 
v. Kalø slotsruin.

MOLBO-IAGT. 2 rævs mobil-jagt på kort: A2216 
KALØ (se i øvrigt indbydelsen andetsteds her i OZ!)

Torsdag den 6. november kl. 19,30 pr.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.
ANDE- OG FLÆSKESPIL! la, så kalder 6RK 

atter til samling. Her møder alle selvfølgelig frem. 
Tag XYL og svigermor med ud, og tag så en and 
med hjem. Vi ser også gerne de udenbys amatører 
denne aften!

Tirsdag den 11. november kl. 20,00.
Trænings-gå-jagt.
la, så begynder vi på vinterens træningsjagter til 

fods i Marselisborg-skovene i området afgrænset af : 
Strandvejen, Oddervej, Hestehaven, Væddeløbsbanen, 
Jyllandsallé og Skovbrynet. Alle interesserede mø
der ved sporvognsremisen kl. 19,50.

Torsdag den 13. november kl. 20,00.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.
AMATØRENS MÅLEINSTRUMENTER! OZ5AP 

vil her til en serie over amatørens måleinstrumenter 
og deres brug introducere de måleinstrumenter, vi 
igennem serien vil blive stillet overfor. Der bliver tale 
om: Rør-voltmeter, oscillioscope, måle-sender, Re
generator, Wobbel-sender GDM m.m. Følg med i 
denne serie fra starten! Lær at udnytte dine måle 
instrumenter! Udenbys amatører er velkomne!

Tirsdag den 18. november kl. 20,00.
2 rævs træningsjagt.
Vi tager den atter til fods i Marselisborgskovene 

med udsendelser hvert 5. minut fra kl. 20,00 til kl. 
21,30.

Vy 73 es CUAGN de OZ9DA

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse:
Nye tilladelser:
11406 DR-1513 Leif Pedersen, Havevænget 13,

5500 Middelfart.
11411 1514 Mads Bo Frellsen, Nordskovvej 5,

3700 Rønne.
11293 1515 Hans Jørgen Tøttrup, Mariagervej

34, 9500 Hobro.
11428 1516 Lasse Larsen, Taastrup Valbyvej 21,

2630 Taastrup.
9346 1517 Vagn Holberg, Magleby Skole,

4230 Skælskør.
10329 1518 Jens Gammelby Christensen,

Herlufholmsvej 26, 2720 Vanløse.
10494 1519 Fjord Jensen, Alstrup,

4840 Nr. Alslev.
10752 1520 Jan Rune Pedersen, Njalsvej 137,

5000 Odense.
11471 1521 Birthe Dam-Johansen, Hammershus

vej 43, 8210 Århus V.
9819 OX-DR 005 Karl Lyberth, Telestationen,

3912 Sukkertoppen.
B OY2J, Johan Isholm, Trondargøta 46,

3800 Torshavn.
C 11419 OZ1XL, Kaj Åge Lauritzen, Rebisvej, 

Assens, 9550 Mariager.
C OZ4EY, Erik Lindy Juhl Jensen, c/o

J. Edvard, Skotlandsgade li3,
2300 København S.

C 11138 OZ5GD, Gregers Nielsen Dahl,
Rønnevej 22, 8800 Viborg.

C 10954 OZ7LZ Frits Højgård, Lærkevej 14,
6731 Tjæreborg.

C 10667 Poul Lypart Hansen, Korsdalsvej 47,
2610 Rødovre.

C 11045 OZ8RI, Richard Ibsen, Grønnegade,
7322 Farre.

C 11067 OZ9QS, Kurt Søndergård, Rørsangervej 1, 
7100 Vejle.

Navneændring:
A OZ5DD, Jørn Christiansen, 7174 Kolle

morten, ændres til
A OZ5DD, The VHF and UHF Experiment

Club, 7174 Kollemorten.
Ansvarshavende: OZ4CR, Jørn Christian
sen, Præstevænget 39, 7323 Give).

Vi har nu hele Sommerkamp - 
programmet på lager

BETAFON RADIO
A. Bergstram OZ5AB 

Prins Jergensgade 4, København N 
Telefon (01) 39 56 55 - 39 56 58

401



Nye medlemmer:
11461 Niels Molt Sørensen, Vilhelm Becksvej 33, 

Århus C.
11462 Arne Hesselbjerg, Østervej 33, Ballerup (A).
11463 Kurt Hesselbjerg, Østervej 33, Ballerup (A).
11464 Alfred Jørgen Rasmussen, Kongensgavevej 15, 

st. tv., Helsinge.
11465 Max Jensen, Rørsangervej 54, 2 mf., 

København NV (A).
11466 T. Rye Nielsen, Højtoften 9, Slangerup (A).
11467 Steen Olesen, »Brastrupholm«, Lem, Spentrup.
11468 Gunther Momsen, Norasvej 9, 2, 

Charlottenlund (A).
11469 Henning Jensen, Gudrunsvej 9, Pilshuse. 

Nyborg.
11470 Knud E. Andersen, Ny Kastetvej 13, Ålborg,
11471 Birthe Dam-Johansen, Hammershusvej 43, 

Århus V.
11472 Curt Pedersen, Hedeparken 109, st. th., 

Ballerup (A).
11473 Niels Ulrich Dandanell Nielsen, Havnsø, 

Føllenslev.
11474 Ib Hansen, St. Karlsmindevej 103,

Hundested.
11475 Jørn Brasen, Peter Hvidtfeldts Stræde 11, 4., 

København K.
11476 Aage Madsen, Korsagervej 13, Skovlunde (A).
11477 Niels Erik Pedersen, Vestergade 35, 

Stubbekøbing.
11478 Bent Dohlmann, Lorentzensvej 1, 

Kirke-Hyllinge.
11479 Bent Ole Svane Gunnarsen, Vingelhøjvej, 

Hostrupskov, Åbenrå.
11480 Jens Toustrup, GI. Kongevej 36, Ikast.
11481 Svend Jørgensen, Frederiksdal Loran, 

Nanortalik.
11482 Erik Larsen, Windsorvej 41, København S.
11483 Steen Lysø, Ved Bellahøj 202, Brønshøj (A).
11484 Ove Sørensen, Ny Havnegade 40, Horsens.
11485 Mogens Christiansen, Bøhmensgade 82 tv., 

København S.
11486 Ib Hardy Nielsen, Saxo vej 7, Odense.
11487 Johannes Pedersen, Bülowsvej 22, Fredericia.
11488 John Børge Pedersen, Tartinisvej 16, st. th. 

København SV.
11489 Sam Såmalsson, Istedgade 57,

København V (A).
11490 Allan Mølbæk, Lindevangshusene 961 tv., 

Tåstrup (A).
11491 Bent M. Christensen, Rønnevangshusene 21, 

st. tv. (A).
11492 Finn Pedersen, Østergade 382, Tønder.
11493 Kurt Wilchen Petersen, Godthåbsvej 11, 

Nykøbing F.

Atter medlem:
2812 OZ7BT, Flemming Cohn, Skippingevej 16, 

Brønshøj.
1513 OZ5OL, P. H. F. Givskov, Skansebjerg 41 tv., 

Brønshøj.
11174 Tue Friis-Hansen, Prebens Vænge 15,

Lyngby (A).
9347 OZ6CE, Carl Aage Nielsen, Fensten, Ørting.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

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

*

Hovedredaktør og ansvarshavende:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15. 2300 
Kbhvn. S. Tlf. (01, 55 63 64.
Teknisk redaktør: OZ7AQ Bent Johansen, Farum 
Gydevej 28, 3520 Farum. Tlf. (01, 95 11 13. Hertil 
sendes alt teknisk stof).

Formand: OZ1BP Bernhard Pedersen, Bornholms- 
gade 66, 9000 Aalborg. Tlf. (08) 13 41 19.
Sekretær: OZ7DX Vøgg H. Jacobsen, Gustav 
Adolfsgade 5, 2100 Kbhvn. ø. Tlf. (01) 92 - 
Øbro 8170.
Kasserer : Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ2KP, H. Staack-Petersen, Risbjergaards Allé 63, 2650 
Hvidovre. Tlf. 78 06 67.

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.
OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Aabenraa. Telf. 
(046) 21 31 11.

OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens. 
Tlf. (05) 62 18 34.
OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, Hammershusvej 43, 2. tv., 
8210 Arhus V.

*

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

☆

Indmeldelser i foreningen sker ved henvendelse til 
kassereren.

Kontingentet er kr. 40,- om året.

Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 15. oktober 1969.
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