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Fup eller fakta
Det er ikke fup, men et faktum, at EDR i 1970 

vil arrangere et internationalt Ham-meeting i lig
hed med Pinsestævnet på »Nyborg Strand« i 1966.

Dengang høstede EDR mange anerkendende 
ord for dette Pinsestævne, ikke mindst fra uden
landske radioamatører. Siden da er der fra mange 
sider blevet efterlyst tilsvarende arrangementer, 
hvorfor EDR nu vil forsøge at følge denne succes 
op ved at arrangere et internationalt landsstævne.

På HB-mødet i Århus den 18. og 19. oktober 
blev der nedsat et 3-mands PR-udvalg, som blandt 
andet fik til opgave at arrangere omtalte lands
stævne. Dette PR-udvalg er nu gået i aktivitet for 
at finde en egnet placering for stævnet, ligesom 
udvalget er i gang med at udforme enkelthederne 
vedrørende landsstævnet.

For at få det absolut bedste ud af dette inter
nationale landsstævne efterlyser PR-udvalget ideer 
og ønsker, som alle vil blive behandlet, dersom 
de falder i tråd med EDR’s og landsstævnets for
mål. Eventuelle ideer kan fremsendes til: OZ5RO, 
Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 2920 Charlotten- 
lund, eller OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, Ham
mershusvej 43, 8210 Århus V.

Det internationale landsstævnes fornemmeste 
opgave er at fremme det internationale kammerat
skab blandt radioamatører for derigennem at ska
be en bedre international forståelse til gavn for 
alle.

Pinsestævnet 1966 forårsager, at P og T gav til
ladelse for de udenlandske amatører til at erhver

ve sig licens indenfor dansk område i stævneperio
den, hvilket åbnede muligheder for en videre drøf
telse med P og T vedrørende gensidighedslicenser. 
Alene på dette felt havde Pinsestævnet 1966 en 
mission.

Men hvad vil deltagerne nu få ud af et sådant 
stævne? Her vil radioamatørerne finde 3 uforglem
melige dage med deres familie blandt amatører fra 
nær og fjern. Herfra hentes der nye impulser til 
arbejdet i lokalafdelingen og på stationen, ligesom 
der udveksles erfaringer med ligestillede radio
amatører. Her kan det nye amatørmateriale besig- 
tiges og afprøves, og sidst men ikke mindst vil man 
her opleve et kammeratskab på internationalt plan.

Af det kommende landsstævnes arrangementer 
kan her nævnes: Udstilling af radioamatør-mate
riale, tekniske foredrag, mobiltest, rævejagt, arbej
dende stationer på samtlige amatørfrekvenser, bus
udflugt, film og konkurrencer for børnene, forskel
lige arrangementer for XYL’s og YL’s, underhold
ning m. m.

Som du ser, er der lagt op til lidt for enhver 
smag indenfor vor hobby, ligesom der laves for
skellige arrangementer for XYL’s, YL’s og »har
moniske« . HB forventer atter succes på dette kom
mende internationale landsstævne, men DU skal 
være med til at skabe den ved dit fremmøde.
Så hold et lille familieråd og reserver allerede 
nu pinsen 1970 til EDR’s internationale Ham
meeting.

OZ9DA.
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DC - forstærkervoltmeter/ 
nanoamperemeter

Af OZ3CN, J. C. Nørtoft Thomsen, 
Vesterhusvej 4, 2700 Brønshøj

I det følgende skal beskrives et jævnstrøms- 
voltmeter/amperemeter, der udmærker sig ved 
at være simpelt, pålideligt, nøjagtigt og relativt 
billigt. Tanken med at udvikle instrumentet har 
været at opnå et »rør«-voltmeter, der var uden 
nulpunktsdrift og -justering, og som var nøjag
tigt og ikke kunne overbelastes. Instrumentets 
indgangsmodstand i spændingsmåleområderne 
kan man vælge, som man ønsker det; men pas
sende vil være en af værdierne 100 Mohm, 10 
Mohm eller 1 Mohm. I de opbyggede eksem
plarer af instrumentet er anvendt Rin = 10 
Mohm, som ved de fleste normale spændings
målinger i transistor- og rørkredsløb giver en 
passende lav belastning af det kredsløb, der må
les på. Indgangsmodstanden er anbragt i en 
probe, så man ved måling på »varme« steder 
undgår at belaste kredsløbet med kabelkapa
citet.

Indgangskapaciteten er ca. 1 pF.
Instrumentet kan efter ønske være net- eller 

batteridrevet. I de opbyggede eksemplarer er 
anvendt batteridrift; strømforbruget er lavt (ca. 
3 mA), og det er afgjort det behageligste at 
undgå netledninger. Instrumentets stelledning 
kan da i mange tilfælde anbringes på »varme« 
målepunkter, uden at kassens egenkapacitet 
ødelægger kredsløbets funktion.

Operatorforstærkeren.
Før en detaljeret beskrivelse af instrument

kredsløbet kan gives, skal den vigtigste kom
ponent i det: den integrerede operatorforstær
ker med felteffekttransistorindgang behandles. 
Et principdiagram er vist i fig. 1.

F er en integreret DC-forstærker; en mang
foldighed af typer kan anvendes. De billigste er 
NSC’s LM709C og Amelcos 811CE og 809CE 
(pris ca. 25 kr. netto). I fig. 4 vises diagrammet 
over LM709C. I de første eksemplarer af in
strumentet anvendtes en DC-forstærker opbyg
get af diskrete komponenter; men dette kan 
ikke gøres med økonomisk fordel mere.

Disse forstærkere er karakteriseret ved føl
gende:

stor forstærkning: typisk Ad =45000 
stor indgangsmodstand:

typisk R in  = 200 kohm
stor common mode-dæmpning:

typisk Acmrr — 90 dB 
stor supply-spændingsundertrykkelse:

typisk Asvrr = 90 dB 
moderat lav drift: typisk 10 μV/0C

Det kan være på sin plads at definere oven
stående størrelser. Se fig. 1.
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Forstærkeren i åben sløjfe.

Ad = Vo/Vd
dvs. forstærkningen af differenssignaler mellem 
de to indgange 2 og 3 ( - og + henførende til, 
at - terminalens signal fasevendes, + termi
nalens ikke.)
Vd = V(3) - V(2 )

Forstærkningen kan i de fleste praktiske til
fælde regnes for uendelig stor.

Indgangsmodstanden (fra terminal 2):
Rin = ΔV(2)/ΔI(2) 
med V(3) = 0
samme udtryk med ombyttede indices for ter
minal 3.

Common mode-dæmpningen (eller common 
mode rejection ratio CMRR) er forholdet mel
lem det fællessignal på ben 2 og 3 og det diffe
renssignal mellem ben 2 og 3, der giver samme 
udgangssignal V0:
ACMRR = Vfælles/Vd)] samme v0

Vfælles = ½(V(3) + V(2) )
Supply-spændingsundertrykkelse, dvs. for

holdet mellem den ændring i batterispændingen 
Vcc og det differenssignal mellem 2 og 3, der 
giver samme udgangssignal VG: 
asvrr = ΔVcc/Vd)] samme Vo

Drift:
Derved forstås den ændring i udgangssignalet 

ΔV0  (med indgangssignalet Vd = 0 ) ,  der skyl
des temperaturændringer. Man refererer altid 
driften til et ækvivalent inputsignal pr. grads 
temperaturændring. (Dvs. dividerer ΔV0  med 
forstærkningen og temperaturændringen). 
Vdrift/°C = ΔV 0 / ( A Δ T )  )]Vd = 0 (μV/°C) 

Felteffekt-transistoren (herefter forkortet 
FET) T1 er indsat for at spærre helt for ind
gangsstrøm (Gate-source dioden er med Vi 
(DC) = 0 forspændt i spærreretningen.

Det erindres, at indgangskredsløbet i opera
torforstærkeren F er et differentialtransistortrin,

som kræver en vis basisstrøm (»input bias«), ca. 
1 μA. Uden T1  og T2  skulle et ekstra mod
standsnetværk levere denne strøm. Dette ville 
i øvrigt aldrig blive ideelt, og uden FET-ind- 
gang skal man med en operatorforstærker ikke 
regne med at kunne måle strømme, der er væ
sentligt mindre end 1 μA.. Da F leverer for
stærkning nok, er der anvendt en sourcefølger
kobling. T2  er indsat for delvis at få udbalance
ret den termiske drift i indgangskredsløbet. 
Kredsløbet bliver desuden let at balancere (med 
Pi) i denne kobling. Batterispændingsvariationer 
får p. g. af FET’ens høje drænimpedans og den 
balancerede kobling ingen betydning.

Det skal bemærkes, at kredsløbets drift bli
ver større end den integrerede DC-forstærkers 
bidrag ved indsættelse af FET’er i indgangen - 
af størrelsen 100 μV/°C for transistorer i hver 
sit hus. Anvendes en type med to FET’er i 
samme hus i arbejdspunktet for maximal ter
misk stabilitet kan driften bringes ned på 10— 
25 μV7°C.

I den følgende udledning af målekredsløbet 
antages, at ovenstående operatorforstærkerkob- 
ling kan regnes for ideel, regnet fra Vi til V0. 
(En ideel forstærker har uendelig forstærkning, 
ingen fasedrejning, uendelig indgangsmodstand 
og udgangsmodstand = 0.)

Måleprincippet.
Kernen i instrumentet er et nanoampereme- 

ter med største følsomhed 10 nA fuldt udslag. 
(Der er dog på printet mulighed for at vælge 1 
nA jvf. monteringstegning.) Princippet for am
peremeteret er vist i fig. 2 .

vf +

Elektronisk strømmeter.

Kredsløbet afviger kun fra ovenstående ope
ratorforstærker i fig. 1  ved, at der er indsat en 
feedbackmodstand Rf mellem ud- og indgang 
(klemme I og II). Fra fig. 1 huskes, at forstær
keren vender fasen fra Vi til Vo, dvs. A er ne
gativ. Vi ser et øjeblik på, hvad der sker, når
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indgangen svæver, Iin = 0. Udgangsspændin
gen V0  må da være = 0, thi var VQ = 0, f. 
eks. positiv, ville der på indgangen være et lige 
så stort signal idet l1 = 0. Denne positive ind
gangsspænding ville straks medføre, at V0  blev 
negativ, Vo = A Vj; Dette ville medføre at
 osv. osv. V0 kan i hviletilstanden kun
være 0. Kredsløbet er, sagt med andre ord, selv
balancerende med åben indgang.

Når Iin = 0, vil denne strøm p. g. af FET’en 
i indgangen, som medfører at I1 = 0, løbe 
uden om forstærkeren dvs. gennem Rf . Altså: 
lin = If

Ohms lov for modstanden Rf giver:

Vf = If * Rf = Iin • Rf.

Dvs. vi har fået konverteret indgangstrøm
men til en dermed proportional spænding Vf 
over feedbackmodstanden Rf.

På fig. 2 ses følgende relation mellem spæn
dingerne:
Vi = Vf + v0

eller:
Vf = -(V0  + V;); 
da Vi = V0 /A, fås:
V f = + ( V 0 + V 0 /A),
Vf = -V0(l + 1/A).

Da A er meget stor, vil 1/A være meget 
mindre end 1 , hvorfor dette led bortkastes:
Vf = +V0

Vi fandt ovenfor: Vf = Rf I i n ,  dvs.

Iin = - Vo/Rf

Vi kan altså aflæse Iin via udgangsspændin
gen, som kan måles med et voltmeter. Ved at 
ændre på Rf kan man med andre ord skifte 
område på amperemeteret.

Ser vi et øjeblik igen på ovenstående formler:
Vf = -(V0  + Vi)
og Vf = +V0

indser vi, at det i praksis betyder, at vi kan se 
bort fra indgangspændingen i den arbejdende 
forstærker i sammenligning med udgangsspæn
dingen. Man siger, at der er et virtuelt jord
punkt på indgangen: Vi = 0.

Lader vi V0-voltmeteret have fuldt udslag 
for 1 Volt, får vi med en modstand Rf på 1 
Gohm = 1000 Mohm:

Iin= + 1/109 A = -  1 nA.

I praksis bestemmes instrumentets følsomste 
område dels af den største modstand, man kan
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købe med nogenlunde stabilitet, dels af at ind
gangsstrømmen I1 ikke er eksakt = 0, men af 
størrelsesordenen 1-10 pA for en nogenlunde 
robust forstærker med FET og beskyttelses
kredsløb i indgangen.

Isolationsmodstande.
På dette sted skal indskydes et par kommen

tarer i forbindelse med højohmsmodstande og 
isolationsmodstande.

I et normalt laboratorieklima, dvs. hvor van
det ikke direkte løber ned over instrumenterne, 
og hvor der sjældent er dampskyer, er modstan
de op til 100 Gohm = 1011 ohm anvendelige. 
Man skal selvfølgelig foretage monteringen med 
omtanke; men anvender man materialerne poly
ethylene, teflon, acryl (plexiglas), polystyrene 
og glasfiber-armeret epoxy (printplade), der alle 
har en specifik modstand δ > 1015 ohm • cm, 
vil man sjældent få problemer.

Derimod skal man være mere forsigtig med 
PVC og gummi og andre billige materialer, der 
anvendes til isolation af monteringstråd. Som et 
eksempel kan angives, at jeg har målt modstan
den mellem to stykker isoleret monteringstråd, 
hårdt sammensnoet på 10 cm og dyppet i en 
saltopløsning til ca. 300 Gohm. - Dette er den 
laveste værdi, jeg har målt; andre typer PVC 
ligger væsentligt bedre. (Ovenstående skal altså 
ikke opfattes som en brugsanvisning til frem
stilling af 300 Gohm’s modstande.)

Angående omskiftermateriale, så kan de al
mindelige pertinaxomomskiftere (f.eks. MEC’s) 
udmærket anvendes i denne konstruktion. De 
har sjældent en isolationsmodstand fra kontakt 
til kontakt på mindre end 1000 Gohm. Man 
skal dog ikke dyppe dem i vand, thi da får man 
ganske andre værdier. (I hvert fald så længe der 
er en film af fugtighed på isolationsmaterialet.)

Til opbygning kan anvendes såvel glasfiber
printplade som papirlaminatplader, såsom Ve
roboard o. 1.

Spændingsmåling.
På fig 3 vises princippet for spændingsmå

ling. På grund af det virtuelle jordpunkt på 
indgangen (V; er maksimalt 100 //V), vil Vin 
lægge sig over probemodstanden R;n , og vi får:
Vin = lin Rin = "KRin/Rf) Vo

Med probemodstanden R;n på én fast værdi 
kan områdeskift udføres ved at skifte Rf. (Hvil- 
ket igen svarer til områdeskift på amperemete
ret).



FREQUENCY COMPENSATION

Diagram.
Med disse overvejelser kan det endelige dia

gram skitseres, se fig. 5 og 6.

Forstærker.

TOP WIEW

Fig. 4 (herover). 
Diagram for LM 709C, 

samt forbindelser set fra 
husets top.

Diagram for hele instrumentet.

2. DC+ 
0-2: 3. DC-r

A. AC 
5. BATT.

(Diagrammet er af overskuelighedsgrunde 
delt op i to, punkterne A, B, C, D, E i fig. 5 
genfindes i fig. 6).

Gennemgang:
R3, R4, Dj og D2 er et beskyttelsesnetværk 

for felteffekttransistoren Tj og LM709C. Den

højeste spænding, der kan opstå på gaten af Ti, 
er der ca. 0,7 V (-h el. +), der maksimalt kan 
ligge over dioderne D4 og D2. R3 begrænser 
strømmen gennem dioderne. 100 V på pkt. A 
vil således kun give en strøm på 10 mA i dio
derne, hvilket er tilladeligt. Signalmæssigt kan
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forstærkeren ikke »mærke« kredsløbet, idet 
gatestrømmen i T4 er 0. - Dog sidder dioderne 
på et varmt sted, strømmæssigt, hvorfor deres 
læk- og forwardstrømme ved de ca. 100 μV, 
der normalt er den største spænding, der lægger 
sig over dem, må være passende lave. Ved 25 
°C og spændingen ± 100 μV er en god silicium
diode ækvivalent med en modstand større end 
1010 ohm, lækstrømmen bliver da 10 ■ 10-15 A.

Man skal dog ikke belyse dioderne. Sortma- 
lede siliciumdioder (f. eks. OA 202) har en 
foto-EMK på flere millivolt. Vil man undgå 
dette, kan man anvende basis-emitterdioden på 
en god transistor (Si). Der er mulighed for dette 
på printet. Men ved indbygning i et blot nogen
lunde tæt kabinet er effekten væk, og Si-dioder 
kan da udmærket anvendes.

Som T1 og T2 kan anvendes næsten alle ty
per FET. 2N4302 koster ca. 6 kr. og er veleg
net. Pinch-off spænding typisk 1.5 V til 2.0 V, 
gate-lækstrøm ved 25 °C typisk 10 pA. R4 og 
R2 er valgt, så transistorerne ligger i arbejds- 
punktet for maksimal termisk stabilitet.

Over operatorforstærkeren må R5 - C2 og C3 

indsættes, de hindrer sammen med Cl5 at for
stærkeren bliver ustabil. (Sørger for at for
stærkningen er mindre end 1 ved den frekvens, 
hvor der er 360° fasedrejning fra A til E). R6 

begrænser udgangsstrømmen i forstærkeren ved 
kortslutning af udgangen. 0-1,1 er den ene 
halvdel af områdevælgeren O-l, der omskifter 
feedbackmodstande og Vo (max).

På fig. 6 er resten af diagrammet vist (exclu- 
sive proberne). Omskifteren O— l’s dæk 2 vælger 
hver anden gang 1.00 V og hver anden gang 
3.16 V som fuldt udslag for V0. Derved fås 
områdespringene 10 - 30 - 100, (med 10 dB 
spring (\/10))- Der er valgt at standse med 
1 kV fuldt udslag. Et 3 kV område kan umid
delbart fås, men det er i overkanten af, hvad 
den anvendte probemodstand (10 Mohm, Vitr
ohm type MEH) kan tåle.

R7, Rg og R9 er formodstande til drejespole
instrumentet. D3 og D4 beskytter dette mod 
overspændinger.

R8 + Rg indrettes, så 1.00 V på pkt. F giver 
fuldt udslag. R9 vælges, så spændingen over 
dioderne ikke overstiger 250 mV i normal 
drift. R7 vælges, så fuldt udslag svarer til V0 = 
3.162 V med R7 indkoblet. R10 og R14 anven
des i den 5’te stilling på 0-2 til at teste batte
rierne. De angivne værdier 18 kohm og 22

kohm svarer med 500 μA instrument til fuldt 
udslag på 20 V. (Dvs. 10 V pr. batteri, hvorfor 
10 V skalaen giver spændingen pr. batteri.) 
Som DC IN og AC IN anvendes to coaxfatnin- 
ger med teflon-isolation, f. eks. BNC. Bemærk, 
at bøsningen AC IN er indgang for den ensret
tede vekselspænding. Der anvendes en peak- 
ensretter, se fig. 7.

T3 og T4 med tilhørende modstande R12, 
R13, R14, R15 og Z4 anvendes som power OFF 
— ON switch. Denne kobling muliggør afbry
delse af begge batterier med 1 omskiftersektion. 
C4 eliminerer prel i omskifteren. (Uden C4 kan 
batterierne i et prel blive afbrudt i et par milli
sekunder ved skift DC+ til DC-, hvorved 
meteret giver et udslag; dette har jeg ønsket at 
undgå.)

Z4 skal have breakdownspænding lidt større 
end højeste batterispænding, dvs. ca. 9-12 V. 
Transistoren BC149’s basis-emitterstrækning 
kan normalt anvendes, og der er på printet mu
liggjort indsættelse af såvel en sædvanlig zener- 
diode som en NPN-transistors BE-diode.

Ønskes denne kobling ikke, kan man i prin
tet sætte en lus fra emitter til kollektor i T3 og 
T4. Der må da installeres en topolet afbryder 
for batteriet.

R16 omdanner den spidsværdidetekterende 
AC-probes visning til effektivvisning for en si
nusspænding. Med probemodstand 10 Mohm 
skal R16 være ca. 4 Mohm, idet Vpeak/Veff 
=sqr(2) = 1.4142 for sinusform. (Jeg foretræk
ker dog R16 = 0, altså spidsværdivisning med 
denne probe. Hvor jeg måler på sinusspændin- 
gcr, udfører jeg da en division med sqr(2)— hvis 
effektværdien har interesse).

Med et 500 μA’s drejespoleinstrument med 
Ri = 250 ohm (DS 120 B) bliver modstan
dene R7, R8 og R9 ifølge ovenstående:
Ri + R9 = 250 * 10-3V/500 • 10-6A = 500 ohm 
dvs.: R9 = 250 ohm.
Ri + R8 + R9 = 1 V/500 • 10-6 A = 2 kohm, 
dvs.: Rg = 1,5 kohm.
Over R7 ligger der 3,16 V 1,00 V ved fuldt 
udslag:
R7 = 2,16 V/500 - 10-6A = 4,32 kohm

Disse 3 modstande skal dog i hvert tilfælde 
tilpasses efter det anvendte instrument. — Der 
er plads til ekstra parallelmodstande på printet.

Probér
På fig. 7 vises diagrammet af proberne. Med 

denne simple AC-probe kan man aflæse ned til

408



Foto af print, lidt over naturlig størrelse. 

Printtegning i størrelse 1 : 1 (herunder).
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ca. 25 mVeff. med en Ge-diode. Visningen er 
tilnærmet frekvensuafhængig med en god diode 
op til UHF-området, forudsat C5 er induk
tionsfri. (Det erindres, at 1 cm ledning har en 
selvinduktion på 7 nH (nanohenry) svarende 
til en impedans på 4,4 ohm ved 100 MHz).

Fig. 7. Probér, anbringes i et lille metalrør.

C6 - R19 i AC-proben er anbragt for at hin
dre vekselspænding i at overstyre forstærkeren. 
Hvis man monterer R16 = 4 Mohm for at få 
tilnærmet effektivværdi visning på instrumentets 
skalaer, kan C6 = 47 nF anbringes direkte 
over coaxfatningen AC IN inde i instrumentet, 
hvorfor R18 og R19 kan vælges som én mod
stand på 10 Mohm. Man bør nok ikke anven
de Ge-diodeproben til højere spændinger end 
30 V peak. Til højere spændinger anvendes en 
Si-diodeprobe.

Frek venskarakteristik
I et instrument af denne type bestemmes den 

øvre grænsefrekvens af den hastighed, man øn
sker, at viseren skal bevæge sig med. Man kan 
naturligvis ikke gøre udslagstiden kortere end 
tavleinstrumentets egen opvoksningstid, dvs. ca.
0.5 til 0.1 sekund, og en øvre grænsefrekvens 
af forstærkeren på 1.6 Hz, svarende til en op
voksningstid på ca. 0.3 sek., vil være passende. 
Dette opnår man ved at gøre tidskonstanten af 
feedbacknetværket konstant = 0.1 sek. Med 
de anvendte feedbackmodstande:

100 Mohm, 10 Mohm, 1 Mohm, 100 kohm, 
og 10 kohm giver det kondensatorer på:

1 nF, 10 nF, 100 nF, 1 μF, og 10 μF. Af 
disse er C1 = 1 nF anbragt på printet, de øvri
ge må anbringes mellem sektion 1 og 2 på om
skifter O-l. Elektrolytter kan ikke anvendes, 
og den sidste på 10 μF bliver da upraktisk stor. 
1 μF eller eventuelt 0.2 μF anvendes i stedet.

Man kan også opsplitte R17 (probemodstan
den) i to, og afkoble forbindelsespunktet som
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det er gjort i AC-proben, men dette vanskelig
gør valget af modstande til proben, og nedsæt
ter også probeimpedansen — men muligheden 
foreligger.

Print
Fig. 5 og 6 er udlagt som print, således at 

alt på nær C7, C8, C9 og C10 samt batterier, 
omskiftere, tavleinstrument og R10 er medtaget 
på printet. Se fig. 8 og 9 og foto 1.

Fig. 8. Monteringstegning. 1 :1. Set fra oven.

Som det fremgår af printet, er der plads til 
at indkoble korrektionsmodstande i serie med 
feedbackmodstandene. Dette muliggør, at man 
kan opnå at få et præcisionsinstrument på f. 
eks. 0.5 % usikkerhed selv under anvendelse 
af 5 % modstande. Er en af modstandene - 
f. eks. Rf1 5 % for stor, vælges VQ blot 5 % 
større end hhv. 1.00 V og 3.16 V for fuldt ud
slag på instrumentet, og de øvrige feedback
modstande seriekobles med modstande Δ Rf, 
så de indtager værdien 1.05 gange den angivne 
værdi. Det medfører lidt pusleri og kræver, at 
man har adgang til et præcisionsinstrument. 
Ønsker man ikke denne finesse, overkobler 
man blot korrektionsmodstandene med lus i 
printet.

Der er på printet muliggjort anvendelse af 
Rfo = 1 Gohm for følsomste område 1 nA 
f.u., svarende til 10 mV f.u. med 10 Mohm 
probe. Dette område kan dog kun anbefales 
medtaget, hvis man meget ofte har brug for 
måling af spændinger i denne størrelse, idet 
man helst skal anvende 2 FET i samme hus for 
at undgå drift og deraf følgende nulpunktsju
stering på 10 mV-området. Dette fordyrer selv
sagt instrumentet.



Til tavleinstrument kan ethvert drejespole- 
instrument med følsomhed fra f. eks. 10 μA 
til 1mA benyttes. Skal man anskaffe et nyt, kan 
500 μA, Ri = 250 ohm anbefales. Det betaler 
sig næppe at bruge et for billigt instrument, idet 
det meget let bliver dette, der afgør kvaliteten 
af hele instrumentet. I mit eget eksemplar er 
anvendt A/S Jensen Electrics DS 120 B med 
knivviser og spejlskala, klasse 1.5. (Klasse 1 
eller 0.5 er at foretrække, hvis man ikke får 
tegnet individuel skala). Skalaen lineær 0-10 
med 100 inddelinger og 0-3.2 med 32 indde
linger. På grund af forskelle i dioder m. m. er 
der ikke lavet en skala for AC. Her anvendes 
kalibreringstabel for nøjagtigere aflæsning.

Opbygning
Foto 1 viser et monteret print. Bemærk »lu

sene«, som er anbragt på de 5 A Rf ’s plads. 
Som indgangsbeskyttelse er her anvendt basis
emitterstrækningen på 2 stk. BC 149. Den in
tegrerede forstærker LM 709 C med de 8 ben 
ses midt på printet. Der er anvendt en 10 V ze
nerdiode, 1N 758 A i tænd-sluk-kredsløbet. 
Bemærk, at der på R7 og R8’s pladser er mon
teret modstande, der er for store i værdi for at 
muliggøre justering ved parallelkobling. Hen
holdsvis 4.7 kohm og 2.2 kohm, hvor de kor
rekte værdier er ca. 4.32 kohm og 1.5 kohm.

Det færdige instrument med tilhørende DC- 
probe ses på foto 2. Omskifterskalaerne er teg
net med tusch på kalkepapir og dækket med en 
2 mm plexiglasplade.

Den viste DC-probe indeholder en 10 
Mohm-modstand, skærmet med en coaxstrøm- 
pe og til slut »indpakket« i et stykke elektriker
rør med en teflonspids.

På foto 3 ses instrumentet bagfra med bag
pladen fjernet. Printet og omskifterne er mon
teret i den lukkede metalbox nederst, hvilket 
fremgår af foto 4, hvor ledningføring og om
skiftere kan ses. Instrument- og batterilednin
ger er indført i den lille box via gennemførings
kondensatorer. — Dette er dog normalt en unø
dig luksus.

Afprøvning og justering
Når printet er loddet op, kan man afprøve 

ved at forbinde batteriet, lægge en ledning fra 
f. eks. R12 (10 Mohm) til pkt. A (input), for
binde pkt. M og F samt påsætte drejespolein- 
strumentet mellem H og B (stel). Der må nu

intet udslag være. (ON-OFF ledningen L svæ
ver endnu, hvorfor der ikke er tændt for instru
mentet). Er der alligevel et udslag, skyldes det, 
at zenerdiodens breakdownspænding er mindre 
end batterispændingen. (Eller også er T3 eller 
T4 afbrændte). Er dette ok, jordes pkt. L. In
strumentet er tændt, og der kommer et mindre 
spjæt på meteret. Viseren skal herefter gå til
bage til 0. Er dette ikke tilfældet, justeres P4. 
Kan dette heller ikke bringe viseren på 0, tyder 
det på, at der er selvsving i opstillingen. I så 
fald skal der kunne måles AC på V0. Dette af
hjælpes ved at gøre en (eller flere) af konden
satorerne C2, C3 eller C4 større. Den endelige 
nulpunktsjustering udføres nu, efter at en 10 

Mohm’s modstand er lagt fra A til B. (Herved 
forstørres nulpunktsfejlen). En finere nul
punktsjustering opnås selvfølgelig ved at lægge 
en mindre modstand fra A til B: først 1 Mohm, 
siden 100 kohm. Hvis denne afprøvning er i 
orden, kan man fuldføre opbygningen.

Den endelige justering udføres ved hjælp af 
en variabel spændingskilde (et batteri og et po
tentiometer) samt et nøjagtigt voltmeter. Områ
devælgeren stilles på 1 V eller 10 V, proben 
hægtes på den variable spændingskilde, og med 
det kalibrerede voltmeter måles V0 (pkt. E).

Modstandene R8 og R9 justeres nu, til der 
er sammenfaldende værdier på det kalibrerede
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OZ søger ny tegner
Vor hidtidige dygtige tegnedame har ønsket at ophøre med at arbejde for OZ med øjeblikkeligt 
varsel, og stillingen er derfor ledig.
Amatører og andre interesserede, f. eks. YL’s eller XYL’s - helst med de nødvendige faglige 
kvalifikationer - har nu chancen for at kappes om et job, hvor man har mulighed for at være 
med til at præge vort kære blad.
Ved tidligere besættelse af stillingen som OZ’s tegner har der været lagt vægt på, at han/hun 
havde bopæl i Københavns nærhed. Dette er ikke længere af betydning, efter at P og T har 
sørget for lige god (læs : dårlig) betjening af alle landsdele.

Interesserede bedes snarest muligt skrive til OZ’s tekniske redaktør OZ7AQ, adresse 
Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 3520 Farum.

Brevet bedes bilagt tegneprøve i tusch på kalke- eller andet egnet papir, og bedes udført i dob
belt OZ-størrelse (tegninger formindskes normalt til halv størrelse). For symboler og tegne- 
måde : se de sidste par års OZ’er. For arbejdets omfang : se do. Venligst angiv gageforslag 
(aflønning : fast beløb pr. måned, udbetales ca. den 25. hver måned).

Venligst skriv med det samme, så TR ikke selv skal lave alle rentegninger til næste nummer 
af OZ!

Vy 73 de 7AQ.

voltmeter og drejespoleinstrumentet af f. eks. 
fuldt udslag 1,00 V (eller 10,00 V) eller evt. 
70 % af fuldt udslag. Dernæst stilles område
vælgeren på 3 V eller 30 V og proceduren gen
tages denne gang med justering af R7. (Det be
mærkes, at de to justeringer er uafhængige af 
hinanden). Der er på printet plads til parallel
forbindelser over R7, R8 og R9.

Komponentanskaffelse
De fleste komponenter er almindelige stan- 

dardvarer, men de mere specielle, såsom præci
sionsmodstande, printet og felteffekt-transisto- 
rer, evt. også den integrerede kreds, kan være 
vanskelige at fremskaffe. De, der måtte have 
interesse, er velkomne til at skrive eller ringe 
til mig, jeg kan i begrænset omfang levere præ
cisionsmodstande m. m. til opstillingen.

Til dem, der ikke selv har mulighed for at 
lave print, kan jeg desuden levere dette, med 
eller uden huller boret.

Adressen er angivet i overskriften. Telefon 
(01)91 53 12.

Resultat
Denne kombination af universalinstrument 

og rørvoltmeter har vist sig at være meget be

hagelig at arbejde med. I mit eget eksemplar 
har jeg testet følgende:

DC: nøjagtighed: ± 1 % på områderne 10 
mV/lnA til 300 mV/30nA og ± 1 °/oo på de 
resterende områder.

Robusthed: Alle områder tåler 220 V AC 
kontinuert.

Drift: 10° temperaturstigning ændrer på alle 
områder nulpunktet med 1 mV og kræver altså 
nulpunktsjustering med P1 på 10 mV, 30 mV 
og måske også 100 mV området, idet driften 
på det sidste område er 1 % pr. 100 tempera
turstigning.

AC: Her afhænger nøjagtigheden af kalibre
ringen og rubustheden af den anvendte diode, 
idet en Ge-diode brænder af ved spændinger 
større end 100 V (noget afhængig af den an
vendte diodetype).

Det kan anbefales altid at starte AC-målin- 
ger med Si-diode-proben og først skifte over til 
Ge-diode-proben ved spændinger mindre end 
3 V.

Med hensyn til kalibrering kan jeg anbefale, 
at man tegner kalibreringskurver for AC-pro- 
berne på millimeterpapir fremfor at lade tegne 
en speciel AC-skala. Det giver det mest over
skuelige instrument, og den mest nøjagtige AC- 
måling.
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Stykliste:
Modstande:
Rfo  : 1 Mohm, 5 %, WELWYN, D 43
Rf1  : 100 Mohm, -
Rf2 : 10 Mohm, 1 %, VITHROHM,

MEH.
Rf3  : 1 Mohm, 1 %, 2 % eller 5 %,

VITHROHM, CEC.
Rf4  : 100 kohm, -

Rfs : 10 kohm, —
A Rfo til A Rfs: bestemmes ved forsøg, 
se tekst.
R1 : 1.5 kohm, 5%, 1/8 W,BEYSCHLAG
R2 : 1.5 kohm, —
R3 : 10 kohm, -
R4 : 1 kohm, -
R5 : 1.5 kohm, -
R8 : 51 ohm —
R7 : se tekst.
R8 : se tekst.
Rg : se tekst.
R10 : 18 kohm, -
R14 : 22 kohm, -
R12 : 100 kohm, -
R43 : 22 kohm, -
R44 : 100 kohm, -
R15: 47 kohm,
R16 : se tekst.
R17 : 10 Mohm, 1 %, VITHROHM,

MEH.
R49 + R48: 10 Mohm, tolerance af mindre 

betydning. (R19 = 1 Mohm).

Potentiometer:
P4 : 100 ohm, DIPLOMATIC,

(RADIO PARTS).

Kondensatorer:
C4 : 1 nF, styroflex, polyester eller lign.
C2 : 10 nF,
C3 : 200 pF,
C4 : 1 μF, 15 V, elektrolyt.
C5 : 10 nF, polyester.
C6 : 100 nF, polyester.
C7 : 10 nF,
C8 : 100 nF,
C9 : 1  μF-
C10 : 1 μF,

Transistorer:
T4: 2N4302, FET, eller lignende.
T2: . 2N4302,

T3: vilkårlig Si-PNP-type.
T4: vilkårlig Si-NPN-type.

Dioder:
D4: OA202, eller BE/BC149.
D2: OA202, eller BE/BC149.
D3: OA202,
D4: OA202,
Dg: OA95 hhv. OA202 for hhv. lave og

høje spændinger.
Z4: BE/BC149 el. vilk. 9-12 V type.

Integreret kreds:
F: LM709 C.

Omskiftere:
O1: 1 X 11 stillinger, 2 dæk, ker. el. pert.

MEC.
O2: 2 X 5 stillinger, 2 dæk, ker. el. pert.

MEC.

Instrument:
DS 120 B, 500 μA, 250 ohm, kl. 1, spejlsk., 

knivviser.
Derudover: Coaxfatninger, kabel, knapper, 

batterier og kabinet. 
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TVI

Der er mange måder, forstyrrelser kan vise 
sig på TV-skærmen, og det kan nok være van
skeligt for mange amatører med sikkerhed at 
fastslå årsagen - og dermed opnå at kunne 
overbevise naboen om, at det ikke er ens sen
der, der laver TVI. Eller måske overbevise sig 
selv om, at nu skal der gøres noget ved sende
ren!

1
Billedet flås i stykker. Dette kan forårsages af en 
periodisk afbrydelse i antenneledningen eller i TV- 
apparatet.

2
Sne på billedet skyldes for svagt signal eller modtager
fejl.
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3
Sort ramme om billedet skyldes utilstrækkelig afbøj
ningsspænding og forårsages af slidte rør eller under
spænding på lysnettet.

4
Dobbeltbilleder skyldes refleksioner og afhjælpes ved 
hjælp af en ordentlig antenne, eventuelt med udpræ
get retningsvirkning.

De viste billeder med forklaring stammer fra 
det tyske P og T (Deutsche Bundespost), der 
har udgivet en lille folder om emnet, og som vi 
har sakset dette fra.

Indledningsvis bemærkes, at DBP ikke tager 
sig af forstyrrelser, hvis årsag er at finde i kla
gerens eget TV-apparat, men henviser til Ra- 
dio-TV-reparatøren, der i givet fald må kon
trollere resp. reparere modtageren og antenne
anlæg.



5
Mørke lodrette striber, til dels i forbindelse med dob
beltbilleder. Skyldes refleksioner over større afstande, 
hvorved triggerpulsen for linieafbøjningen kommer 
med i billedet.

8
Billedet løber, når liniesynkroniseringen mangler.

7
Varierende billedforvrængning opstår ved netspæn
dingsbrum i linieafbøjningsdelen.

6
Brede vandrette rullende striber skyldes netbrum i 
bili edsignalet.

9
Billedet ruller (opad eller nedad), når billedsynkroni- 
seringen svigter.
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10

Skrå hvide striber skyldes manglende slukning af strå
len under tilbageløbet.

12
Næsten vandrette, smalle, rullende striber skyldes for
styrrelser fra andre TV-sendere på samme kanal og 
forekommer ved bestemte vejrforhold. Lignende for
styrrelser kan forårsages af generatorer af forskellig 
art, også amatørens sender (eller modtager!). Forsvin
der forstyrrelsen med vejrændringer, er årsagen først
nævnte. Det er især om sommeren, at unormale ud
bredelsesforhold forekommer.

Forvrængning fremkommer, når afbøjningsspændin
gerne ikke har den rette størrelse eller kurveform.

Alle fotos, 1-11, viser fejl, der skyldes mod
tageranlægget. Her bør amatøren afholde sig 
fra at forsøge at gøre noget, men henvise til 
autoriseret forhandler, idet han ellers let kom
mer til at hænge på den fremover, ligesom hans 
sender også lettere får skyld for fremtidige for
styrrelser!

13
Korte vandrette streger forårsages af forstyrrende 
elektriske anlæg og maskiner.
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Korte vandrette streger, der løber over hele billed
feltet skyldes tændingsstøj fra motorkøretøjer.

14
Moiré og skråstreger i forskellige retninger kommer 
fra oscillatorer i FM-modtagere eller andre TV-appa- 
rater. Eller din 2 m RX!

17

En eller flere lodrette, evt. skrå uregelmæssige van
drende streger skyldes fejl i TV-apparatet (Barkhau- 
sen-svingninger, rørfejl).

15
Brede vandrette mørke eller mønstrede, rullende stri
ber skyldes HF-apparater (Diathermi - etc.). Forstyr
relser, der »beater« meget langsomt med billedet, skyl
des noget med godt med brum på - netfrekvensen er 
ikke normalt i synkronisme med billedfrekvensen, 
men stødtonen er normalt langt under 1 Hz.

Ved de viste forstyrrelser af billedet optræ
der som regel ingen tilsvarende forstyrrelser i 
lyden. Fejl i lyden uden forstyrrelser i billedet 
skyldes praktisk talt altid apparatfejl. *
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Sådan har jeg lavet det:

Station OZ9KB

Af Erik S. Rasmussen, 
Ringduestien 14 st tv., 
København NV

Morseattest i 1948, brugt flittigt på 80 meter 
siden, 98 pct. CW.

1. sender: 2 stk. P 2000 i parallel, Hartley 
med 180 volt anodebatteri, input 2 watt. - RX: 
1V2, 4 stk. EF50, i brug til 1959.

2. sender: 1 stk. UBL 21 som Colpitts mel
lem gi og g2, 80 meter ud i anoden, CW plus 
FM, 8 watt input. OZ7HL hører min FM og 
gør mig til CW-amatør for livstid! Tak 7HL.

3. sender: 1 stk. 807 koblet som triode; 
Hartley, nøglet i katoden, spolen (den eneste) 
viklet på bajerflaske med blank monteringstråd 
og limet fast med celluloselim, input 50 watt.

Der laves den første DX overhovedet med ba
jerflasken, VE1ZZ.

4. sender: 1 stk. magnum-ECO, LS 50 solo, 
med 1000 volt på anoden, input 90 watt, til 
stor glæde for OZ9KB - og 7HL, samt om
kringboende BCL. Der »nøgles« program 1 i 
naboens spille, samt lyset i 2 trappeopgange op 
til 3. sal (ant. toploaded indoor vert.).

5. sender: den nuværende, også hjemmelavet, 
ser sådan ud: Osc/ECC82 - kold Hartley, ud
vendig tuningsbox. ECH81/DSB-modulator. 
EF 184, forstærker, EL84 driver. TT 21 PA, 
100 watt CW, 80 watt DSB. Pi-led.

Modtager: 14 rørs dobbeltsuper med fuld 
break-in, monitor for CW og Fone. - Nøgle, 
transistorbrug, 7 stk. OC 75, system 7 BO, men 
ændret, der anvendes 7 AQ-prikvibrator.

Mikrofon: ½ dynamisk hovedtelefon fra 
SM19, pakket ind i lille sæbeetui til pris 1,25 
kroner tilsammen med 1 stk. BF115 plus 3 volt 
lommebatteri (batteri delt i 2 stykker).

Antenne: 21 meter endfeed zepp, feeder 23 
meter 300 ohm TV-båndkabel. En endepunkt
fødet zepp skulle ikke kunne køre på 80 meter, 
men dette går nu alligevel, der var ikke anden 
mulighed. Den er forøvrigt hængt op under ta
get, da der ikke må være udvendige antenner på 
ejendommen - men den historie er der jo efter
hånden mange amatører, som har rendt panden 
imod.

Angående den 21 meter endef ødede zepp, så 
vil jeg gerne indskyde, at der ikke er HF nede 
ved senderen, så den må altså køre nogenlunde 
efter sin bestemmelse, strømmene i feederen er 
lige store, uanset at den kører på 80 meter, 
der anvendes balanceret antennekobler.

Rettelse
I diagrammet på side 367 i oktober 

»OZ« har der indsneget sig følgende 
småfejl:

1. Modstanden i serie med drossel
spolen ved PA-røret skal være 3,9 kohm.

2. Den fælles gitterafleder ved PA rø
ret er angivet til 2,2 kohm - skal være 
22 kohm.

3. De anvendte drosselspoler er af ty
pen ADS og ikke som angivet AOS.

4. Ved PA rørets gitterkompleks mang
ler der en 1 nF gennemføringskondensa
tor mellem instrument shunten og den 
fejlagtigt benævnte modstand (39 kohm!).

Vy 73 de OZ9AC.
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Spørgsmål: Jeg har en transformer på 2 X 330 V, 
og feg har tænkt mig at bruge den som spændingsdob
ler ifølge vedlagte diagram, konstant forbrug, nogle 
få mA. Hvor store skal kondensatorerne og modstan
dene over dioderne være, og ligeledes RC-led over 
transformeren?

Svar: Jeg har tegnet en lidt forbedret version af din 
ensretter på fig. 1. Denne type spændingsdobler kan 
jo anskues som to enkeltensrettere, som er sat i serie, 
og så bliver det hele lidt nemmere at overse. 660 V 
transformerspænding giver en spidsspænding på godt 
900 V, og det er bestemmende for hele resten. Da 
BY127, som du har anvendt, kan holde til 600 V, skal 
der altså anvendes mindst tre af dem i hver gren, idet 
spærrespændingen jo bliver to gange spidsspændingen. 
Det er lige til øllet, så jeg ville tage fire i hver gren. 
Så er der også plads til overspændinger på nettet. 
Over hver diode skal der sidde 470 kohm og en kon
densator mellem 1 og 10 nF, til 250 V vekselspæn
ding. En 400 Vdc polyesterblok er OK. - Som lade
kondensator har du angivet 8μF/800 V, og hvis den 
holder til de godt 900 V, er det da i orden. Men de 
6 blokke på 16/350 er nok så sikre. De 6 100 kohm 
modstande udligner spændingen mellem dem, og tje
ner samtidigt som bleeder. Hvis de sidder frit og luf
tigt, kan du nøjes med 2 W typer. - I OZ for april 
69 står i brevkassen beregningsmetoden for RC-led- 
det over transformeren. I dit tilfælde skal kondensa
toren være 100 nF, men skal kunne holde til 700 Vac, 
og en sådan blok er ikke til at skaffe. I stedet må du 
bruge tre i serie på 330 nF til 250 Vac. R kan jeg ik
ke give dig, for du opgiver ikke transformerens stør
relse i effekt. Men du får den rigtige værdi, hvis du 
måler tværsnitsarealet i cm2 af midterbenet og divide
rer det to gange op i tusind, så får du resultatet i 
kohm. Men det gælder kun for den transformerspæn
ding. Eks.: Hvis midterbenet måler 2 X 2,5 cm, bli
ver arealet 5 cm2. 5 op i 1000 er 200, og 5 op i 200 
er 40, altså R = 40 kohm. En 2 watter er nok. - Til 
slut vil jeg lige sige, at den filterspole, du har anført 
på skitsen, ødelægger spændingsdoblervirkningen, så 
den har jeg udeladt.

Spørgsmål: Ved læsning af OZ sep. 69 finder jeg, 
at der er andre, der endnu ikke har licens, som er in
teresseret i 27 MHz-båndet. Da jeg ikke er helt klar 
over betingelserne, specielt de tekniske, for at anven
de dette bånd, vil jeg gerne forespørge, om TR kan 
oplyse mig, hvor jeg kan finde den bekendtgørelse, 
der tillader anvendelse af dette bånd uden licens. Speci
elt er jeg interesseret i med hvilken e f f e k t ,  det er tilladt 
at sende, godkendelse af evt. selvbygget sender etc.?

Svar : Jeg vil bestemt tro, at TR (det er OZ7AQ) 
kan klare dine spørgsmål. Men da jeg nu er så godt 
i gang, kan jeg jo lige så godt gøre det nu: P og T 
har udsendt en lille tryksag, der hedder »Cirkulære 
om privatradio, februar 1969«, som er udfærdiget i

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.
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Spørgsmål: Jeg er kommet i besiddelse af to radio
telefoner, Storno CQF 13c-6 og CQM 13c-7, og jeg 
vil gerne bygge dem om til 2 m. Hvordan griber jeg 
sagen an? Jeg kunne tænke mig at erstatte krystallet i 
modtageren med diodeafstemning (det giver ikke så 
store mek. problemer), men min viden om dette nye 
fænomen er desværre begrænset. Har du et godt tip? 
Senderdelen skal selvfølgelig stadig være krystalstyret 
med 3-4 kanaler. Tror du, at de eksisterende kredse kan 
trimmes om, eller skal der en større ombygning til?

Svar : Jeg er ikke klar over, om de typer er til 2 el
ler 4 m. Hvis de er til 4 m, skal der skiftes kredse i 
alle trin med HF, og det er nok en vanskelig affære, 
måske kun gennemførlig for »skrappe fyre« på 2 m. 
Men 2 m-versionerne laves jo til at kunne trimmes til 
alle frekvenser mellem 146 og 174 MHz, så mon ikke 
de skulle kunne trimmes det bette nøk længere ned? 
Jeg tror det. Så det var nemt. Med hensyn til diodeaf
stemning i oscillatoren har jeg dette tip : Lad være. 
Det bliver ikke stabilt. I OZ juni 67 beskrev jeg en 
udmærket VFO, som blev lavet med netop dette for
mål. Den kobles til modtageren via en kreds på kry
stallets plads, linkkoblet til VFO’en. Spolen skal have 
6-10 gange så mange vindinger som linkviklingen.

henhold til »Bekendtgørelse om radiostationer i den 
bevægelige landtjeneste m. v.«. Cirkulæret kan gratis 
rekvireres i generaldirektoratet. Betingelserne går i 
korthed ud på, at man uden licens af nogen art kan 
anvende bestemte frekvenser til sending og modtag
ning med apparater, der er godkendt af P og T, og 
som bærer et tydeligt skilt med et P og T nummer. 
Der må ikke benyttes kaldesignaler, der kan forveks
les med amatørernes, og man må ikke snakke med ud
landet. Man kan godt anvende selvbyggede sendere, 
når de er blevet godkendt af P og T. Gebyret for en 
sådan afprøvning er 250 kr. pr. gang. Kasseres den 
første gang, bliver det således mindst 500 kr. plus 
moms. - De væsentligste tekniske krav er, at den ud
strålende effekt ikke må overstige 0,1 W HF, i fjern
synsbåndene max. 4 X 10-9 W, og i øvrigt max. 10-5 
W. Modtageren må ikke udstråle over 4 X 10-9 W, 
så superreg-princippet kan ikke godkendes.



EDR’s INTERNATIONALE STÆVNE 1970

Som nævnt i spidsartiklen vil EDR arrangere 
et stævne i pinsen 1970.

Lige før OZ gik i trykken, har vi fået en 
aftale med hotel NYBORG STRAND. (Som 
mange af os kender fra stævnet i 1966).

Dette stævne vil blive arrangeret i dagene 
fra den 16.-18. maj 1970. Altså i pinsedagene, 
hvor mange af os alligevel ikke ved, hvad vi 
skal gøre, men efter den lange vinter trænger 
vi til nogle dages dejlig søluft, og det er der 
nok af ved Nyborg strand.

Derfor sæt kryds i kalenderen ved disse da
ge, EDR’s nye PR-udvalg vil gøre sit bedste 
for at det skal blive alle tiders stævne.

OZ9DA skriver til amatørbladene i udlandet, 
så vore amatørkammerater dér kan nå at til
melde sig snarest.

Da vi først skal have møde med inspektør 
Munch på hotellet d. 11. november, kan vi 
ikke i dette OZ oplyse mere om priser m. v.

Men der vil blive værelser til alle priser, 
samt kabiner til de som selv medbringer sove
poser og andet overnatningsgrej.

Der vil som i 1966 blive arrangeret rævejagt, 
mobiljagt, udflugter m. m. Vi regner med, at 
Nyborg afdelingen vil være os behjælpelig med 
disse for et amatørstævne så uundværlige ting.

Men altså, vi mødes så mange som muligt i 
pinsen 1970.

I næste nr. af OZ vil vi komme med mange 
supplerende oplysninger.

På PR-udvalgets vegne, 
Vy 73 de OZ5RO, Ove Blavnsfeldt.

8F3 - 16F3 - 60F3
Efter megea snakken om hvorvidt man på 2 m- 

båndet kan have plads til et frekvenssving, der er 
større end det lader sig modtage på en almindelig 
AM-modtager, syntes sagen at være faldet til ro igen. 
Selv om man stadigvæk i OZ’s spalter kan læse en 
påmindelse om at overholde »båndplanen«. Denne 
påmindelse bærer jo tydeligt præg af, at intet andet 
og intet bredere end AM-CW-SSB og NBFM tolereres.

Problemet med hvilken modulationsart man ønsker 
at bruge, eller har lov at bruge, er jo naturligvis noget 
der i første række vedrører de amatører, som anven
der båndene.

Sagen har to sider, hvoraf jeg vil nævne den letteste 
først. Vi er eksperimenterende amatører, og jeg ser 
på baggrund heraf ingen årsag til, at nogen, der teg
ner sig for EDR (medlemmerne - ikke foreningen), 
kan have interesse i at bidrage til en indskrænkning 
af vore rettigheder.

Den anden side af sagen gælder bl. a. nybegynder
ne. Disse amatører er efter de gældende licensbestem

melser forment adgang til at anvende telefoni på HF- 
båndene. Det er derfor naturligt, at de så søger op på 
2 m-båndet.

Det er vel ikke fremmed for nogen, at størsteparten 
af den aktivitet, der finder sted på 2 m-båndet, skyl
des fremkomsten af et stort antal surplus radiotelefon
anlæg. Dette er en rimelig løsning, ikke mindst for 
nybegyndere.

Der er sagt meget om disse anlæg, og jeg vil her 
slå fast, at disse anlæg kan ikke være ringere end, 
hvad en ikke-professionel kan præstere.

Som det er nævnt i indledningen, har der tilsynela
dende hersket ro om sagen et stykke tid. Ikke desto 
mindre synes det igen at være blevet aktuelt, efter 
hvad man kan høre i æteren. Jeg synes derfor, det 
ville være på sin plads, om medlemmerne fik at vide, 
hvilken stilling HB indtager i denne sag (indskrænk
ning af frekvenssvinget fra 60F3 til 8 eller 16F3), 
samt at HB gør sig bekendt med, hvad medlemmerne 
mener om sagen. Jeg tillader mig her kun at tænke 
på alle aktive 2 m-amatører.

Jeg vil lige minde alle om at have i tankerne, hvad 
der er hændt på den anden side af sundet, hvor ama
tørerne på mystisk vis er blevet præsenteret for et fre
kvenssving 8F3, som svenskerne definerer som (LF-|- 
ΔF) X 2 = 8 Kc/s. Dette er et resultat, der nødig 
skulle danne standard i et eventuelt nordisk samarbej
de. Det skal nævnes, at ifølge denne definition af 8F3, 
er man stillet nogenlunde til, hvad der svarer til 50 
pct. AM modulation.

Det vil vel nok føre for vidt at begynde at definere, 
hvad en Eksperimenterende Dansk Radioamatør er, 
men vi kan vel være enige om, at det ikke er ham, 
der dikterer andre. Det er heller ikke ham, der ynder 
at samle på QSL-kort.

Jeg håber, der vil være plads til alle, også de mere* 
avancerede amatører, på 2 m-båndet og 70 cm.

OZ2DL, Ole Madsen, 6772.

Det er med interesse, jeg har læst OZ7JS, OZ5WK 
og OZ7HU’s læserbreve i »OZ«s oktober nummer an
gående den begyndende amatørs vanskeligheder. Og
så jeg har erfaret, at alt for mange giver op for be
gyndervanskelighederne. Men OZ5WK (Kalle) over
driver, når han mener, det er umuligt at bruge en 
1-V-l på grund af de overfyldte bånd og en MO-PA. 
For hvordan kan det ellers gå til, jeg dag ud og dag 
ind på HF-båndene har den ene CW QSO efter den 
anden, næsten altid uforstyrret, med netop et sådant 
udstyr.

En 1-V-l kan stadig bruges, måske lidt forbedret i 
forhold til for 15 eller 30 år siden. Og en sådan mod
tager er nu engang ikke nær så dyr og vanskelig at 
lave, som en enkelt eller dobbelt super med alle raf
finementer.

Nogle synes måske, det ser lidt pralende ud, men i 
denne forbindelse, til opmuntring for andre, har jeg 
haft ca. 120 lande og fået mit DXCC certifikat sidste 
år. Og det er anden gang, jeg måtte gennem de over 
100 lande. Det havde jeg allerede før krigen, men kor
tene duede ikke, så jeg måtte til det igen.

Når det gælder CW, så kan en 1-V-l (2) stadig væ
re med. Men jeg giver gerne Kalle ret, og mener, at
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selv sådan en modtager bør bygges i et byggekursus. 
Er man begynder, kan man alt for let lave blot en en
kelt fejl, der gør alle anstrengelser til en fiasko.

YY 73 de OZ7Z. H. T. Petersen.

I maj-nummeret af QST giver WN2IEM i rubrikken 
»Correspondence from - members« sin definition på 
amatørradio. Jeg synes, dette indlæg er så menneske
ligt, at det fortjener at komme ud til flere amatører.

»Amatørradio. Hvad er egentlig denne vores mær
kelige hobby? Det er to nybagte C-amatører, der 
fumlende med ord lærer at tale med deres fingre og 
opdager at det gamle morse-alfabet når alt kommer 
til alt er vældig sjovt. Det er et par amatører med kun 
et bogstav efter tallet i kaldesignalet, der i den lave 
ende af båndet taler om deres børnebørn og roser, og 
holder alderen borte. Eller måske en af hver der slår 
en bro over den ældgamle kløft mellem generatio
nerne.

Der er to der snakker sammen uden at vide, at de 
er af forskellige racer og uden egentlig at bekymre 
sig om det. Det er en dreng, der i kamp på fremmed 
jord phone-patch’er med sin grædende kone hjemme. 
Det er i hundredevis af folk, der hjælper hinanden i 
en tid med nød og ulykker. Det er spændingen ved 
at køre en ny stat eller et nyt land, ikke for personlig 
gevinst, men for ren og skær fornøjelse.

Det er smerten ved at vente på, at båndet skal åbne, 
og så begejstringen ved at høre sit eget signal komme 
tilbage til én via månen.

Det er lugten af smeltende loddetin og følelsen af 
fuldendthed ved at få den hjemmelavede station i luf
ten for første gang, og det viser sig at den virkelig 
virker.

Amatørradio er en amerikaner og en russer der 
taler sammen, og fungerer som det første virkelige 
forsøg på at skabe international tillid og respekt og 
indbyrdes beundring.

Amatørradio ... det er, hvad du gør det til. - 
John C. Almberg, WN2IEM, Smithtown, New York«.

Vy 73 de Claus Tøndering, OZ1CS
Solbakkevej 8, 2820 Gentofte.

Angående RTTY-materiel
På nuværende tidspunkt skulle jeg gerne være så 

langt fremme med fjernskriverlageret, så jeg kan be
gynde leveringerne.

Desværre er der sket nogle bortkomster under flyt
ningen, så jeg vil gerne bede dem, som har skrevet el
ler forespurgt på materiel, og som på dette tidspunkt 
IKKE har fået svar fra mig, sætte sig i forbindelse 
med mig igen. Det foregår helst pr. brevkort, da det 
letter arbejdet med ekspeditionen.

Samtidig vil jeg bede dem, som har lånt instruk
tionsbøger, sende dem tilbage til mig, da jeg er på 
helt bar bund, hvad det angår.

Jeg kan samtidig glæde med, at EDR betaler mom
sen for maskinerne, så prisen er for fremtiden 130,00 
kr. pr. stk.

Samtidig med det nye lager, vil jeg forsøge at ud
vide servicen med et større lager af reservedele, samt 
udskiftning af lejer og afdrejning af motorankre. Lej
er til Creed-maskinerne bliver samtidig lagervare, så 
disse også kan leveres løse.

Der bliver muligvis også papir og farvebånd som 
lagervare.

Det har desværre vist sig umuligt at fremskaffe 
flere transmittere og strimmelperforatorer foreløbig, 
men hvis der viser sig noget, vil det fremkomme her 
i bladet.

Og som tidligere vil maskinerne være efterset og 
prøvekørt inden afsendelsen.

Bedst 73 de OZ2UD, Ernst. 
KØB RTTY-MATERIEL HOS EDR - 
DET BETALER SIG I LÆNGDEN.

Henv. OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens - OZ2UD, Ernst Th. Olesen, Bygaden 
20, 4174 Jystrup Midtsj.

Generaldirektoratet for December måned 1969
post- og telegrafvæsenet. Solplettal 100

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

G M T
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan 7 7 7 14 14 7 7 7 7 7 7 7
New Zealand 7 7 7 14 21 21 21 7 7 7 7 7
Melbourne 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7 7 7
Singapore 7 7 14 21 28 28 21 14 7 7 7 7
Indien 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7 7 7
Sydafrika 7 7 7 21 21 21 21 21 21 14 7 7
Middelhavet 7 7 3,5 14 21 21 21 14 14 7 7 7
Argentina 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7
Peru 7 7 7 7 7 21 28 28 21 14 7 7
Vestgrønland 7 7 7 3,5 7 14 21 21 14 7 7 7
New York 7 7 7 3,5 7 7 21 28 21 7 7 7
Vestindien 7 7 7 3,5 7 7 21 21 21 7 7 7
San Francisco 7 7 3,5 3,5 7 7 3,5 7 14 7 7 7
Polynesien 7 7 7 3,5 7 14 14 14 14 7 7 7

421



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: OZ-DR 1453
Torben Jensen - Sandalsvej 7 
Sandal - 7000 Fredericia

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

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

Nyt om »TR. Department beretter«.
Som det fremgår af spaltens hoved, har OZ-DR 

1453 påtaget sig at redigere DR-amatørernes stof for 
på den måde at aflaste OZ7DX for et af de »ben«, 
der fyldte for meget i »hundekurven«.

Vi byder DR 1453 velkommen til arbejdet.
For helt at kunne afslutte arbejdet med en fuld

stændig dækning af foreningens aktiviteter i forbin
delse med »TR. Dept«, efterlyser vi hermed en ama
tør, der vil påtage sig arbejdet med at behandle stof
fet vedrørende RTTY-arbejdet. Beredvillige tilbud 
modtages meget gerne her i Traffic Department - 
adresse ovenfor.

Fra jan. nr. af »OZ« vil vi desuden netop på denne 
plads i spalten - såvidt muligt - i hvert nummer 
bringe en kommentar til aktuelle begivenheder inden
for amatørradio. Skal aktualiteten præge disse indslag, 
må vi imidlertid have hjælp fra medlemmerne, der 
har kontakten rundt om i landet til de forskellige af
delinger og enkelt-medlemmer eller som gennem sta
tionsarbejdet erfarer om udenlandske amatør-begiven
heder af almen interesse for OZ-amatørerne.

Vi vil ikke prioritere emner frem for andre - hel
lere sige, at vi foretækker at alt indsendes, og at en 
vurdering derefter finder sted i Tr. Dept. Måske skal 
det indsendte anvendes på helt anden måde - og andet 
steds i bladet. Men hjælp dig selv ved at hjælpe os.

På genhør. OZ2NTJ.

»USSR-50«.
Dette stof skulle have været i forrige »OZ«, men 

beklager, at det kom for sent til at kunne komme 
med.

Men kort skal det meddeles, at Radio Sport Federa
tion og Central Radio Club, har afholdt en aktivi
tetsmåned (15. okt. 1969 kl. 0000 GMT til 15. nov. 
1969 kl. 2400 GMT), hvorunder diplomet »USSR-50« 
kunne opnås.

Såfremt der er OZ-stationer, der har haft ret man
ge forbindelser østover i den nævnte periode, skal det 
oplyses, at det pågældende diplom udstedes for kon
takt med

1 station i hver af de 15 russiske republikker +
2 stationer i Moskva og 
2 stationer i Leningrad.
I tilfælde af ansøgning skal denne sendes til Central 

Radio Club of the USSR, P. O. Box 88, Moscow, in
deholdende en liste over de krævede forbindelser med 
dato, tid, sendemetode, bånd. Listen skal bekræftes af 
Tr. Dept.

Quelimane Contest.
For at højtideligholde den portugisiske opdagelses

rejsende Vasco da Gama’s landgang den 22. jan. 
1498 på et sted, der i dag er byen Quelimane, hoved
staden i distriktet Zambezia i den portugisiske Provins 
Mozambique, afholder »Liga Dos Rario-Emissores 
De Mozambique« under protektion af de kommunale 
myndigheder en årlig contest i løbet af januar måned.

Diplomet udstedes til alle amatører udenfor Mo
zambique, som må have haft mindst 2. forbindelser 
med distriktet Zambezia, hvoraf én skal være med 
byen Quelimane, samt én forbindelse med hver af 
de tre andre distrikter, hvilket i alt giver 5 qso’s.

Følgende præmier af lokal kunstarbejde, vil blive 
tildelt:
A »Quelimane« til tre deltagere udenfor Mozambi

que klassificeret i overensstemmelse med denne pa
ragraf, der har opnået flest forbindelser.

B »Old Timers« til deltagere udenfor Mosambique, 
der skal oplyse om tidligste, forudgående QSO 
med CR7-deltagere (kun den tidligste QSO skal 
opføres) udover de forbindelser, der gennemføres - 
under testen.
Til alle deltagere, som ikke opnår det anførte mini
mum af QSO’s vil der blive udstedt et certifikat - 
uden klassifikation - på grundlag af indsendte log.

Bånd: 10-20-40 og 40 m.
Call: CW: QL de. Fone: Quelimane Contest de. 
Distr.: Følgende forkortelser benyttes af CR7-sta- 

tionerne :
City of Quelimane = QL
Cabo Delgado = CD
Gaza = GZ
Inhambane - IB
Lourence Marques = LM
Manica e Sofala = MX
Mozambique = MQ
Niassa = NS
Tete = TT
Zambezia = ZB

Rapport: Der udveksles kun rapportkoder, som ik
ke må være lavere end 347 i cw og 34 i fone. CR7- 
stationen, sender derefter en kort beskrivelse af byen 
Quelimane eller af det pågældende distrikt, denne be
skrivelse skal fejlfrit gengives under QSO’en.
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Testperiode : For alle deltagere udenfor Mozambi
que eller portugisisk territorium, vil testen løbe fra 
fredag den 16. januar 1970 kl. 12,00 GMT til søndag 
den 18. januar 1970 kl. 24,00 GMT.

Logs: Deltagerne skal indsende en liste over for
bindelserne sammen med de korresponderende QSL- 
kort alt adresseret til:

Delegado da Liga dos Radio-Emissores de Mozam
bique, P.O.Box 265 - Quelimane - Mozambique, 

således at den er fremme senest den 31. marts 1970. 
Listen og QSL-kortene må indeholde navnet på den 
deltagende station, navnet på dens ejer, QRA samt 
beskrivelse af stationen — sender — modtager — anten
ne. Endvidere skal være anført kaldesignalet på den 
kontaktede station, dato, GMT, bånd, sendemetode, 
afsendt og modtaget rapport samt en rubrik for dato
en for den første QSO med den pågældende station.

Afgift: Der kræves 4 IRCs i startafgift, men så 
fremt man ønsker QSL og diplom tilsendt med luft
post er afgiften 10 IRCs.

SWL : Der vil også være diplom for SWLs, der kan 
rapportere et minimum antal QSO’s som anført oven
for. God jagt - 2NU.

Aktivitetstesten oktober 1969
Deltagelsen var denne gang så god - specielt i fone- 

afd. - men der kan jo være så mange årsager, og det 
. giver samtidig lejlighed til andre at brillere. For mit 

eget vedkommende begyndte jeg at svovle over, at 
4FF ikke havde fået mit resultat med i listen, da jeg 
vanen tro, begyndte at undersøge placeringerne midt 

• i rækken. Blev unægtelig forbavset over at være rykket 
helt til tops. Men jeg går ud fra at tingene bliver bragt 
på plads i næste måned. 2NU.

1. OZ2NU 71 X 9 = 639 P-
2. OZ2LW 78 X 8 = 624 P-
3. OZ4H 78 X 8 = 624 P-
4. OZ1RK 74 X 8 = 592 P-
5. OZ7GI 73 X 8 = 584 P-
6. OZ5DP 63 X 9 = 567 P-
7. OZ4CF 68 X 8 = 544 P-
8. OZ1QW 64 X 8 = 512 P-
9. OZ2X 61 X 8 = 488 P-

10. OZ8LG 64 X 7 448 P-
11. OZ4FF 49 X 9 = 441 P-
12. OZ4OY 41 X 6 —: 246 P-
13. OZ5MN 26 X 6 = 156 P-
14. OZ7XG 21 X 7 ~= 147 P-
15. OZ4HW 20 X 6 = 120 P-

Fone:
1. OZ5GF 107 X 14 = 1498 P-
2. OZ6RT 106 X 14 = 1484 P-
3. OZ5IR 113 X 13 = 1469 P-
4. OZ5PD 110 X 13 = 1430 P-
5. OZ5KD 109 X 13 1417 P-
6. OZ2LW 109 X 12 = 1308 P-
7. OZ5EV 104 X 12 = 1248 P-
8. OZ3VG 102 X 11 1122 P-
9. OZ4H 86 X 12 — 1032 P-

10. OZ8LG 61 x 12 = 732 P-
11. OZ3KE 8 X 4 m 32 P-
12. OZ8MK 1 X 1 — 1 P-

OZ4FF.

CHC Good Will Program
Ovenstående program er indstiftet for at hjælpe 

amatører og SWLs til at komme i besiddelse af call- 
bøger, bog om US-grevskaber samt diplombøger. Der 
er ingen afgift for disse bøger, der naturligvis ikke er 
af den løbende årgang.

Bøgerne er opnåelige overalt som følge af en ene
stående generøsitet af amerikanske amatører tilsluttet 
CHC.

Bøgerne der er på tale er:
1. Amateur Radio Call-books US og DX
2. US Post Office Directories.

(Nødvendig for jagten på US-grevskaber).
3. CHC Award Directories.

Ansøgning skrevet på engelsk og stilet til:
CHC International Good Will Programme

fremsendes til OZ2NU, Box 335, 9100 Aalborg - der 
på det danske CHC Chapters vegne videresender an
søgningerne.

Slutdato for denne ansøgningsperiode 1. dec. 1969.
OZ2NU.

WAE også for SWLs 
Vi har ladet os fortælle, at WAE nu også skulle 

være opnåeligt af SWLs under betegnelsen WAE-H. 
Bekræftede forbindelser efter 1. juni 1964.
Skriv DARC - Walter Geyerhalter - DL3RK - Box 

262 - Kaufbeuren - Germany.

WAE I til 4H
Så sent som den 15. oktober 1969 har OZ4H fået 

tildelt WAE I nr. 341 med diplom og tilhørende guld
nål. FB - 4H.

Warren County
Det glæder os, at vor notits i sidste nr. af »OZ«, 

vedrørende aktivitet i det sjældne Warren County 
(NJ) i en bestemt week-end i oktober har givet bonus.

OZ4H meddeler at han fik kontakt med W2JT/P 
med cw på 21 Mc og med fone og cw på 28 Mc.

Til lykke 4H.

DXCC
Fra 1. til 30. juni 1969 har følgende OZ-stationer 

forbedret deres stilling til DXCC: OZ7DX til 140.
På »rene« fonelister topper OZ7FG med 315, her 

figurerer 7DX med de samme 140 points.

Europa-Fieldday 1969
I klassen for »hjemmestationer« i årets Europa- 

Fieldday placerede OZ1RK sig som nr. 13 med 1170 
points, medens OY40Y blev nr. 19 med 190 points.

50-SRR
Til vor omtale af »50-SSR«-diplomet i september 

»OZ« kan vi i dag tilføje:
Diplomomkostningerne er 2 IRCs for hvert diplom. 
Ansøgningen sendes til Ingenieur lulius Dubceka - 
ul. A. Dubceka 107 - Presov - CSSR.
Sidste frist for indsendelse: 30. november 1969.

Liste over stationer fra Presov:
Special-prefixer: OK5KPN - 5SSR - 5BU - 5CCA 

- 5YK - 5CGW - 5CIB - 5OM - 5ZMV - 5FH.
Yderligere stns.: OK3CFU - 3KFE - 3KAH - 

3VAH -3VAD - VBY - 3VFH - 3ZAM.
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Gensidighedslicens i USSR
Radio Sport Federation i USSR meddeler, at ama

tører, der besøger Sovjetunionen og som er interesse
ret i at opnå sendetilladelse skal skrive til deres egen 
forening, som skal bekræfte ansøgningen overfor RSF.

Ansøgeren skal opgive datoen og stedet, hvor tilla
delsen ønskes anvendt. Tilladelsen vil give ret til an
vendelse af eget kaldesignal med en lokal indikering.

CHC December QSO PARTY
Efter den store succes sidste år gentager CHC atter 

i år sit December QSO-party med
International DX CW Contest

kl. 00,01 GMT lørdag den 6. december 1969 til 
kl. 24,00 GMT søndag den 7. december 1969 og

International DX SSB Contest
kl. 00,01 GMT lørdag den 13. december 1969 til 
kl. 24,00 GMT søndag den 14. december 1969.

De to tester varetages af henholdsvis Internationalt 
CW chapter nr. 73 og Internationalt SSB chapter 
nr. 88.

De anbefalede frekvenser er:
3575-7030-14075-21090 og 28090 for cw og 
3790-3775-7060-7090 samt øvrige sædvanlige 
for SSB med aflytning af US-stationer på 14320- 
14340-21360-21440-28620-28690.

Points: 3 points for QSO med medlemmer af chap
ter 73 eller 88, 2 points for QSO med andre CHC’ere 
og 1 point for QSO med alle andre stationer. Dobbelt 
points for alle forbindelser udenfor eget kontingent.

Kode: 6-cifret kodegruppe udveksles for cw og 5 
cifret for SSB. De tre respektive to første er rappor
ten, medens de tre sidste er QSO-nr. startende med
001. Efterfulgt af deltagerens tilhørsbetegnelse: /73- 
/88-/CHC - eller /HTH.

Log: Loggen må udvise dato, tid, kontaktet stn., af
sendt og modtaget kode samt krævet QSO-points.

Sammentællingsbladet skal indeholde rubrikker 
med:

Antal QSO-points på hvert bånd.
Multiplikator på hvert bånd.
Samlet score pr. bånd.
Slutsum.

Deltagere, der ikke foretager denne opstilling bliver 
ikke bedømt i konkurrencen.

Endvidere skal skemaet indeholde deltagerens fulde 
navn, call, QTH. Loggen kan benyttes ved ansøgning 
om certifikater udstedt af de to chaptre 73 og 88, 
eller andre certifikater, der findes i »Directory of 
Certificates and awards«.

Loggen skal indsendes for
cw-afdelingen senest 15. januar 1970 og for 
SSB-afdelingen senest 31. januar 1970.

Loggene sendes til OZ2NU-Box 335-Aalborg 
9100 således, at de samlet kan afsendes fra Aalborg 
enten den 15. eller 31. januar 1970.

73 de 2NU.
CHC-QSO Party i juni

Ved den i første week-end af juni gennemførte 
CHC-kontest blev resultatet for Danmark:

CHC
OZ2NU 8,004 points
OZ4H 5,456 points

HTH
OZ5CV, 6RT, 2BO.

(Når points mangler for sidstnævnte stationers ved
kommende skyldes det formentlig, at de pågældende 
stationers log ikke har været udregnet ved indsendel
sen).

SWL-spaSten

DR-DX:
3,7 Mc/s-SSB :

OZ-DR 1446 : OX3 WX 22.
14 Mc/s-SSB :

OZ-DR 1446: PY7AST, 1BOY 22, 4X4BO-MR- 
RW-HI 22, 4Z4DZ 22, OY2R 09.

OZ-DR 1453 : 9Q5DG 18, FG7TI/FS7 20.
21 Mc/s-SSB :

OZ-DR 1446: 9G1GD 18, 9X5SP 09, EL8RL 09, 
VP2AA 11, VK2XT 11, FL8AO 14, TF2WLQ 14, 
TF2WPK 12, DU7FM 14, CR4BB 19, VE1ATP 11, 
JA1YEB, 4X4HB 14, K2IXP/PX 13, UW9EA 10, 
VK6NM 11.

OZ-DR 1453 : CR9AK 15.
28 Mc/s-SSB :

OZ-DR 1446: OD5FA-FB 14, OD5CS (AM) 07, 
4Z4ao 12, 4Z4ag 13, 4X4UF 12, ZS6BBP 16, 9I2DT 
07, VE3GNN 16, VP9DC 13.

QSL-adresser: K2IXP/PX via K2MMI, FG7TI/ 
FS7 via VE3EUU.

Hi agn OB’s!
Som man ser, breder efterårets ugidelighed sig tk 

også at berøre dette nummers »SWL-spalte, idet jeg 
kun har modtaget et indlæg, og det fra OZ-DR 1446.

leg vil derfor endnu engang indtrængende anmode 
om stof til spalten, ellers må vi overveje at gå QRT, 
og det er der vel ingen, der ønsker, eller .. .?

I et brev til mig fortæller OZ-DR 1446, at han har 
hørt 103 lande (DXCC) fra 35 zoner. Jeg kan i den 
anledning fortælle, at jeg har wkg 122 lande fra 35 
zoner, og har 103 ZSL’s fra 43 lande. Lad os høre 
andres »DXCC-regnskaber«.

Ligeledes fra OZ-DR 1446 har jeg fået et nødråb 
om oplysninger om udenlandske contester for SWL’s. 
Dersom der er en eller anden, som har kendskab 
til disse tekster, så er vi en del, som vældig gerne vil 
høre derom!

Desværre var der i sidste »SWL-spalte« indtruffet 
en mindre trykfejl fra min side, idet vores »DR-DX« 
var blevet kaldt »OZ-DX« således, at det så ud, som 
om at OZ3Y’s »OZ-DX« var en slags underafdeling af 
»SWL-spalten«, hi. Undskyld, 3Y!

Da jeg for tiden er på skoleophold i Sønderborg, 
kan jeg ikke redigere næste »SWL-spalte«, men I skal 
ikke glæde jer for tidligt, idet jeg har fået tilsagn om 
hjælp fra OZ-DR 1482. Så (evt.) stof til næste »SWL- 
spalte« til: Anker Jensen, Odensevej 114, 5500 Mid
delfart. (Inden 22. november, pse.).

Vy 73 es hpe CUAGN, OZ-DR 1453.
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I.A.R.U. Region I - Konferencen i 
Bruxelles
fortsat fra sept. nr.

Det afsluttende plenarmøde afholdtes fredag den
9. maj begyndende kl. 9,00.

Til stede var Executivkomiteen samt delegater fra 
følgende organisationer:

ARI, ARM, CRCC, DARC, EDR, NARS, 
OEVSV, PZK, REF, RL, RSF, RSGB, SRAL, SRI, 
SSA, UBA, USKA og VERON.
Fuldmagter forelå således,
REF fra ARA og AR AI 
EDR fra FRA 
VERON fra IRTS 
NARS fra Malta ARS 
RSGB fra RAL og RSR.
Konference-sekretæren meddelte, at der var mod

taget et brev fra CRCB (Bulgarien), der meddelte, at 
de ikke kunne sende nogen delegation, men anmodede 
PKZ om at modtage fuldmagt. På grund af den sene 
fremkomst var det ikke muligt for konferencen at 
godkende fuldmagten.

W. I. L. Dalmijn aflagde rapporten fra Komite 
A-møderne d. 5., 6. og 7. maj.
Anbefalingerne nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 blev ved

taget.
(Svarer til anbefalingerne under foranstående agen
da punkter nr. 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16). 

Anbefaling nr. 9.
(Svarer til anbefaling under agenda punkt 20). 
Vedtoges, idet henvisningen til transmissionsmeto
derne skulle stryges.

Anbefalingerne nr. 10, 11, 12 og 13 blev vedtaget. 
(Svarer til anbefalingerne under foranstående agen
da punkter nr. 21 - 22 - 23 - 7b).

Anbefaling nr. 14 godkendtes, og Roy F. Stevens, 
G2BVN og C. Dereser, DI7AA, udpegedes til hen
holdsvis formand og viceformand for WAB arbejds
gruppen.

Anbefaling nr. 15A.
(Svarende til Agenda punkterne 25 og 26).
Efter diskussion mellem alle deltagerne om denne 
anbefaling, blev det foreslået af RSF og støttet af 
PZK, at »plenarforsamlingen beslutter, at antallet 
af medlemmer i eksekutikomiteen skal udvides til 7. 
Dette forlsag blev forkastet med 16 stemmer mod
10.

Anbefaling nr. 15A.
Som oprindeligt foreslået, blev derefter godkendt 
af plenarmødet.

Anbefaling nr. 15B.
Denne blev godkendt. På forslag af RL blev det 
endvidere besluttet, at de omtalte »levnedsbeskrivel
ser på de nominerede kandidater skal sendes til alle 
medlemsorganisationer.

Anbefaling nr. 15C.
Efter en indgående diskussion mellem alle delega
ter blev det foreslået af VERON og støttet af RL, 
at »medlemmerne af eksekutivkomiteen skal vælges 
individuelt til deres respektive opgaver«.
Dette blev vedtaget med 18 stemmer mod 0. 
(Der 'foreligger her et eksempel på, hvorledes en

vedtagelse på et komite-møde kan blive omstødt på 
det besluttende plenarmøde).

Anbefaling nr. 16.
(Vedrørende agenda punkt 7A).
DARC som leder af arbejdsgruppen for rævejagts
mesterskaber foreslog tilføjelser til anbefalingen i 
manuskript B.C.8.
Disse tilføjelser godkendtes.
Nyt manuskript B.C.29 - med de nugældende regler 
vil blive fremstillet efter konferencen.
Konferencen rettede en tak til W. I. L. Dalmijn og 

Roy F. Stevens for deres arbejde som henholdsvis 
konferenceleder og sekretær for komite A.

Mødet sluttede kl. 12,00 og blev genoptaget kl.
14,00.

Rapport og anbefalinger fra VHF-komiteen. 
Komite B.

Referat heraf ses i indlæg fra OZ7DX, der 
som bekendt deltog i VHF-komiteens møder.

Rapport og anbefalinger fra komité C:
Finanskomiteen.

N. Caws aflagde rapport fra mødet i komité C, 
holdt d. 5. maj, som indeholdt i manuskript B.C.13. 
Følgende manuskripter lå i øvrigt til grund for komi
teens arbejde: B.C.19 A, B, C, og D: Rapport og 
budget fra kassereren.

sluttes i næste nr.

JAMBOREE-ON-THE-AIR
blev afviklet i week-end’en den 18.-19. oktober, og vi 
kunne i år notere en deltagelse på ca. 15 stationer. 
Dette er en betydelig stigning i forhold til deltagelsen 
i de seneste år og skyldes det forøgede samarbejde 
mellem EDR og spejderne.

Kort tid før selve week-end’en gav P & T tilladel
se til, at spejderne kunne komme til mikrofonen un
der den ansvarlige amatørs ledelse, og mange spejdere 
benyttede for første gang lejligheden til at få en slud
der med en kammerat i ind- eller udland. Vi kan for
vente, at denne tilladelse vil blive fornyet ved de frem
tidige lOTAs, og det betyder, at spejderne nu er lige
stillet med deres kammerater i mange andre lande un
der dette arrangement. Dette kan kun give endnu stør
re deltagelse i fremtiden.

Mange erfaringer blev gjort; spejderne opdagede, 
hvor svært det kan være at gennemføre en QSO under 
støjfyldte forhold, og hvor svært det er at mestre hele 
den teknik, der ligger bag kortbølgekommunikationen.

Og amatørerne fik lejlighed til at møde spejderne 
og deres ledere i et direkte samarbejde, og enkelte 
amatører er vel blevet skuffet over dette deres første 
møde med spejderbevægelsen. Skuffelser kan næppe 
undgås, men bør ikke indvirke på det fremtidige sam
arbejde - spejdere er trods alt kun et udsnit af dansk 
ungdom på godt og ondt.

Tak til alle medlemmer og afdelinger, der ofrede 
tid og materiel på dette fælles arrangement.

Og så var der nogle, der mumlede noget om et 2- 
meter net ved IOTA 1970! OZ3AG.
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Alle, der har interesse for DX arbejde, kender 
»DXCC«. Diplomet kan som bekendt opnås, med et 
minimum af 100 »lande«. Senere er der mulighed for 
at erhverve »stickers«. F. eks. kunne man i forrige 
»QST« se, at to OZ hams havde fået godkendt for
øgelser, nemlig OZ7FG til 315, og OZ7DX til 140, 
til lykke!

Mændene i Newington har imidlertid udspekuleret 
noget, der siger spar to til DXCC, nemlig: 5 bånds 
DXCC. Her drejer det sig ikke om 100 lande, ialt, 
men om 100 lande på hvert af HF båndene 10-80 
meter, altså ialt 500!

Alle starter på lige fod, idet alle forbindelser skal 
være efter 1/1 1969, med andre ord, alle gamle QSL 
er lige til lossepladsen!

Nu kører det gamle DXCC imidlertid videre, men 
mange DX’ere arbejder på livet løs med det nye, idet 
man vel går ud fra, at det må  kunne lade sig gøre. 
Det kan det også, for de flestes vedkommende, men 
mange er afskåret fra at deltage i kapløbet, på grund 
af deres geografiske beliggenhed.

Her i OZ-land, har vi en mulighed, selv om den er 
lille. Da 10 meter båndet, som følge af de bekendte 
solpletter, går mod en død periode, gør man nok klogt 
i at udnytte enhver chance, eller indstille sig på en 10 
års plan. 15 og 20 meter skulle ligge indenfor det 
mulige. 40 meter er mere problematisk, men en an
tenne med lav strålingsvinkel, og nøglen i brug, skulle 
øge muligheden. Med 80 meter ligger det lidt tungere, 
det er her den knirker. Har man haft QSO med alle 
Europas lande, incl. de mere sporadiske som JX, JW, 
Ml o. s. v. har man vel omkring 60. Tager man så i 
betragtning, at der er mulighed for W - PY - VE m. 
fl-, kommer man vel op på et antal på ca. 80. Men 
hvad så med de sidste 20? Skal disse 20 hales hjem 
med »sked QSO«, kan det blive et langvarigt foreta
gende, selv om condx bliver gode i 1970’erne. Mon 
ikke der bliver nogle stykker af os DX’ere, der går 
ind i folkepensionisternes rækker, - med 497 QSL 
liggende i nederste kommodeskuffe! . ..

DX-peditioner:
XF4 .. . Revilla Gigedo, kommer i luften. Den 16. 

-18. november, altså i dag, vil XE1FFC - XE1J og 
XE3EB være operators. Frekvens omkring 14200, 
SSB. Desuden aktivitet på 80 og 40 meter med inv. V 
antenner. Lyt efter VE3IG for »last minut info«. - 
(QSO i CQ testen med XE1J, bekræftede expeditio
nen).

W4BPD . . . Gus, besøger til foråret igen det Indiske 
Ocean, her kommer altså en ny mulighed for dem, 
der samler til 5-bånds DXCC.

T19 .. . Cocos Is. Expeditionen er udsat til januar
februar måned på grund af vejrforhold. Som tidligere

omtalt, vil 7 Oprs. være aktive der, på 5 HF bånd, 
CW/SSB. Varigheden bliver 10 dage, og omkostnin
gerne ca. 20.000 kr.! Skulle der i begyndelsen af de
cember dukke en TI9 station op, er det ikke en pirat, 
men TI8JI der er taget af sted alene.

ZA . . . Albanien, DL7FT har også en plan om et 
besøg i Albanien. Et rygte siger, at licensen koster 
4000 kr. (!), samt betaling for to sikkerhedsfolk til 
kontrol af kommunikationen. Egen ansøgning i foråret 
har ikke givet svar. En fornyet ansøgning er afsendt, 
og en henvendelse, med kopi af ansøgningen er sendt 
til Albaniens turistchef. Og så venter man igen!

VK2BKM/VK2 Lord Howe Is. er, mens dette skri
ves, aktiv på CW, men han hørtes ikke her på SSB 
i CQ testen. QSL går via W2CTN, med SAE og Cu- 
pon.

DX-nyt:
Fra 22/7 1969-21/7 1970 kan SP stationer anven

de prefix i gruppen : 3Z1 - 3Z29.
Det forlyder, at PA stationer, ved særlige lejlighe

der vil anvende prefix PD3. - Hvorfor i alverden alt 
det skiften prefix, man bliver sørgeligt skuffet hver 
gang et nyt prefix afsløres som »gas«.

EDR’s »P og T udvalg« er næsten færdig med sin 
»betænkning«. EDR’s HB skal behandle sagen i et 
november møde, og så går turen til P og T! Uden at 
afsløre detailler, kan jeg vel notere, at vi forsøger at 
fremsætte et gennemarbejdet forslag til revision af de 
gældende »bestemmelser for amatør-radiostationer«.

Båndrapporter:
3,7 Mc SSB: OZ3SK: C31AP 06, CR4BC, 

HK3WO, OA4BS 05. OZ1PD : CT1GD 21, HB0XFY
16.

7 Mc SSB: OZ3SK: TI2HP 05, ZM2CG 06*. 
OZ1PD : SV1CC 16, OK2RZ 14.

14 Mc SSB: OZ1CZ: JX8IL 19, 3V8AL 17, 
9H1M: 19. OZ1PD: CE3FI 16, EA4CV/P 17.
3A4FCX 16, M1D 13, 9K2AD 16, CT2AD 16 + 
W stns. OZ3SK: FB8ZZ 18, FR7ZP/E = (Juan de 
Nova) 17, TR8MC 20, TT8AF 18, XT2AA 08, 
5VZDB 05, 7Q7AM 17, 9U5CR 19. OZ5JR : 6W8BD 
19, 5H3LV 16, W2ZXM/mm 20, YS1O 05. (welc to 
Kh Jan).

14 Mc CW: OZ4UN: JW7UH 13, 4S7EC 16, 
KC6CT 14 (!), CR6KB 21, OX3MT 15, TJ1QQ 21, 
PZ1AV 21, VU2FL 17, 4S7AB 17, ZM4JP 08,
SVING 08, EA8AT 08, AP5HQ 14, DU1OR 17,
KH6GT 17, VU0ICZ 19, KL7GJY 19 + m. fl.! sri
abt time Poul, cul.

21 Mc SSB : OZ1PD : MP4BEU 14, VK7JV 12, 
CR6JW 14, CT2AP 17 + m. fl. OZ1CZ: KV4FQ 
17, U5ARTEK 15, YA1SG 15, 9J2GJ 18. OZ3SK : 
XT2AA 18, XW8BJ 10. OZ5JR : 7Z3AB 17, JA7UJ 
10 + Wø-9, 14-19.

28Mc SSB : OZ6GH: JH1GNU 07, VK6AJ - 
VK6JK 11, JA1NVF 10, KP4DCR 12, ET3REL 15,
8P6CX 18. (velc i spalten)! OZ3SK: CR9AK 09,
VP2VI 18, VU0VZ 10, XE1WS 17, 6Y5GB 18,.
8R1P 18. (ok, 2 nye ctrs Egon).
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QSL info:
VP9BK = VE2DCY. WAøM MO / KC6 = 

W2GHK. FB8ZZ = W2RDD. YB0AAG = DJ2JB. 
ZD9BM = GB2SM. XW8AL = F2SI. 9U1PA = 
G3LQP. PJ2VD = Box 879 Curacao. FG7TE = 
R.E.F. Bureau, (4UN, alt med F via R.E.F.). 4J0FR 
= G2BUN. 9Y4AA =W6CUF. ZP5CE = Box 512 
Asuncion. MP4MBJ = G3POA. KA1C = WA8NZH. 
KG4AL = U.S. Naval Stn. Box 25. FPO New York, 
N. Y. 09593. MP4TDA = D. C. French, 78 Brochle- 
hurst St. London, SE 14. DL7NS/OHØ = DL7MQ. 
VU2DK = P. O. Box 104, Poona 1. Ex. ZD9BE = 
A. Hemming, Glyn Borthyn, Crugbyar, Llauwerda, 
Carms. FM7WD = Prudent Lucien O. KM. 100 
Route de Didier, Fort de France. K4IA/KC4 = se 
OZ side 270. HKøTU = W4DQS = Harmon D. 
Streiter, 928 Trinidad St. Cocoa Beach Fl. K4TSJ = 
Samuel T. Harrell, 6363 Dove St. Norfolk, VA. 
(QSL man, for OD5LX). TR8MC = W2YY. 9U5CR 
= ON5TO. CR9AK = VS6DR. 6Y5GB = VE3DLC.

Tak for info, og rapporter til OZ : 5JR - 3SK - 
1CZ - 6GH - 4UN! Som tidligere meddelt, kan jeg 
måske hjælpe med oplysning om QTH, EDR har som 
bekendt stillet call-bøger til rådighed. Men husk svar
porto. Bidrag til »OZ-DX« sendes stadigvæk til OZ3Y, 
Halsebyvej 1, 4220 Korsør. Sidste modtagelsesdag er 
den 27. i måneden.

73, Hans.

Så er endelig resultatet fra IARU Region 1 FHF- 
UHF testen 1968 kommet:
Sektion 1 (faste 114 MHz stationer):

1. G2JF - 89.043 points
2. PA0HVA — 54.897 points

26. OZ1OZ - 29.354 points
60. OZ8EDR - 16.535 points
64. OZ9HV - 16.027 points
67. OZ6AQ - 15.710 points
90. OZ8SL - 12.944 points

139. OZ9TJ - 7.326 points
182. OZ5FZ - 4.705 points
220. OZ8WK - 3.074 points
249. OZ9HN - 2.436 points
264. OZ1LN - 2.170 points
269. OZ8EU - 1.988 points
296. OZ6JM - 1.487 points
361. OZ4SJ - 220 points

Checklog: OZ2PN - OZ8FR - OZDR 1149. 

Sektion 2 (portable 144 MHz stationer):
1. SM7BZX/7
2. DL2QY/p
3. OZ6OL/p

26. OZ2ME/p 
41. OZ9AC/p

122. OZ9EVA/p 
177. OZ4BK/p 

Checklog: OZ8LH/p.

67.438 points 
59.000 points 
57.665 points 
36.565 points 
32.390 points 
13.300 points 
6.403 points

Sektion 3 (feste 432 MHz stationer):
1. ON4ZK - 6.149 points
2. PA0JMS - 6.090 points

27. OZ8WK - 122 points
36 OZ9TJ - 15 points

Sektion 4 (portable 432 MHz stationer):
1. G3LTF/p - 12.363 points
2. G3NNG/p - 11.111 points

18. OZ2ME/p - 360 points
20. OZ9BS/P - 305 points

Til arrangøren af testen PZK, Polen, var der sendt 
i alt 806 logs, heraf var der 716 fra 144 MHz, 73 fra 
432 BMz og 17 fra 1296 MHz. Efter en analyse, som 
PZK har foretaget, repræsenterede de indsendte logs 
kun 25 % af deltagerantallet i testen!

ESB På VHF-UHF båndene:
Efter Region 1 testen i september måned kan der 

spores en voksende interesse for ESB på VHF og 
UHF. Jeg ved, at der bl. a. i Odense er flere, som er 
i gang med at bygge transistoriseret ESB udstyr til 
144 MHz - nu må vi andre håbe på, at de vil beskrive 
deres udstyr i »OZ«, så en større kreds kan få del i 
deres gode ideer!

Da »VHF-amatøren« ikke er stedet for tekniske be
skrivelser, vil jeg her bringe en ufuldstændig liste over 
tekniske artikler fra det tyske »UKW-Berichte«, der 
omhandler ESB på VHF og UHF: hefte 3/66 side 
147-159; hefte 1/67 side 1-13; hefte 3/67 side 123- 
135 og side 169-177, hvor der beskrives mulighederne 
for at anvende den bekendte Sommerkamp FL100B 
sender som driver til en transverter; hefte 1/68 side 
1-19; hefte 2/68 side 93-97; hefte 3/68 side 121- 
136; hefte 4/68 side 182-194 og side 220-226; hefte 
1/69 side 10—25 og side 34-50; hefte 2/69 side 59-68. 
Ovennævnte artikler er bl. a. baseret på de velkendte 
9 MHz krystalfiltre fra KVG i Tyskland. Der findes 
utallige andre artikler om ESB på VHF/UHF - se 
bl. a. vort eget »OZ«, QST fra Amerika, RSGB’s 
»Radio Communication« og »Das DL-QTC«. Til kon
struktionerne i »UKW-Berichte« kan der i Tyskland 
købes de anvendte printkredsløb. »UKW-Berichte« 
kan her i Danmark fås ved henvendelse til OZ3GW.

Aktivitetstesten:
Oktober testen gav følgende placeringer:

144 MHz:
OZ5DD - 4289 points
8UX/p — 2430 points
4BK/p - 2369 points
OQRV — 1095 points
8MX - 1023 points
9EVA - 930 points
8JQ - 860 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.

Points: 1 point pr. km.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i respek

tive måned.
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HUSK: Vi mødes på 432 MHz hver søndag mellem 
kl. 1100 og 1200 DNT.

Resultatet fra aktivitetstesten 1968-1969:
144 MHz:

1. OZ4BK/p - 26.729 points
2. OZ8UX - 21.468 points
3. OZ9EVA - 19.421 points
4. OZ9TJ - 18.106 points
5. OZ8MX - 17.365 points
6. OZ2GM - 15.588 points
7. OZ6QQ - 14.964 points
8. OZ5DD - 14.239 points
9. OZ8MV - 12.005 points

10. SM=CER/OZ - 10.007 points
11. OZ9PZ - 9.319 points
12. OZ8FG/p - 8.023 points
13. OZ2OE - 7.566 points
14. OZ1PD - 6.678 points
15. OZ9OT - 6.599 points
16. OZ1GE - 5.011 points
17. OZ5TDR - 4.015 points
18. OZ8OP/p - 3.914 points
19. OZ5BZ - 3.898 points
20. OZ5FZ - 3.890 points
21. OZ7LC - 3.611 points
22. OZ4DP - 3.533 points
23. OZ6DN - 3.045 points
24. OZ6RI - 2.915 points
25. OZ1MK - 2.526 points
26. OZ6JM - 2.431 points
27. OZ7SQ - 2.268 points
28. OZ6BT - 2.012 points
29. OZ9RS - 1.485 points
30. OZ1BI - 1.446 points
31. OZ6SR - 1.270 points
32. OZ8JQ - 1.220 points
33. OZ4GT - 1.151 points
34. OZ8QRV - 1.095 points
35. OZ5VT - 680 points
36. OZ4SJ/p - 675 points
37. OZ8QD - 577 points
38. OZ1MK - 510 points
39. OZ2TV/P - 373 points
40. OZ8KB - 348 points
41. OZ6EZ - 325 points
42. OZ9TS - 40 points

Checklogs: -2FD, -2RM, -4JC, -5JR, 5VT, -8SC, 
-9CR, -9FR, -9RS og -9QR.

432 MHz: 1. OZ9TJ - 344 points
2. OZIOF - 291 points
3. OZ9PZ - 214 points
4. OZ1MK - 111 points
5. OZ4HX - 90 points

Til lykke med vinderne på de to bånd. Jeg håber 
på en lige så god deltagelse i aktivitetstesten i frem
tiden.

Den nye test er begyndt med november 1969 testen 
og slutter med oktober testen 1970.

T estkalenderen:
28. december: Juletest på 144 MHz - se reglerne i 

næste »OZ«.

Aktivitet:
Fra OZ-DR1421 har jeg modtaget følgende rap

port: »Under de gode conds d. 17., 18 og 19 oktober 
hørte jeg følgende stns: G2XV - G3IMV - GM3TFY
- GM8BRM - SM4AMM - SM4PG - SL5AB - 
OHøNF - OH1YY - OH2RK -OH3RG - OH3TE - 
OH5WD - SP3PD - SP9CQD - 3Z7HF - 3Z9AI - 
3Z9ANH - 3Z9BPR/6 - OK1IJ - OK1XV/p - 
OK1APW/p - OKlVHK/p - OKlVBG/p - OK2SRA 
OK2SUP - UR2CQ - UR2DZ - UR2KAT - UQ2AO
- UP2TL - UP2BA - UP2NBA.«

03IN skriver: »Jeg har wkd følgende med 4 watt 
ESB: 31.-8. DC8BZ - DC6PT - DK1ZD - GI5ALP;
19.-9. GA8WN/p - G3LQR - G3PFR - G6CW - 
LA60I og flere andre. G3PFR fortalte mig, at hver 
mandag mell. kl. 23-24 GMT er GI5ALP - GD3FOC
- EI5BH QRV på 145.4-145.5 MHz«.

Fra OZ4EQ har jeg fået følgende aktivitetsrapport: 
»Jeg har wkd følgende stationer: 16.-9. DM3SDL 
(GL57d) - DC7AA - DC7BW - DC7AC - DC7AL - 
DC7AN - DC7AS - DM3KMI - DK1FU; 28.-9. 
PAøLV - DK1CQ - DJ8PQ - DJ7TD - OKlMBS/p;
17.-10. DC0FF - DL2NT - (DL09h) - DC8YM 
(EM22h) - DC8YQ - PA0PJL - DM3GJL - (GL79b)
- DM3LJL (GL81 a) - DM3HL (GL80a) - DC7BO - 
PA0HSF; 18.-10. DJ9IE/p - DL3LK/m (EL07a - 4 
watt til en dipol) — DL8EZ - DK3UA - DJ9FC - 
DJ9EH/m; 19.-10. OH0AZ - SP9CSO (JJllf) - 
DM2BNM (GL51g). Jeg har hørt: 6.-10. OE3XUA
- OY2BS 7 gange »pings« S2-8; 10.-10. OY2BS 8 
gange »pings« S2-4; OE20ML; 19.-10. ON5WD - 
UR2KAT - F9FT.«

OZ9PZ og EA4AO forsøger at få MS QSO - indtil 
nu er det ikke lykkedes, men flere »pings« er hørt på 
begge sider.

Interesserede i MS arbejdet har muligheder for 
QSO omkring kl. 1800 GMT, hvor følgende meteor
sværme er anvendelige: ORIONIDS (19./22. oktober), 
TAURIDS (5. november), LEONIDS (17. november), 
GEMINIDS (13. december), URSIDS (23. december). 
CQ mellem 144.09-144.10 MHz med mindst 150 watt 
og en god antenne samt en god modtager! Sked kan 
aftales med bl. a. OK1VHK via Hank Ripet, NL 314, 
P. O. Box 13, Schiedam, Holland.

På 10000 MHz (3 cm) har G3RPE/p fra klinterne 
ved Dover d. 5. december haft QSO med F2FO/p 
ved Cap Griz Nez - rapporterne var S9 begge veje. 
QRB ca. 40 km. Udstyret hos G3RPE/p var en sen
der med 15 mW output, antetnnen en 25 cm parabol. 
F2FO/p brugte en horn antenne med 20 dB gain - 
den blev fødet fra en 723 AB klystron.

PS: 144 MHz BÅNDPLANEN

PS: Resultatet fra september VHF-UHF testen kom
mer først i december »OZ«.

VY 73 de OZ9AC.

428



FRA AFDELINGERNE
AMAGER

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

Kasserer : Niels Badstue, Kastrupvej 168, 2300 Kø
benhavn S, tlf. 55 25 01.

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

På grund af interne misforståelser i afdelingen nåe
de programmet til »OZ« oktober ikke at komme i 
bladet. Jeg beklager fejlen, og håber, at den ikke vil 
gentage sig. Som erstatning udsendtes programmet til 
alle medlemmer, sammen med den årlige kontingent
opkrævning. A propos kontingent; kassereren ser hen 
til en snarlig indbetaling af de endnu ikke betalte 
kontingenter.

Programmet:
Torsdag den 20. november : Klubaften.
Torsdag den 27. november: På baggrund af erfa

ringerne med vore nuværende rævemodtagere over
vejer vi at udvikle en ny og bedre ræve RX. I aften 
vil vi derfor tage op til diskussion, hvilke krav, der 

. må stilles til den perfekte rævemodtager, herunder 
diskutere et udkast, der er under udarbejdelse.

Fredag d. 28. november: Rævejagt nr. 3 af vinte
rens i alt 10 pointjagter. Mødested: Kastrupvej 168, 
2300 S, kl. 19,30 præcis. Startgebyr : 3,00 kr. Kort: 
Atlasblad »Amager«. Sendetider: Start ræv 1 : 20.00 
og hvert 10. minut frem til kl. 22.00. Start ræv 2 : 
20.01 og hvert 10. minut frem til og med kl. 22.01. 
Hver ræv sender 1 minut. Begge ræve er automatiske. 
Call: OZ7RÆV. OBS! Du kan være med endnu, idet 
kun de 7 bedste jagter tæller.

Torsdag den 4. december : Klubaften.
Torsdag den 11. december: Vi demonstrerer farve 

TV og fortæller om dets virkemåde. Er der ingen far
veudsendelse denne aften, demonstreres TV’et ved 
hjælp af en farvebilledgenerator.

Fredag den 12. december: Rævejagt nr. 4 i vinte
rens konkurrence.

Torsdag den 18. december: Juleafslutning med 
gløgg, lys, nissemænd og hvad der ellers hører julen 
til. Mød op, og lad det blive alle tiders hyggeaften.

Vy 73, Niels.

BORNHOLM____________________________

Call: OZ4EDR, Klubhuset, Galløkken.
Formand : OZ4DL, Jørgen Klostergaard, Storetor- 

vegade 54, 3700 Rønne.
Kasserer : OZ4YV Kai Aa. Svendsen, Drosselvan

gen 10, 3700 Rønne.
Best.medl. : OZ4FN Erik Nielsen, Fasanvangen 8, 

3700 Rønne.
Best.medl. : OZ2FT Flemming Larsen, Ringeby, 

3700 Rønne.
Sekretær : OZ4OA Jens O. Schou, Kirkestræde 3, 

3700 Rønne.

Tirsdag den 7. oktober havde vi generalforsamling 
i Bornholmsafdelingen, hvor mellem 20 og 30 med
lemmer var fremmødt.

Efter at formanden, OZ4EM, havde budt velkom
men til de fremmødte, henstillede han til disse at 
vælge en dirigent. Valget faldt på OZ4FF, som der
efter takkede for valget, og gik straks efter over til 
dagsordenen.

2. punkt på dagsordenen : Beretning v. formanden.
OZ4EM rettede en tak til OZ2EM og OZ4CF, som 

havde haft arbejde med undervisningen i henholdsvis 
radio og morsning. Dog ikke alle gennemførte morse- 
prøven, men han henstillede til disse om at fatte nøg
len og forsøge igen. Ligeledes blev der rettet en tak til 
dem, der havde haft med de langt om længe arrange
rede rævejagter at gøre. Det havde været mange mor
somme og lærerige jagter, som han håbede ville fort
sætte igen til næste år.

Herefter gik OZ4EM over til præmieuddelingen for 
bornholmsmesterskabet i rævejagt.

Vinderen blev: OZ1IF og XYL 314 strafp.
Nr. 2 : OZ4CF og OZ4MT 387 strafp.
Nr. 3 : OZ4FN og Irvin Christensen 480 strafp.
Nr. 4: K. Skøtt Mortensen og

Carlo Andersen 575 strafp.
Nr. 5: Poul Erik og Jesper Rasmussen 596 strafp.
Nr. 7 : Rose og Sv. Aa. Hansen 648 strafp.
Nr. 6 : 064EM og EVA 612 strafp.
Nr. 8 : Poul E. Munk og E. Carlsen 663 strafp.
Nr. 9 : OZ4YV og Leif Deligren 691 strafp.
Efter præmieuddelingen rettede formanden en tak 

til byggeudvalget, som gjorde et stort arbejde for at 
modernisere vort klubhus, ved at beklæde væggene, 
male, lave vor elektriske installation og m. m. En 
særlig tak blev givet til Rose og Sv. Aa. Hansen, som 
gjorde et stort arbejde under moderniseringen.

Formanden takkede også K. Skøtt Mortensen for 
den store opgave, som han påtog sig ved at lede un
dervisningen af E.D.R.s og FOF’s kursus i radiotek
nik, som. afholdes i klubhuset, og samtidig forærer 
den løn, han får for undervisningen, til foreningen.

I begyndelsen havde man kun regnet med, at der 
ville blive tilslutning nok til 1 hold, men da 50 havde 
meldt sig, blev man enige om at lave 2 hold. Dette var 
for at alle sammen kunne sidde ned under undervis
ningen. Kursuset holdes hver onsdag og torsdag kl.
19,30.

Efter godkendelse af formandens beretning gik 
man over til 3. punkt: Beretning v. kassereren.

Kassereren OZ4YV læste regnskabet op, hvorefter 
han udbad sig eventuelle bemærkninger, hvilket der 
dog ikke var. Regnskabet blev hermed godkendt.

4. punkt: Valg.
Til formandsposten var følgende opstillet: OZ4DL, 

OZ2FT, OZ4OA, OZ4CF og OZ4GF. OZ4EM øn
skede ikke at lade sig opstille.

Valget blev vundet af OZ4DL, som takkede for val
get og lovede at yde sit bedste, og håbede på et godt 
samarbejde i den kommende periode. Til bestyrelses
medlem blev OZ4AO valgt samt 2 suppleanter, 
OZ4EM og OZ4CF. Til revisor blev OZ4PM valgt 
med OZ4GF som suppleant.
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6. punkt: Eventuelt. Her fremkom følgende for
slag :

1) Køb af duplikator.
2) Sommerlejr.
3) Nedsættelse af diverse arbejdsudvalg.
1) Flertallet af forsamlingen gik ind for køb af en 

duplikator, og der blev lavet en indsamling som ind
bragte 185 kr. Restbeløbet ville foreningen betale.

2) Det blev efter afstemningen vedtaget at ansøge 
formanden for E.D.R. om at få lov til at afholde som
merlejr på Bornholm i 1970. (Nærmere herom i se
nere OZ).

3) Herunder vil der i næste OZ blive redegjort for, 
hvilke arbejdsudvalg, der blev nedsat og hvilke perso
ner, der varetager disse.

Efter endt generalforsamling takkede dirigenten 
OZ4FF for ro og orden, og henviste til en P35 på 
foreningens regning.

P. b. v. OZ4OA Jens, sekretær.

Der er i den senere tid kommet liv på 2 meter her 
på Bornholm. Omkring 20 amatører er allerede i gang 
på 2 meter med kanaldrift, og flere kommer i gang i 
løbet af kort tid. De benyttede frekvenser er som føl
ger: 145,900 - 145,850 - 145,800 - 145,700.

Vi kan kun takke OZ4GF for det store arbejde, 
han har gjort, for at få så mange amatører i gang 
på 2 meter herover.

Vy 73 de sekr. OZ4OA Jens.

ESBJERG

Program:
Onsdag den 19. november :

Gitterdykmeter - Transistordykmeter ved OZ1EM. 
Onsdag den 26. november : Byggeaften.
Onsdag den 3. december: Mødeaften.
Onsdag den 10. december:

Juleafslutning, nærmere vil tilgå medlemmerne.
Vy de 73 OZ1EM, Erland.

GIVE

Klublokale: Rådhuskælderen, Skolegade.
Formand : OZ4CR Jørn Christiansen.
Kasserer : OZ5GH Gunner Hansen. 
Teoriundervisningen under aftenskolen gav for lidt 

tilslutning. I stedet har vi undervisning hver torsdag 
aften i klublokalet.

Husk morsetræningen begynder kl. 19,30.

Program:
Den 20. november: Auktion over diverse indkomne

effekter.
Den 27. november: OZ4CR fortæller om, og de

monstrerer gitterdykmeteret.
Den 3. december : Byggeaften.
Den 11. december : Byggeaften.

Vy 73 de OZ5BZ Erik.

ØSTBORNHOLM

Call: OZ4HAM.
Formand: OZ4RA, Henning Rasmussen, Aarsballe, 

3700 Rønne.
Næstformand: OZ4CG, Carsten Gjessing, Albret 

Wolfsensgade 28, 3740 Svaneke.
Kasserer: OZ8TV, Frede Larsen, Aarsballe, 3700 

Rønne.
Sekretær: John Jakobsen, Bakkehøj, 3751 Øster- 

Marie.
Best.medlem: Viggo Pihi, Nyvej 4, 3751 Øster- 

Marie.
Mødelokale: Klubhuset CQ, Rosenørnsallé, 3751 

Øster-Marie.

Program:
Onsdag den 19.: Kursus.
Torsdag den 20.: Kursus, ungdomsskole.
Lørdag den 22.: Festaften. Bankospil, amerikansk 
lotteri og auktion, der kan købes sodavand, øl, kaffe 
og pølser, vi må have tilmelding til denne aften, se
nest torsdag den 20.
Onsdag den 26.: Kursus.
Torsdag den 27.: Kursus, ungdomsskole.
Onsdag den 3., 10., 17. december: Kursus, 
unddomsskole.
Torsdag den 4., 11., 18. december : Kursus,

Vy 73 de OZ4RA.

HADERSLEV
Formand : OZ8IS, Aabenraavej 35, 6100 Haderslev, 

tlf. (045) 2 55 03.

Onsdag den 19. november:
Byggeaften.

Onsdag den 26. november :
Klubaften aflyses til fordel for Als afdelings arran

gement denne aften. Der vil blive tilbudt kørelejlig- 
hed derned. Interesserede møder senest kl. 18,30 ved 
klubhuset.
Tirsdag den 2. december:

Mobiltest ved Thomashus kro. Logblade udleveres 
fra kl. 19,30. Testen begynder kl. 20,00.
Onsdag den 3. december :

Byggeaften.
Onsdag den 10. december :

Sidste aften i dette år. Det bliver almindelig bygge
aften i klubhuset med film med radioteknisk indhold.

Resultatliste 2 m mobiltest: 
Placering call okt. total

1. OZ4FD 375 1180
2. OZ3M 315 1020
3.              OZ2TV 875
4. OZ8IN 335 790
5. OZ8BX 335 750

Det var afdelingsnyt og 73 OZ5WD.
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HELSINGØR

C all: OZ8QRV.
Lokale : GI. Hellebækvej 63 L
Formand: OZ8OM Ole Maymann Hansen, Set. 

Knudsvej 6, Helsingør, tlf. 21 67 22.
Næstformand : OZ8FG Franz Primdahl, Bjarkasvej 

5 C, Helsingør.
Kasserer: OZ8OP, Ole Liitzhøft, Set. Olaigade 49, 

Helsingør.
Best.medl.: OZ8PF Erik Nielsen, Bjarkesvej 9, Hel

singør, tlf. 21 39 17.
Så har vi haft både GF og ekstraordinær GF, og 

det lykkedes os at få sammensat en bestyrelse. Jeg 
takker hermed de to afgående 8KB og 7FI for den 
tid, de har ofret for afdelingen. Der er fin tilslutning 
til vores kursus, og det er interesserede folk, der kom
mer, så det skal nok give nogle licenser.

Vi har fået vore egne borde, og det varer ikke 
længe, inden der er varme på, så det tegner godt.

Den ugentlige mødedag er tirsdag, dog er der kun 
fast program hveranden gang.

Første aften med fast program er tirsdag den 25. 
nov. kl. 19,30, hvor vi vil prøve at få arrangeret et 
foredrag, det nærmere program er udsendt.

Vi har lagt rævejagterne igen. Programmet er som 
følger:

Søndag den 23. november kl. 10,00.
Søndag den 27. december kl. 10,00.
Vi mødes i lokalet en halv time før og køber start

kort.
Området er igen den nordlige del af Teglstruphegn.

Vy 73, OZ8OM - Ole.

HILLERØD

Call: OZ1EDR.
Formand: OZ9DK, K. Danekilde. Tlf. (03) 263438.
Kasserer : Ejvind Simonsen.
Sekretær : Erik Kristensen, tlf. (03) 26 16 00.
Klublokale : Teglværksvej 8, Hillerød.
Torsdag den 16. oktober havde afdelingen sin gene

ralforsamling. Til bestyrelsens store glæde var der 
mødt 21 mand op.

Efter at OZ7FD blev valgt til dirigent, aflagde for
manden beretning og regnskab, da kassereren ikke var 
mødt op. Kassen blev gjort op og godkendt. Kontin
gentet forblev uændret 10 kr.

Der var ingen indkomne forlag, hvorefter man gik 
over til valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

Til næstformand blev valgt: OZ1TV Michael Tre- 
chow, Anker Heegårdsgade 20, 3300 Frederiksværk. 
Telf. (345) 777. (Genvalgt).

Til sekretær blev valgt: Erik Kristensen, Skoveldet 
91 A, 3400 Hillerød. Telf. (03) 26 16 00 (Nyvalgt).

Generalforsamlingen forlangte valg af en ny kasse
rer da denne ikke havde gjort regnkabet op til gene
ralforsamlingen.

Til kasserer for et år blev valgt: Ejvind Simonsen, 
Gurrehaven 11, Skærød, 3200 Helsinge. Revisor: 
OZ1OP, Oluf Petersen, Frydsvej 6, 3300 Frederiks
værk.

Eventuelt: Leo Hemmingsen klagede på kammera
ternes vegne over, at medlemmerne fra Hundested og 
Frederiksværk følte, at der ikke var noget liv i afde
lingen, da man aldrig så noget i OZ. Dette er hermed 
ændret.

Angående morsetræning kan eventuelle interesse
rede henvende sig til sekretæren. Der vil vinterens 
løb blive forsøgt afholdt foredrag, evt film. Nærmere 
herom vil blive meddelt i OZ eller pr. kort til med
lemmerne.

OZ5AB var mødt op og viste Sommerkamps pro
gram i sender og modtager og transceiver. Målegrej 
fik vi også demonstreret. Bagefter drak vi kaffe og 
tog de fine ting nærmere i øjesyn. Mange tak endnu 
engang, 5AB, for det store arbejde, du havde med at 
slæbe alt grejet til Hillerød.

Husk at få bragt kontingentet i orden, og husk, at 
klubaften er blevet ændret til torsdag aften fra kl. 
19,30 til 22,00.

På foreningens vegne: Vy 73 Erik.

HJØRRING

Vi havde generalforsamling den 8. oktober, hvor 
formanden aflagde beretning, derefter valgtes der ny 
bestyrelse.

Formand : Anders Andersen, 1AT.
Kasserer : Bent Jensen, 6UU.
Sekretær : Finn Nielsen, 9FI.
Eigil Andersen, 2EU.
Wagner Nørlev, 6WN.
Man blev enige om at flytte klubaftenerne fra ons

dag til tirsdag aften.
Derefter blev det vedtaget, at klubben anskaffer 2 

rævemodtagere og vi starter rævejagten første gang 
den 2. november kl. 10,00, og anden gang den 23. 
november kl. 10,00.

Start ved klublokalerne kl. 9-10, kort 1.40000 A 
414 Sindal.

Den 4. november afholdte vi auktion.
Og nu er vi QRV på 145,9 og 8 hver tirsdag, og om 

kort tid hænger vi 20 m antenne op så vi kan lave 
DZ OZ3EVA.

OZ9FI, Finn.

HOBRO

Lokale: Bøgevej 10.
Kursusaften: Tirsdag.
Byggeaften: Torsdag.
Vi kører i år et morsekursus og et elektronikkursus, 

ledet af lærer Vagn Nielsen.
Afdelingen har netop holdt generalforsamling, og 

den nye bestyrelse ser således ud:
Formand: Jørgen.
Næstformand og kasserer : Tage.
Sekretær: Poul Erik.
1. suppleant: Arne.
2. suppleant: John.

P. E. Andersen.
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HORSENS KOLDING
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.
Mjandag kl. 20,00 : Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,00 : Byggeaften (strømforsyning 

transistoriseret).
Onsdag kl. 19,30 : Morsekursus.
Torsdag kl. 20,00 : Klubaften.
Månedens arrangementer :
Torsdag den 20. november: OZ1GO kommer og 

viser hvordan vi på en simpel måde kan måle en tran
sistor.

Se venligst det lokale månedsprogram.
PS. Har du husket kontingentet.
Vi har startet et byggeprogram med OZ2HK som 

leder, der bygges en transistoriseret strømforsyning 
med strømbegrænser. Spænding 0-12 V. max. 1,5 
Amp.

Tilmelding omgående vi er startet (men du kan nå 
det endnu). Vy 73, Søren.

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

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

tlf. 613.
Kasserer: O. A. Frederiksen, Vestergade 7, tlf. 121.
Sekretær: Finn B. Helligsø, Heltborg.
Best.medl.: Per Skårup, Heltborg, tlf. Heltborg 78.
Torsdag den 23. oktober havde afdelingen besøg af 

EDR’s nye formand, OZ1BP, Bernhard Pedersen. Han 
havde bragt den i OZ juli beskrevne modtager med og 
holdt ud fra den et meget interessant foredrag om 
amatørmodtagere og vore dages krav til disse. Efter 
foredraget blev den medbragte modtager nøje prøvet 
og undersøgt af de interesserede tilhørere - morsomt 
var det at se, hvor stabil oscillatoren kan bygges ved 
hjælp af faselåsning. Der var denne aften fremmødt 
flere udenbys amatører, deriblandt nogle fra EDR 
Struer afdeling, og vi takker for hyggeligt samvær, 
ligesom vi hermed ønsker at takke OZ1BP for hans 
lærerige foredrag.
Program:

Torsdage kl. 1945:
20. november: CW og byggeaften.
27. november: CW og teori.
4. december: CW og hyggeaften.
11. december: CW og byggeaften.
18. december: Juleafslutning med julehygge.

Vy 73 de Finn.

Til afdelingens generalforsamling den 25. oktober 
var der kun mødt 10 medlemmer. Den nye bestyrelse 
kom til at se således ud :

Formand: OZ5VY, Brorsonsvej 16, Kolding.
Kasserer : OZ7IC. 6. Julivej 36, Fredericia.
Sekretær : OZ6CP, Kaj Munks Vej 14, Kolding.
Næste møde afholdes tirsdag den 27. november 

på Vetaphone Elektronik.
Program vil blive udsendt.

OZ6CP.

KORSØR

QTH: GI. jernbanestation, Stationsvej, Svenstrup, 
Korsør.

Formand: OZ3Y, tlf. (03) 580 Frølunde 102.
På et møde den 27. oktober talte vi om sammen

lægning af Korsør og Slagelse afdelingerne. Resultatet 
var negativt, begge fortsætter, efter evne, hver for sig! 
OZ7UD ønskede at fratræde som formand på grund 
af skift til anden tjenestegren, vi siger TAK for din 
indsats for afdelingen.

Nyvalgt til formand, OZ3Y.
Novembermødet bliver tirsdag den 25. kl. 19,30. 

Og så prøver vi at komme alle sammen, til det må
nedlige møde. Datoen bliver oplyst i hver måneds 
»OZ«.

73 Hans.

KØBENHAVN

Call: OZ5EDR.
Lokaler : Frederiksundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen holder 

møde hver mandag kl. 20,00. QSL-centralen (OZ6MK) 
åben kl. 19,30-20,00. Lokalerne desuden åbne efter , 
aftale lørdage kl. 14-17.

Formand : OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
2920 Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 
9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. GOthåb 1902 v. 
Giro 59755.

Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
2400 København NV. Tlf. GOthåb 4241.

Træningstele graf i på 80 m.
Vi fortsætter med udsendelsen af træningstelegrafi. 

Der har som sædvanlig været stor interesse også ude
i landet. Vi takker for modtagne rapporter og mod
tager gerne flere.

Der sendes efter følgende plan :
Tid: Hver søndag formiddag kl. 10,00-11,00 DNT. 
Frekvens: 3580 kc.
Call: OZ5EDR.
Sendetype : Umoduleret telegrafi (Al).

Referat af GF
Til dirigent valgtes 8KN, som gav ordet til forman

den for beretningen:
Vi går nu ind i det sidste hele år i disse lokaler, idet 

vi skal ud herfra senest 1. april 1971. Bestyrelsen har
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haft et snævert samarbejde med byggefonds-bestyrel- 
sen. Herom senere under punkt 8. Desuden vil der 
blive redegjort for lokalesituationen på det møde, der 
er bekendtgjort i OZ.

Vi har været underbemandet i det sidste halve års 
tid godt og vel. 7DX blev sekretær i HB, og 6TG, der 
var suppleant, måtte kort efter rejse til Aabenraa.

Udstillingen »Ung 68« i Forum i efteråret blev en 
lidt blandet fornøjelse. Det kostede os 1600 kr. Heraf 
har EDR dækket de 800. Senere har vi fået en ekstra- 
regning på ca. 300 kr.

Vi har indledt samarbejde med Det danske Spejder
korps. 7DX startede med at tage sagen op, og 3AG 
har overtaget arbejdet som national Organizer. Der 
foreligger skriftlig tilladelse fra P og T til at spejder
ne må sende en hilsen, men naturligvis ikke betjene 
stationen.

Angående vor kursusvirksomhed meddelte forman
den, at 4SJ sluttede som lærer på morsekursus. Der 
var 43 elever, hvoraf 38 bestod. 2 var flyttet før prø
ven. Kursus ledes i år af Pohlmann fra Lyngby radio. 
Han har 46 elever.

Teknisk kursus ledes igen i år af Kolmorgen, og 
der er 50 elever. Der er nu 3 timer pr. aften.

Så har vi lavet et morse-optræningskursus, som be
gynder på torsdag. Mindre godt har det i det forløb
ne år været med deltagelsen i vore møder. Vi har haft 
en del gode møder både i foråret og 7CF’s foredrag 

4 om antenner, hvor der var mødt 100 medlemmer op. 
Vore auktioner er jo også altid godt besøgt, og det 
skyldes jo nok 8KN, hvis meget rappe bemærkninger 
folk godt kan lide. Men vi må se at finde på noget 
nyt, især har 8PV slået i bordet for os, og vi har lagt 
hovederne i blød. Men vi vil gerne høre ønsker fra 
vore medlemmer om emner, man gerne vil høre om. 
Vi mangler noget om almindelige HF-antenner. Jeg 
har også talt med 2KP. Han har ikke aftenundervis
ning mere, og han har lovet at komme og fortælle no
get for begynderne om røropstillinger og lignende.

Som man kan se af regnskabet, går det godt med 
vort diplom, og siden regnskabet er afsluttet, er der 
kommet flere indtægter, så der nu er ved at være ba
lance. OZ3WP, der tager sig af dette arbejde, oplyser, 
at der nu er udstedt over 325 og spredt over hele 
verden.

Der er mange amatører på Grønland nu, og der er 
indstiftet OX-DR for SWL’s. Selv Færøerne, som har 
deres egen forening, er godt repræsenteret med med
lemmer i EDR. Det kunne jo være, vi kunne få en fra 
Færøerne eller en indfødt fra Grønland ned og for
tælle om forholdene.

Vi har stadig OZ på bånd for vore blinde kamme
rater. Der er 37 abonnenter, deraf 3 i Sverige. På HB- 
mødet i går nedsattes et hurtigtarbejdende udvalg til 
at tage sig af de handicappedes problemer. Jeg har 
kontakten med de blinde. 3WP skal tage sig af sine 
egne. Vi har også et temmelig stort problem med tilla
delse til opsætning af antenner. På det felt vil vi også 
prøve at hjælpe. Angående VHF-aftenerne har jeg talt 
med 9MO. Til foråret vil han komme med nogle fore
drag om sine nye ting.

Jeg siger tak til dem, OZ6I og mange andre, som 
kommer med ting til rodekassen.

Vort bibliotek i senderummet er jo EDR’s og bereg
net til at sende ud til medlemmerne. Det håber jeg 
5IH vil tage sig af - hvis han bliver genvalgt.

Jeg kan også nævne, at EDR påtænker at lave et 
landsstævne til sommer.

Formanden takkede også 6MK for QSL-arbejdet, 
4AO og Esther for serveringen og 8KN som auktio
narius.

Fremtiden, ja, det må være nye lokaler. Vi har i 
dag 727 medlemmer, alle chancer må tages i betragt
ning, så vi med gode lokaleforhold kan få kontakt 
med vore mange medlemmer, ikke mindst oldtimerne. 
I tilknytning til formandens beretning fremkom en 
del bemærkninger.

OZ7DX forespurgte om samarbejde med svenskerne 
(moon bounce) og Helsingør og Hillerød afdelinger.

OZ1LE mente, at det lidt svigtende fremmøde 
skyldtes tilfældigheder. Det var hans indtryk, at besty
relsen gjorde et vældigt stykke arbejde, som han først 
og fremmest ville takke for. Men måske kunne man 
godt tage lidt mere end lige sending og sendeantenner. 
I 30’erne og 40’erne var der af og til en vældig diskus
sion om, hvad man forstod ved eksperimenterende 
radioamatører. Gælder det også, at eksperimentering 
med radio ikke lige kommer ind under KB-radio. Der 
er i dag i dette land blandt de unge en interesse for 
elektronik som aldrig tidligere. Dette kunne vi måske 
gøre bare en lille smule mere ved, så får vi mere kon
takt med de unge. Vi kan også lave måske bare en 
auktion mere om året.

OZ7LX forespurgte, om man har diskuteret spørgs
målet om fællesindkøb.

Formanden svarede på de fremsatte bemærkninger. 
Vi har for nogen tid tilbage kontaktet svenskerne m. 
h. t. moon bounce, men fik at vide, at de ville komme 
tilbage til det senere. Vi har ikke hørt noget, og vi har 
netop talt om at kontakte dem igen. Angående andre 
afdelinger er 4AO medlem i Helsingør afd. og en tro
fast gæst. Formanden mente også, at vi skal gøre 
noget for andre afdelinger, f. eks. Sorø og Holbæk, 
men jeg synes også det tilkommer de sjællandske HB- 
medl. Angående stereo havde formanden henvendt 
sig til B&O, men det interesserede dem ikke at komme 
ud og vise os noget om deres stereoteknik. Men vi 
vil tage emnet op, og det er sikkert rigtigt at gå videre 
end lige SSB-radio.

Med hensyn til fællesindkøb kan EDR ikke gøre 
det af hensyn til annoncørerne.

OZ8PV bemærkede til 1LE’s forslag, at vi vil ind
føre en god gammel idé: en forslagsbog, som frem
over vil være fremlagt. En ny idé er også vores morse- 
optræningskursus. Der er ikke mange OZ-stationer på 
CW-båndene, og grunden er uden tvivl, at man ikke 
er stiv nok i telegrafi. Mente også, at man kan finde 
ideer i udenlandske blade med hensyn til klubarran
gementer. Indkøbscentral og lignende har været for
søgt så tit og er altid stødt på vanskeligheder. OZ8KN 
bad om, at man endnu engang overvejede billige ind
køb. Formandens beretning godkendtes, og man gik 
over til det omdelte regnskab. Der var ingen seriøse 
bemærkninger, og regnskabet godkendtes.
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OZ7DX luftede tanken om at udsende regnskabet 
til alle medlemmer før GF. Det vil koste omkring 
250 kr.

Der var ikke indkommet forslag til vedtægtsændrin
ger.

Valgene : OZ5RO blev genvalgt til formand. Til be
styrelsen genvalgtes 5IH og nyvalgtes 6MK og 9NP. 
Suppleant blev 7LM. Til revisor, henholdsvis revisor
suppleant valgtes 8KN og 8NY.

Som formand for byggefondsbestyrelsen aflagde 
5RO beretning for arbejdet i det forløbne år, der hav
de været præget af (usædvanlig) mange møder sam
men med afdelingens bestyrelse med dagsorden: 
lokalesituationen. Vi gennemser daglig avisernes ejen
domsannoncer. Vi har skrevet til 26 ejendomsmæglere 
om de lokaleønsker, vi har. Vi har fået mange til
bud, og vi har også set på en del. En af ejendoms
mæglerne er medlem af EDR og afdelingen. Han er 
meget interesseret og vil gøre, hvad han kan. De ind
komne tilbud vil 1LE redegøre for. Så har vi stadig
væk skrivelserne liggende ude hos alle Storkøbenhavns 
kommuner, som vi skrev til forrige år. Enkelte har 
ikke svaret, men Københavns kommune var jo ikke 
helt uvillig og ville tage sagen op på et fælleskommu
nalt møde.

Generalforsamlingsreferatet afsluttes i næste OZ

Rævejagter:
Afdelingens rævejagter fortsætter vinteren igennem 

med jagter ca. hveranden onsdag, foreløbig indtil 
april.

Kort: A 3028 Ballerup 1-40.000.
Start: Fra Ballerup stationsplads, ved Pølsevognen.

Tidspunkt: Hveranden onsdag kl. 20,30 prc.
Der bliver 2 ræve på alle jagter, hvoraf den ene 

sender med automatik, og sendetiden er 1 minut pr. 
gang.

Sendetider: Første gang henholdsvis kl. 20,05 og 
kl. 20,06 og derefter sendes hvert kvarter. Sidste ud
sendelse henholdsvis kl. 22,05 og 22,06 og derefter 
mødes vi på startstedet.

Følgende onsdage er fastlagt:
5. nov. Ræv OZ8MX - 19. nov. Ræv Tom Jørgen

sen - 3. dec. Ræv OZ5FR - 14. jan. Ræv Muskete
rerne - 28. jan. Ræv Kasketterne - 11. febr. Ræv 
Svend - 25. febr. Ræv OZ7HC - 11. marts Ræv 
OZ9HS - 25. marts Ræv OZ6MK/OZ4AO.

Næste orienterende møde om rævejagter bliver lør
dag d. 29. marts 1970 i afdelingens lokale, Frede- 
rikssundsvej 123, Kid.

Præmieuddeling for sidste vinters og sommerens 
jagter vil blive uddelt på mødeaften i afdelingen man
dag d. 8. december kl. 20,00.

Vi har tænkt os at arrangere nogle pejleøvelser på 
onsdage, hvor vi ingen jagter har. Vi har tænkt os, at 
det skal foregå på den måde, at der bliver udlagt to 
sendere, som man så f. eks. skal foretage tre pejlin
ger fra forskellige steder. Man skal ikke finde sender
ne, men straks efter udsendelsen returnere til startste
det. Den der har fået det bedste kryds, er vinderen 
og der vil hver gang være præmie til den bedste.

Her vil blive rig lejlighed til at foretage justering af 
modtagerne for skævheder m. m. Vi håber da også,

at mange af de (ældre) rævejægere må finde kassen 
frem fra loftet og få renset batterirummet for det 
ækle, der siver ud af de gamle elementer, som for 
længst skulle være fjernet. Og har du ikke lyst til 
at prøve (men det har du jo) skulle du alligevel tage 
den modtager frem, der er mange yngre, som gerne 
låner den eller overtager den for en beskeden sum.

Vel mødt alle - det er sundt at komme ud i den 
friske luft.

Rævejagtsudvalgef.

Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til 
OZ4AO på møderne, eller ringe til OZ9HS, tlf. 
70 61 31 ellr OZ4AO, tlf. Go. 1902 v.

Programmet:
Mandag den 17. november :

Klubaften.
Mandag den 24. november :

Så er det RTTY-tid igen! OZ6OB, en af vore mest 
aktive RTTY-amatører, kommer med sin station og 
fortæller om den, bl. a. om kobling og styring mellem 
delene. Transistoriseret Main Line converter. 
Mandag den 1. december:

Klubaften.
Mandag den 8. december :

VHF-aften. Kl. 1930-2100 mobiltest på 2 meter 
med OZ5EDR som hovedstation. Afslutning i klub
lokalerne. Reglerne fås på forudgående mødeaftener. 
Mandag den 15. december :

Juleafslutning med kaffebord og julehygge.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

LOLLÅND-FALSTER

Formand: OZ2MI, Mimi Engberg, Vesterskovvej 
47, Nyk. F„ tlf. (03) 85 31 44.

Kasserer : OZ6KJ, Knud Jensen, Pontoppidansgade < 
6, Nyk. F., tlf. (03) 85 05 91.

Da oktobermødet med OZ6OL først på grund af 
efterårsferien fandt sted den 28. oktober, kan her ikke 
fremkomme en kort omtale af en utvivlsom fb. aften. 
Men jeg vil benytte lejligheden til at sige Hans tak 
for hans amatørånd og beredvillighed.

Den 18. november mødes vi i Nyk. F. hos Thal- 
Jensen, konditoriet på torvet kl. 20. Radiotekniker 
Per Hansen fra Reenbergs radio i Maribo vil komme 
og fortælle os »mere om halvledere«. Vi husker Per 
fra vor generalfors.møde i foråret. Begejstringen var 
så stor, så vi bad ham om at ofre en aften på os sene
re på året. Det løfte indfrier Per nu.

Den 9. december stiler og biler vi til cafeteria Bro
hallen til julemøde. Det er vor familie- og hyggeaften, 
og Noer venter os kl. prc. 19 med koldt julebord 
blandet med lunt til en pris af 10 kr., der også inklu
derer kaffen, men ikke øvrige drikkevarer.

Notér venligst de to mødedatoer ned, og så siger 
jeg vel mødt og på gensyn.

OZ2MI, Mimi.

Den 18.-19. oktober var der »Jamboree on the 
Air« og her i vor afdeling har vi fra »JOTA« modta
get opfordring til at træde i forbindelse med hervæ
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rende Spejderafdelinger, hvad vi også gjorde. Spej
derne her i Sydhavs Division havde imidlertid intet 
hørt om arrangementet, hvad de naturligvis må fore
komme meget mystisk, idet man vel med god ret kun
ne forvente, at henvendelsen til os om at hjælpe i 
denne aktivitet måtte komme fra spejderlederne. 
Disse mente ikke, at de på den korte tid, der var til 
rådighed, kunne medvirke i et sådant arrangement, og 
enkelte udtalte, at det slet ingen interesse havde!!?

Derfor har vi herfra intet yderligere foretaget os, 
men jeg har da med glæde konstateret en ikke ringe 
JOTA aktivitet på alle bånd, og har haft forbindelse 
med adskillige af disse stationer, som f. eks. Johannes
burg, Connecticut, Tokyo og flere andre. Forhåbentlig 
bliver OZ spejderne mere aktive næste år.

Vy 73 de OZ8MK Marlau.

NORDALS_____________________________
Fornfand : OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade 4, 

Guderup, tlf. 5 86 16.
Kasserer: OZ6AK, Aksel Jørgensen, Vestertoften 

18, Svenstrup.
Sekretær : OZ2GJ, Jakob Lund, Johs. Ewalds Vej 5, 

Sønderborg, tlf. 2 52 80.
Suppleant: OZ9NS, Nis C. H. Karlson,

Oksbølmark, tlf. 5 17 83.
November : medlemsmøde er fastsat til onsdag den 

, 19. kl. 19,30, hvor OZ9SE (Svend-Erik Petersen, Søn
derborg) vil komme og fortælle om DC converter og 
stab. strømforsyning.

Mobiltestresultat fra 14. oktober :
OZ6AK 305 point
OZ8IN 275 point
OZ2GJ 270 point
OZ1AR 260 point
OZ4ER 255 point
OZ1SQ 230 point
OZ9NS 90 point

Vy de OZ9NS, Nis.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand : OZ5FZ, tlf. 72 59 44.
Kasserer : OZ1MM, tlf. (751)81.
Lokale: Præstøremisen, Skyttemarksvej.
I week-end’en den 18.-19. oktober havde Næstved 

afdeling i samarbejde med Herlufsholm spejdertrop 
arrangeret i spejdernes klubhus »Jamboree on the 
air«. Man kan ikke ligefrem sige at spejderne strøm
mede til, men det blev pænt besøgt, og der blev kørt 
en del pæne forbindelser. Ved samme lejlighed fortalte 
vi en hel del om vor hobby, for der var jo nogen, som 
var interesseret.

Den 21/10 havde vi ekstraordinær generalforsam
ling. Det var en af vore lokale paragraffer, som var 
til 2. behandling. Ændringen blev vedtaget med fuldt 
flertal.

Vinterens undervisning er i fuld gang med morse og 
teori og den månedlige byggeaften er ved at blive 
praktiseret. Men det ville være rart med lidt mere in
teresse fra juniorerne. Husk vi begynder hver tirsdag 
kl. 19,00.. Vy 73 de OZ9NB, Henning.

NYBORG

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

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

Der er gang i byggeriet
En del amatører er nu i fuld gang med at bygge 

hver en transistortester. Der bores og loddes så det 
er en fryd, så kom ikke og sig, at der ikke sker noget 
i afdelingen.

Program:
Hver torsdag kl. 20,00: Klub- og byggeaften. 
Torsdag den 11. december kl. 20,00: Juleafslutning.

Vy 73 de OZ4WR, John.

ODENSE_______________________________
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bauditz- 

vej 14, tlf. 11 31 09.
Der er stadig stor interesse for at »studere« til ra

dioamatør, det viser i hvert fald tilmeldingen til dette 
års C-kursus, hvor holdet nu er oppe på 30 deltagere. 
Undervisningen er i fuld gang med OZ6RL som lærer 
både i teknik og telegrafi. Kursisterne kan nyde godt 
af, at det denne gang er een lærer, der kører kursus, 
hvilket må være det ideelle for et så omfattende pro
gram.

Så har vi igen haft en af de meget festlige og sjove 
auktioner med masser af godt grej til billige penge. 
Arrangementet var den 6. oktober, og det var lykke
des igen at få 7GX til auktionarius. Han er jo også 
nok den eneste af os, der kan holde til både at stå op, 
og snakke med store bogstaver i næsten fire timer. 
Lokalet var formelig stoppet til bristepunktet og en 
transitmester måtte gøre det tilstødende lokale bekendt 
med auktionens forløb.

Byggeaktiviteten er stadig stigende i afdelingen. Re
sultatet af 3IC og 7XG’s tips til selvbyggere den 20. 
oktober blev, at 6 medlemmer skal til at bygge tran- 
sistordykmeter, en virkelig god idé, da dette instru
ment er uundværligt for selvbyggeren.

Efter i flere år ikke at have deltaget i jamboree on 
the air, var der igen fynsk aktivitet sammen med 
spejderne i week-end'en 18.-19. oktober. En henven
delse fra spejderledelsen på Fyn samt opfordring fra 
3AG gav stødet til at OZ3FYN/P gik med i arbejdet. 
På Næsby skole ved Odense opererede 3FYN på 
20, 15 og 10 meter med mange gode forbindelser, også 
til andre jamboree-stationer. På skolen holdt »Rover
ne« til og 3FYN var lagt som et indslag i deres kur
sus og diskussionsprogram denne week-end.

OZ1W var lørdag aften på skolen og causerede over 
amatørradio samt orienterede om amatørernes arbej
de næste dag. I Skovdam-lejren ved Gelsted kørte 
3FYN/P på 80-meter, med et væld af forbindelser 
over det meste af Europa. Interessen var stor hos de 
mange spejdere, så til næste år går det forhåbentlig 
løs igen med fynsk deltagelse i jamboreen.
Programmet for nov./dec.:

17. november: Besøg på Odense Teknikum, Hjalle- 
sevej 230.
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24. november: Klubaften med byggeaktivitet.
1. december: Antenner og fødeledninger v. OZ6RL.
8. december: Klubaften med byggeaktivitet.
15. december: Juleafslutning med julestue og skæg.

Vy 73 de 2RH, Rune.

RANDERS

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.
19. november kl. 19,00 : Studiekreds - VTS.
26. november kl. 19,00 :

Film ved OZ3LR — Fælles kaffebord - XYL samt 
YL er særdeles velkomne.
3. december kl. 19,00 : Studiekreds - VTS.
10. december kl. 19,00 : Julerier i klublokalet.

Vy 73 Alex Engberg.

ROSKILDE

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

Lokale: Lejre Maskinfabrik, Lejre.
Call: OZ9EDR.

Afdelingen afholder medlemsmøde hver torsdag kl.
19,30.
Programmet:
Lørdag den 15. november:

Husk udflugten i dag, vi mødes på Stændertorvet 
kl. 14,00.
Torsdag den 20. november:

Auktion, sælgere tilmelder sig senest kl. 19,15. 
Torsdag den 27. november:

Generalforsamling. Ændringsforslag skal være be
styrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlin
gen. Dagsorden i henhold til lovene. På valg er næst
formand og kasserer. Bestyrelsen forventer, at så 
mange som muligt møder frem til generalforsamlin
gen.
Torsdag den 4. december:

OZ5IH kommer og demonstrerer Trio amatørgrej 
med meget mere.
Torsdag den 11. december:

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. 130,00 incl. moms, ekskl. fragt.

OZ2UD . OZ4GS
NB. Efter 1. okt. er OZ2UD’s Qth:
Bygaden 20, 4174 Jystrup, Midtsj.

Vi afholder vor julefest. Vi hygger os med vore 
medbragte damer og vort gode humør. Endvidere 
medbringer vi alle en pakke til brug for vor pakke
fest. Værdi efter behag, dog begynder behaget i år ved 
5 kroner.

Vel mødt i Lejre.
73 OZ2BO.

STRUER

Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Klubaftener: Tirsdag kl. 18 og torsdag kl. 19.
Call: OZ3EDR.
På generalforsamlingen i forrige måned genvalgtes 

formanden, Jørgen Christensen, OZ5JX, kass. Poul 
Erik Rask. De nyvalgte blev: Henry Larsen, OZ6MX, 
Hjalmer Roesen, Bruno John Kristensen.

Den ny generalforsamling vedtog derefter at udvide 
til 2 aftener ugentlig, den nye aften bliver tirsdag og 
benyttes således: Kl. 18-19 morsetræning for kom
mende »aktive«. Resten af aftenen er forbeholdt byg
geprojekter. Derefter vedtoges at sælge klubbens 
Geloso sender (se annonce), og at købe rørvoltmeter 
og scope til klubben. Og så kom aftenens højdepunkt, 
julefrokosten, som blev bestemt til at løbe af stabelen 
lørdag den 6. december kl. 18, og holdes på »Pavil
lonen«. Tilmelding og betaling sker til bestyrelsen 
senest en uge før. Pris ca. 25 kr.

Julekonkurrence projekter (OZ 5-69) indleveres i 
klubben til bedømmelse torsdag den 27. november. 
Præmieuddeling vil ske ved julefrokosten.

Husk nu julefrokosten i Struer.
OZ3EDR Struer.

Sekretær: Bruno John Kristensen, Grønnedal 6, 
st. th., 7600 Struer.

SORØ_________________________________

Efter flere års trængsler på grund af branden, som 
ødelagde vore afdelingslokaler, inventar og alt vort 
radiomateriel, har vi igen fået foden under eget bord 
og er nu i stand til igen at samle vore medlemmer 
under hyggelige forhold. Vor 2 meter antenne er 
kommet op, og klubstationen OZ8SOR er, efter flere 
års tavshed, QRV for QSO.

Nu skulle vi også gerne i gang med undervisningen 
af de nye medlemmer, som med utålmodighed har 
afventet dette tidspunkt, og det er derfor meningen 
at starte et kursus tirsdag den 18. november kl. 19,30, 
hvor vi så venter at se så mange medlemmer som 
muligt, idet vi fortsat også har vor ugentlige klub
aften på dette tidspunkt, ligesom vi forventer, at vore 
gamle medlemmer vil udøve en agitation for yderli
gere tilgang.

Vy 773. OZ4NO.
Tlf. 63 76 16.

De evindelige piratsendere?
Med beklagelse modtager vi her i Sorø afdeling 

standselig bunker af QSL-kort med bekræftelse på 
QSO’er, som vi aldrig har haft og som følge deraf 
ikke kan kvittere for. Det er yderligere beklageligt, 
fordi flere af kortene er bilagt intern, svarkuponer 
som betaling for tilsendelse. Det er især 1IB, 3KG,
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6PJ, som, det går ud over, og ikke mindst 3GL, som 
har fået en mængde kort, især til en amatør, som kal
der sig 9J2MX, som har bedt om QSL via OZ3GL, 
der selvfølgelig intet kendskab har til denne person. 
Det er beklageligt stadig at være udsat for henven
delser og misforståelser på grund af dette uvæsen.

E. D. R. Sorø Afd. - OZ4NO.

TØNDER

Klubhus: OZ5TDR, Ellum mark, Løgumkloster.
Formand : OZ2UN, Erik Nilsen, Tønder.
Kasserer: OZ7FF, Flemming Heisel, Ellerum pr. 

Løgumkloster.
Først vil jeg gerne på klubbens vegne sige tak til 

de fremmødte til vor »HAM MEETING«. Trods vej
ret, var der mange, der mødte op. Der var ca. 150 be
søgende, hvoraf der var 15 hold til rævejagt om for
middagen og 8 hold til mobiltest om eftermiddagen.

Den 16/10 havde vi generalforsamling. Efter for
mandens beretning om aktiviteten i det forløbne år, 
var der valg af bestyrelse. 8CV ønskede ikke at fort
sætte som formand og i stedet valgtes 2UN. Som kas
serer genvalgtes 7FF. Desuden valgtes 6RL som besty: 
relsesmedlem.

I løbet af vinteren har vi teknisk kursus med hen
blik på sendetilladelse. Lærer er 7FF. Desuden vil vi 
køre et morsekursus. Det tekniske kursus er i gang, og 
morsekurset begynder midt i november. Undervisnin
gen foregår hver torsdag kl. 18,45 med efterfølgende 
klubaften, hvor vi regner med i fællesskab at lave en 
2 m station til 5TDR.

VY 73 OZ7FF, Flemming.

VEJLE

Formand: OZ2EN, Carl Henriksen, Gormsgade 
23'2.

Kass.: OZ1SX, S. P. Rasmussen, Spinderigade 7.
Sekretær: OZ6UC, J. Christensen, Finlandsvej 574, 

tlf. (05) 82 62 21.
Næstformand: Preben Nielsen, Skolegade 40.

Best.medl.: OZ2RL, Rolf Lindholm, Østerled 3 O4.
Lokale : Ørstedsgade 13, Vejle.

Jeg kan hermed meddele, at vore mødeaftener er 
ændret til den anden tirsdag i måneden på grund af, 
at skolen er optaget.

Den 9. december kl. 20,00 får vi besøg af OZ1GR, 
som vil vise os, hvordan man selv kan reparere sit 
TV.

På gensyn hver anden tirsdag i måneden.
Vy 73 de OZ6UC.

AABENRAA

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

Mødested: Klubhuset, Nødvejen, Aabenraa.
Lørdag den 11. oktober afholdtes rævejagtsafslut

ningsfesten på Hotel Royal. Som første punkt stod 
som sædvanlig de kulinariske nydelser, hvorefter re

sultaterne fra årets jagt, præmieuddelingen og klap
salverne blev serveret. Resultatlisten ser således ud : 

Seniorklassen (der køres efter 2 ræve)
1. OZ5WK-XYL
2. Kurt Bøge - XYL
3. OZ8AJ - Ervin
4. Mathias - XYL 

Juniorklassen (der køres efter 1 ræv)
1. OZ6TG - Ole
2. Ludde - XYL
3. Dam - Brodersen
5. Mikkelsen - Sange
6. Busk-XYL
7. OZ2BU - XYL
8. Muller - junior
9. Vagn - Oesten

10. Weber-XYL
11. Aksel - Eggers
12. OZ3ER - XYL.

Efter denne højtidelighed, blev den resterende del 
af natten tilbragt med læskedrikke og dans.

Afdelingens klubaftener går strygende, vi har fuldt 
hus 3 gange ugentlig, ja, vi måtte omtrent sidde i flere 
lag under 8VF’s foredrag den 9. oktober, hi!

»old timer« aftenerne har desværre en lille »hage«, 
idet de forskellige foredragsholdere først melder sig 
så sent, at et fastlagt program ikke kan nå at offent
liggøres i OZ. Derfor må vi anmode alle, der er in
teresseret i et specielt foredrag, om at kontakte 8AJ, 
der altid kender programmet nogle dage i forvejen, 
men det nemmeste for både arrangører og medlem
mer er uden tvivl, når alle møder hver torsdag!

Programmet for november-december:
Torsdag den 20. november kl. 19,30 :

EDR’s fremtidige struktur, se fælles sdj. arr.

Mandag den 24. november kl. 19,00 :
Sender byggeaften.

Tirsdag den 25. november kl. 19,00 :
Modtager byggeaften.

Torsdag den 27. november kl. 19,30 :
»old timer« aften.

Mandag den 1. december kl. 19,00 :
Sender byggeaften.

Tirsdag den 2. december kl. 19,00:
Modtager byggeaften.

Torsdag den 4. december kl. 19,30 :
»old timer« aften.

Mandag den 8. december kl. 19,00 :
Sender byggeaften.

Tirsdag den 9. december kl. 19,00 :
Modtager byggeaften.

Torsdag den 11. december kl. 19,30 :
»old timer« aften.

Mandag den 15. december kl. 19,00 :
Sender byggeaften.

Tirsdag den 16. december kl. 19,00 :
Modtager byggeaften.
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Torsdag den 18. december kl. 19,30 :
»old timer« aften.
Dette var afd.news, vel mødt i klubhuset hver man

dag, tirsdag og torsdag.
Vy 73 5KW, Kalle.

FÆLLES SØNDERJYSKE ARRANGEMENTER 
GRÆNSEEGNE? PAS?

En »drønende« succes blev vor »Sønderjyske aw- 
den« onsdag den 22. oktober.

Der var, trods den store TV fodboldkamp, mødt 
75 mand for at høre OZ1CN, Claus, med foredraget 
Rudeskov observatoriet.

Blandt tilhørerne havde vi den fornøjelse at se 
OZ5DM, en rigtig old timer, med EDR nr. 323!

En tak til OZ1CN og alle fremmødte for en hyg
gelig aften. Sønderjysk awden vandt 1-0 over TV 
fodbold, en sikker sejr for amatørradioen!

På gensyn til foråret 1970.

EDR’s
fremtidige

S T R U K T U R

er emnet for en diskussionsaften der afholdes 
i Åbenrå afd. klubhus, torsdag den 20. novem
ber kl. 19,30.

Som jeres HB medlem og medlem af SAG 
(Struktur arbejdsgruppen) i EDR, indbyder jeg 
hermed alle sønderjyske amatører, der er in
teresseret i EDR’s fremtidige love og arbejds
form til at fremlægge jeres mening. Tag sidste 
nr. af OZ, og læs side 365 hvad EDR’s for
mand skriver!

Vy 73, SWK, Kalle.

AARHUS

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

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

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

8000 Arhus C., tlf. (06) 92 74 78.
Århus-mødet 1969 er nu vel overstået. I et smukt 

sensommervejr havde mellem 300 og 400 interesse
rede lagt turen om ad Sabro kro, hvor udstillingerne 
i deres alsidighed blev grundigt gennemgået, og 
OZ9MO’s foredrag og demonstration vedrørende fase
låste oscillatorer blev fulgt med stor interesse; mange 
nye impulser blev herfra hjemført til vinterens kon
struktioner. Trist var det blot, at det kneb med at 
høre 9MO. Dette forhold vil vi råde bod på til næste 
år. Til auktionen havde altid ihærdige OZ2PN samlet 
flere tons auktionsgrej, som var under hammeren i 4 
timer, og auktionen gav et absolut nydeligt beløb til 
afdelingen. Århus-mødet 1969 blev beæret med besøg 
af HB, som i samme week-end havde HB-møde i År
hus.

Afdelingen vil gerne takke de mange amatører, som 
aflagde Århus-mødet 1969 et besøg, ligesom der skal 
lyde en tak til udstillerne fra: Electronics Import, Da
nish Radio Amateur Service, Radio-Magasinet, John 
Hansen bogtrykkeri, Flensborg boghandel, Warnich 
Radio, Hauge Radio og Jysk Radiotelefonservice, som 
med deres alsidige program medvirkede til succesen. 
OZ9MO, som vi kender fra flere besøg her i Århus, 
vil vi ligeledes sige tak for hans veltilrettelagte fore
drag og demonstration om faselåste oscillatorer, og 
vi kan herfra kun anbefale omtalte foredrag. I samme 
forbindelse skal der lyde en tak til EDR’s foredrags
udvalg, som altid har fundet frem til det rette fore
drag. Og hermed håber Århus afdeling, at man møder 
frem, når vi kalder til Århus-møde i 1970.

Program:
Tirsdag den 18. november kl. 20,00.

Ungdomsgården, Skovvangsvej. VI TILRETTE
LÆGGER RÆVEJAGTERNE FOR 1970! Er du in
teresseret i rævejagt, møder du selvfølgelig frem denne 
aften, idet vi her skal have afstukket retningslinierne 
og reglerne for afdelingens kommende rævejagter. 
Mød frem med alle dine ideer og tanker.

Torsdag den 20. november kl. 20,00 :
Ungdomsgården, Skovvangsvej. PRINT EFTER 

FOTORESIST-METODEN! OZ-DR 1486, Lars vil 
her i alle dets faser demonstrere, hvorledes man på 
amatørbasis kan fremstille print med kommercielt ud
seende. Begynder som OT vil her kunne hente nye 
impulser til de projekterede konstruktioner.

Tirsdag den 25. november kl. 20,00 :
Remisen, Dalgas Avenue. TRÆNINGSJAGT TIL 

FODS i Marselisborgskovene. Mød flittigt frem til dis
se træningsjagter, idet vi her træner i nærpejlinger.

Torsdag den 27. november kl. 20,00 :
Ungdomsgården, Skovvangsvej. BCI OG TVI! Den

ne aften gennemgår vi disse uønskede inteferencer, og 
hvorledes man undgår dem. Altså et spørgsmål der 
vedrører os alle. Mød flittigt frem!

Torsdag den 4. december kl. 20,00 :
Ungdomsgården, Skovvangsvej. KANAL-TRAFIK

KEN PÅ 2 METER! Da mange ny-licenserede star
ter på kanalerne, vil vi denne aften diskutere og af
stikke retningslinierne for denne gren af vor hobby. 
Alle »kanaltrafikanter« sætter selvfølgelig hinanden 
stævne denne aften!

Tirsdag den 9. december kl. 20,00 :
Remisen, Dalgas Avenue. TRÆNINGSJAGT TIL 

FODS! Dette vil blive årets sidste træningsjagt, så 
denne aften håber vi på stort fremmøde.

Torsdag den 11. december kl. 1930 :
JULESTUE! Denne aften tager vi alle XYL under 

armen, glemmer terminen og møder frem til en hyg
gelig juleafslutning, hvor OZ6RK vil hygge lidt om 
os, så denne aften forventer festudvalget stort frem
møde af såvel medlemmer som XYL’s. (Se nærmere- 
i X-QTC).
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Tirsdag den 16. december kl. 20,00 :
JULE-SKÆGJAGT! Som afslutning på sæsonen af

vikles en 2 rævs mobiljagt på Århus-kortet. Og her er 
alt tilladt; rævene kan finde på lidt af hvert, så her 
kommer vi på arbejde. Startkort til jule-skægjagten 
indløses mod aflevering af en indpakket gave fra så
vel jæger som observatør hos : Henning Jeppesen, 
»Ydun Vask«, Odensegade 12, senest mandag den 15. 
december.

Til samtlige afdelingens arrangementer er alle uden
bys interesserede altid velkomne!

Vy 73 de OZ9DA.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
11498 OX3BE, Bent Arens, 3925 Tingmiarmiut.

OX3XD, Hans Chr. Vestergård Jensen, 3950 
Egedesminde.

9482 B OY4M, Maison Frits Vilhard Wlademir Al- 
lon Dennis Mellemgård, 3870 Klaksvik.

10583 C OZIOO, Ove Mejer Noer, 4861 Orehoved. 
11326 C OZ3LQ, Poul Erik Schou-Pedersen, 

Merkurvej 4, 8000 Århus C.
A OZ4LP, Peter Larsen, c/o Ytteborg, 
Dyssegårdsvej 71 B, 2860 Søborg.

5850 C OZ8MD, Mogens Djernes, Søndertoften 
189, 2630 Tåstrup.
B OZ8OI, Otto Frederik Søndergård Nielsen, 
7452 Ilskov.

11120 C OZ9OZ, Reynir Johansson, Klingstrup
vænget 107, 1., 5000 Odense.

Inddragelser:
OX3MB. OZ9XD Maison Frits Vilhard Wlademir Al- 

Ion Dennis Mellemgård, 3914 Aputiteq.
C OZ9XD. Hans Chr. Vestergård Jensen, Kierulfsvej 

70, st., tv., 4200 Slagelse.

Nye medlemmer
11494 Truels Berger, Samsøgade 14, 4. tv., Aalborg
11495 Gunner Sørensen, Søndergade 8, Arhus C
11496 Bent Schouw, Tommestrup, St. Heddinge
11497 Jens-Jørgen A. Møller c/o Mørche, Pilevænget 

26, 3. tv., Vejle
11498 OX3BE, Bent Arens, Tingmiarmiut, Grønland
11499 Lars Ole Pedersen, Korsørvej 17, Fuglebjerg
11500 Hans Jensen, Midstrup, Kjellerup
11501 Arne Faber Larsen, Keldsøvej 15, København 

ø (A)
11502 Jens Skovgaard Andersen, Baltorpvej 233, 5. 

tv., Ballerup (A)
11503 Knud Pedersen, Solagervej 13, Næstved
11504 Sven Åge Hansen Glem, Elmevej 41, Roskilde
11505 Benny Petersen, Teglgårdslund 18, Hillerød
11506 Edvard Christiansen, H. C. Lumby es Vej 150, 

Lumby
11507 Bent Finnedal, Udsigten 4, Næsby
11508 Else Frederiksen, Virum Overdrevsvej 16, 

Virum (A)
11509 Mogens Christensen, Mosevangen 105, 

Munkebo

11510 Harald Eriksen, Storgt. 50, Risør, Norge
11511 Gordon Sorber, Forhåbningsholmsallé 17, 

København V (A)
11512 Carlo Andersen, Bondebrosvej 4, Knudsker, 

Rønne
11513 Jan Bjarne Christoffersen, Reberbanegade 10A,

3., København S (A)
11514 Henning Thomsen, Orssu Loranstation, 

Angmagssalik, Østgrønland
11515 Peter Hoffmeyer, Skippervej 3, Hvidovre
11516 Kristen Krogh, Søndergade 25, Struer
11517 Erik Høeg, Overgaden neden Vandet 15, 4., 

København K
11518 Kurt Madsen, Strandvejen 20, Struer
11519 Tom Jørgensen, Cæciliavej 18, Valby
11520 Gunnar Kunstmann, Sønderport 15, Aabenraa
11521 Herluf Pedersen, Nyvang, Højmark, Lem
11522 OZ2AA, Arve Andersen, Elstedvej 49, Lisbjerg 

Terp, Lystrup
11523 Vagn F. H. Schjønning, Langelinie 57, Odense
11524 Jørgen Planck Larsen, Bryrup
11525 Carl Erik Gimbel, Krogholmgårdsvej 31, 

Trørød, Vedbæk
11526 Knud Pedersen, Sdr. Vognberg, Skjern
11527 Kay Peters, Oxholmsvej 26, Vordingborg
11528 Erland Belrup, Bogesundsgt. 30, Hälsingborg, 

Sverige
11529 Bjarne Broholm, Frederiksundsvej 96 D, 3. th., 

København NV
11530 Håndværkerskolen, Sønderborg
11531 Peter Hyllested, Skovkanten 6, Grenaa
11532 Peter Steengård, Hans Baghs Vej 7, Skagen
11533 Jørgen Bach Poulsen, Langå 15, Hareskov
11534 Niels Christophersen, Nybrovej 229, Lyngby

Atter medlem
9316 Bent Olsen, Hospitalet, Egebjergvej,

Nykøbing Sj.
10237 V P 809522, Bjarne Christensen, Stevnsfortet, 

Rødvig, Stevns 
3367 Aage Pallesen, Kystvejen, Thisted 
9948 Bent Torp Jensen, Tøndervej 225 A, Aabenraa 
4511 Gunnar Sørensen, Voldgade 11, Horsens 
1828 OZ6RF, Holger Andersen, Ågade 4, Næstved

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.
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En værdifuld bog for alle 

amatører og kortbølgeinteresserede.

Bogen kan bestilles ved indbetaling af 

beløbet på foreningens girokonto 22116. 

Eksperimenterende Danske Radioamatører, 

postbox 79, (København K.), 

hvorefter den tilsendes portofrit.

Benyt denne fremgangsmåde, som er den 

billigste og letteste for alle parter.

Såfremt bogen ønskes sendt pr. efterkrav, 

må porto (3,30 kr.) betales straks. 

Bestilling afgives i så tilfælde direkte til 

kassereren Grethe Sigersted 

Borgmestervej 58, tlf. 6218 34, Horsens.

O Z
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 1113. 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 Århus 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. november 1969.
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Læs og lær
Skrevet af

tekn. redaktør OZ7AQ

Pris
kr. 27,50
incl. moms

4. UDGAVE, MEN EN HELT NY BOG...


